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I dagens arbetsliv finns det ett utbildningsvärde i att man ska arbeta i grupper eller team. Detta 

sätt att arbeta ses av många, inom forskning och arbetsliv, som kreativt och utvecklande för 

berörda personer samt som ett konstruktivt och effektivt arbetssätt. Trenden finns på alla 

arbetsområden och inom alla arbetsnivåer och den blir alltmer tydlig, men är det verkligen odelat 

positivt att arbeta i en grupp eller ett team? Det är ju inte alla grupper som fungerar friktionsfritt 

och effektivt. Det finns många grupper som har problem med att utföra sina uppgifter och där 

medlemmarna inte mår bra av arbetsformen. Det verkar alltså även finnas negativa aspekter av 

denna arbetsform (Christensson & Göransson, 2004). Vilka är i så fall dessa negativa inslag och 

vad innebär de? 

 I samband med dessa funderingar identifierades ett relativt nytt begrepp, som kallas 

grupptrötthet. Grupptrötthet definieras enligt Christensson och Göransson (2004) som “en 

rådande negativ attityd till arbete i grupp på grund av tidigare erfarenheter - såväl kvantitativa 

(för många tidigare arbeten i grupp) som kvalitativa (negativa erfarenheter av att arbeta i 

grupp)”. Kanske kunde frågorna kring de negativa aspekterna besvaras med hjälp av begreppet 

grupptrötthet. Efter en fördjupning i det material som finns om begreppet, väcktes många idéer 

hos oss om vad det kunde röra sig om och vad som kunde undersökas, sedan övergick idéerna till 

fler och fler frågetecken. Finns grupptrötthet överhuvudtaget? Vad innebär det i så fall? Vilka 

drabbas av det? Vad innebär det för den enskilde individen att vara grupptrött? Vad har det för 

betydelse för gruppen och organisationen? Går det att “bota”? Bör det “botas”? Till slut tycktes 

frågorna vara långt fler än vad som skulle kunna rymmas i en examensuppsats. Onekligen är det 

ett intressant ämne som är värt att undersöka närmare och som dessutom ligger i linje med den 

mer allmänt hållna funderingen kring negativa aspekter av att arbeta i grupp. 

 Syftet med detta examensarbete är inte att besvara alla frågor som dyker upp i 

samband med begreppet grupptrötthet utan snarare att försöka bidra till en klarare bild av vad 

attityden innebär och vilka dess effekter är. Förhoppningen är att arbetet kan ligga till grund för 

vidare forskning om grupptrötthet. 

 Det har skrivits mycket om hur grupper fungerar, hur de utvecklas och hur de ska 

hanteras. Även relationen mellan individen och gruppen samt olika individer i en grupp har 

uppmärksammats. Man har även berört områden som ledarskap, organisationsstruktur och 

organisationskultur. Vad som däremot är ett helt nytt begrepp är grupptrötthet. Grupptrötthet 

skulle kunna beskrivas som en reaktion på trenden att man, inom organisationer, ofta skall arbeta 
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i arbetsgrupper eller i team. Det har tidigare endast skrivits en magisteruppsats inom området 

(Christensson & Göransson 2004).  Denna uppsats var ett försök till att kartlägga om 

grupptrötthet existerar som fenomen men även vad dess innebörd och effekter var. Vad som 

framkom ur resultaten var att grupptrötthet som attityd existerar. Detta innebar att grunden för 

fortsatt forskning var lagd men samtidigt att det fanns mycket kvar att undersöka inom området. 

Begreppet saknade både bredd och djup då man inte fann några resultat som var generaliserbara. 

Frågorna kring dess innebörd och effekt kvarstod att besvara och det är där vår uppsats tar vid.  

 

Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen av fenomenet grupptrötthet utifrån definitionen att 

grupptrötthet innebär en negativ attityd till att arbeta i grupp på grund av tidigare egna 

erfarenheter av arbetsformen. Fokus i arbetet kommer att ligga på hur grupptrötthet uppstår och 

vad det har för effekter. 

 

Teori 
 

De teorier vi valt att utgå ifrån stödjer syftet med detta arbete och ligger i linje med den 

nödvändiga precisering av begreppet grupptrötthet, utifrån de frågor som vi önskar besvara. 

Teoridelen består av definitioner av begreppet grupptrötthet, grupper och team samt attityd. 

Därefter berörs Salas, Sims och Shawn Burkes (2005) teori om “Big-Five”-komponenter inom 

teamwork, där fokus ligger på teamorientering som en möjlig motsats till grupptrötthet. Vidare 

följer en fördjupning av relationen mellan attityd och beteende enligt Azjen ( i Wetherell, 1996). 

Sedan berörs Locus of Control (Riipinen, 1997), en komponent som kan påverka både attityd och 

beteende. Därefter följer ett resonemang, taget ur Granström (2000) samt Svedberg (2003) om 

organisationens betydelse för individens känsla av välbefinnande, meningsfullt arbete, trygghet 

samt ångest. Vi berör sedan en definition, enligt Egidius (2002) av psykosocial hälsa och 

relationen mellan psykosocial hälsa och arbetsmiljö (Karlsson 2004). Slutligen kommer en del 

som handlar om olika typer av grupper (Arrow, McGrath & Berdahl, 2000). 
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Begreppsdefinitioner 

Grupptrötthet 

Den definition av grupptrötthet som används i detta arbete är följande: grupptrötthet innebär en 

negativ attityd till att arbeta i grupp på grund av tidigare egna erfarenheter av arbetsformen. Vi 

har valt en något allmänt hållen definition jämfört med Christensson och Göranssons (2004) 

tidigare definition som löd: grupptrötthet innebär en rådande negativ attityd till arbete i grupp 

på grund av tidigare erfarenheter - såväl kvantitativa (för många tidigare arbeten i grupp) som 

kvalitativa (negativa erfarenheter av att arbeta i grupp).  Det fanns i den tidigare refererade 

studien inte någon diskrepans mellan de kvalitativa och kvantitativa erfarenheterna. I detta 

inledande undersökningsstadium räcker det därför med att definiera attityden utifrån “tidigare 

egna erfarenheter“. Vad Christensson och Göransson dock fann var, att även om det inte fanns 

någon diskrepans mellan de kvantitativa och de kvalitativa erfarenheterna, så har de betydelse för 

hur attityden grupptrötthet utvecklas. Detta i sin tur medför, att vi i vår definition inte skiljer dem 

åt men de är likväl inkluderade både i definitionen och i undersökningen.  

 

Grupp  

Med grupp avses här detsamma som Svedberg (2003) benämner en formell grupp, vilken han 

definierar på följande vis: i en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) för att nå ett mål eller 

utföra en uppgift. I vår definition används ordet grupp men den grupptrötta attityden kan likväl 

finnas hos en medlem av ett team där team definieras, enligt Arrow, McGrath och Berdahl 

(2000), som arbetsgrupper vars existens oftast inte är tidsbegränsad, de interpersonella 

relationerna är viktiga samt att det oftast behövs en lång process innan gruppens medlemmar är 

samspelta. Anledningen till att endast grupp används i definitionen är, att ambitionen är att följa 

ursprungsdefinitionen i så hög grad som möjligt trots modifieringen. Orsaken till detta är, att 

delar av ursprungsenkäten används även i vår undersökning. Detta i sin tur är möjligt genom att 

ha definitionerna så lika som möjligt och endast ändra de delar av enkäten som inte gav några 

signifikanta svar.  

 

Attityd 

Vidare definieras attityd här i enlighet med Zanna och Rempel ( i Wetherell 1996) som 

kategoriserande av ett stimulusobjekt, längs, en evalueringsdimension som baseras på eller 
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genereras från tre typer av information: kognitiv information, affektiv eller emotionell 

information och/eller information som rör tidigare beteende eller beteendeintentioner. En avsikt 

med denna undersökning är att studera sambandet mellan individ, grupp och organisation vilket 

motsvaras av attityd, subjektiv norm och uppfattad beteendekontroll i Zanna och Rempels 

modell. 

 Om grupptrötthet handlar om en negativ attityd till att arbeta i grupp, så kan det 

vara av intresse att försöka definiera dess motsats, det vill säga en positiv attityd till att arbeta i 

grupp. Detta intresse väcks utifrån att det finns så lite kunskap om begreppet. Att finna dess 

motsats bidrar till ökad förståelse om vad grupptrötthet handlar om. 

 En positiv attityd till att arbeta i grupp finner man i Salas m.fl. (2005) artikel, som 

handlar om komponenter av betydelse för framgångsrika team. En av dessa är teamorientering. 

Detta är just en positiv attityd till att arbeta i grupp och kan därmed vara grupptrötthetens motsats 

då denna handlar om en negativ attityd till att arbeta i grupp. Teorin om teamorientering 

presenteras nedan i sitt teoretiska sammanhang. 

  

                                                       Teamarbete 

Bakgrunden till ett framgångsrikt team sägs ofta vara teamarbete. Teamarbete definieras då som 

en process som utvecklas genom förmågan till förändring (till exempel något går att förändra till 

det bättre) och team definieras som två eller flera individer med specifika roller som interagerar 

anpassat, beroende av varandra och dynamiskt mot ett gemensamt och värderat mål (Salas m.fl. 

2005).  

 Salas m.fl. (2005) har utifrån dessa definitioner sammanställt de, enligt dagens mest 

framträdande teorier inom området, vanligast förekommande komponenterna som har betydelse 

för skapandet av teamwork. Dessa komponenter kallar de för “Big Five”-komponenter inom 

teamwork. Komponenterna är teamledarskap, ömsesidig handlingsövervakning, backupbeteende, 

anpassningsförmåga samt teamorientering.  

 Varje “Big Five”- komponent kan ha olika stor betydelse och variera i tillgänglighet 

för teammedlemmarna beroende på hur teamets uppgift ser ut samt beroende på vilka utmaningar 

och förändringar teamet möter under arbetets gång. I inledningen av teamarbetet har 

teamledarskapet och teamorienteringen stor betydelse eftersom det är i inledningsfasen teamet 

skapar regler och normer i relation till uppgiften samt rollmönster. Även kommunikationen är 
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viktig i det tidiga skedet. Brist på kommunikation kan påverka utfallet av teamets uppgift 

negativt, till exempel att inte kunna kommunicera sina behov för att kunna göra en optimal insats 

som teammedlem. Längre fram i processen, när relationerna till uppgiften och till varandra är 

etablerade, så hamnar istället fokus på utförandet av den individuella uppgift, som man har 

tilldelats i teamet och på att övervaka andras beteende och därmed kunna erbjuda backupbeteende 

(Salas m.fl. 2005). Nedan följer en beskrivning av “Big Five”- komponenterna.       

 Teamledarskap handlar om förmågan att styra och koordinera de andra 

teammedlemmarnas aktiviteter, att tilldela uppgifter samt att utveckla teamets kunskaper, 

färdigheter och förmågor. Vidare handlar teamledarskap om att motivera teamet, att planera, att 

organisera, att skapa en positiv atmosfär samt strävan mot att verkställa teamets uppgift.   

 Ömsesidig handlingsövervakning innebär att utveckla gemensam förståelse för den 

miljö teamet befinner sig i och att tillföra passande uppgiftsstrategier. Det innebär även att  

teammedlemmarna lärt sig att observera sitt egna och andras handlande. Teammedlemmarna 

identifierar misstag och ger feedback till varandra som i sin tur leder till en större förmåga att i 

framtiden själv kunna identifiera sina misstag.  

 Backupbeteende är förmågan att förutse andra teammedlemmars behov genom 

kunskap om deras ansvarsområden. Detta kan till exempel innebära att man ändrar 

arbetsfördelningen mellan medlemmar för att uppnå balans under perioder med hög 

arbetsbelastning.  

 Anpassningsförmåga innebär att man kan ändra strategier och handlande i enlighet 

med ändrade förutsättningar som skett antingen genom externpåverkat (yttre förhållande som 

influerar arbetet, till exempel nya arbetstider) eller internpåverkat (inre förhållande som influerar 

arbetet, till exempel den tidigare effektiva arbetsfördelningen har övergått till en ineffektiv rutin). 

 Teamorientering är en attityd som innebär att man tar hänsyn till andras beteende 

och idéer under gruppsamspelet. Det är en vilja till stort utbyte av information, engagemang i 

uppgiften och att ha många olika strategier i relation till uppgiften. Attityden innebär vidare att 

teamets målsättning är viktigare än den enskilda individens målsättning. Teamorientering skiljer 

sig från de andra komponenterna, som är handlingsbeteenden, genom att vara en attityd. 

Teamorientering har visat sig underlätta genomförandet av teamets uppgift. Det påverkar även 

den enskilde individens ansträngning, tillfredsställelse och handlingsutförande för teamets 

räkning. Däremot verkar det inte finnas något direkt samband mellan teamorientering och 
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insatsen som görs för egen räkning, utan attityden handlar om vad teamet kan prestera 

tillsammans. Teamorientering bidrar till ökat samarbete och arbetskoordination mellan 

teammedlemmar. Viktigt är att teamorientering utgör en formbar attityd som baseras på tidigare 

erfarenheter av att arbeta i team, till exempel av möjligheterna att genomföra sin uppgift och 

förväntningarna på ett positivt utfall av uppgiften. Det går att påverka utvecklingen av 

teamorientering genom att ge feedback på teamets framgångar och samarbetsförmåga. Attityden 

förväntas inte variera mellan olika typer av teamuppgifter utan snarare påverka andra nödvändiga 

komponenter som ömsesidig handlingsövervakning och backupbeteende.           

 

Attityder och beteende 

I samband med att attityd finns med i definitionen av grupptrötthet och att en av de övergripande 

frågorna handlar om vad grupptrötthet har för effekt, är relationen mellan attityd och beteende av 

intresse för oss. Azjen (i Wetherell 1996) beskriver denna relation i sin teori som han kallar för 

“teori om planerat beteende“.   

Azjen ( i Wetherell 1996) påstår att de komplexa processer som ligger bakom vårt beteende följer 

en modell, som han presenterar i sin teori. Enligt denna låter vi människor tre komponenter 

påverka vår intention. Dessa tre komponenter påverkar även varandra inbördes.  

  
Figur 1. Relationen mellan de tre komponenterna: den egna attityden till beteendet, den 
subjektiva normen samt uppfattad beteendekontroll, enligt Azjen (i Wetherell 1996). 
  

Den första är den egna attityden till beteendet. Detta är den specifika attityden till just ett 

specifikt beteende och inte en generell attityd. Här passar grupptrötthet in som en negativ attityd 
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till att arbeta i grupp och teamorientering som en positiv attityd till att arbeta i grupp 

(Christensson & Göransson 2004; Salas m.fl 2005). 

 Den andra är den subjektiva normen som handlar om de signifikanta andras åsikter 

om individens beteende. Vad kommer de tycka? Är de positivt eller negativt inställda? Bryr man 

sig om vad de tycker? Den subjektiva normen kan vara aktuell i en arbetssituation där det finns 

mer personliga relationer mellan arbetskamraterna.  

 Den tredje är uppfattad beteendekontroll som handlar om huruvida det är möjligt att 

genomföra beteendet eller inte på grund av yttre beteendekontrollerade omständigheter. 

Uppfattad beteendekontroll kommer fortsättningsvis att benämnas kontext eller organisation i 

denna studie. Denna komponent kan både påverka intentionen men även påverka beteendet 

direkt. Det vill säga att yttre omständigheter kan ha en överordnad betydelse som kan bidra till att 

man inte genomför sitt beteende oavsett vad intentionen var från början. Kontexten kan till 

exempel innebära att man arbetar på en specifik organisation. Organisationens mål kan vara att de 

anställda ska arbeta i grupp och detta hindrar en individ med en grupptrött attityd att fullfölja sin 

intention att inte delta i gruppbaserade aktiviteter på arbetsplatsen. 

 En annan komponent som kan påverka både attityd och beteende är Locus of 

Control (fortsättningsvis LoC) som enligt Riipinen (1997) handlar om i vilken utsträckning man 

upplever sig kunna påverka vad man upplever i sin interaktion med omvärlden. Människor med 

inre LoC upplever att de själva är ansvariga för och kan påverka vad som händer dem (till 

exempel hur mycket man har ansträngt sig påverkar resultatet). Medan människor med yttre LoC 

upplever att vad som händer dem är utom deras kontroll (till exempel ödet, tur och otur, andra 

människor) och det går inte att påverka. Dessa tankemönster är sammanlänkade med motivation, 

självförtroende och välmående, där inre LoC hör samman med de positiva affekterna: hög 

motivation, bra självförtroende och välmående medan yttre LoC hör samman med de negativa: 

låg motivation, dåligt självförtroende och icke-välmående.  

 Lefcourt (1982) påvisar ett samband mellan uppfattningen att man inte är 

självbestämmande med en minskad förmåga att lära sig av sina erfarenheter och en minskad 

förmåga att utveckla känslan av sitt egenvärde. Vidare tar Lefcourt upp sambandet mellan LoC 

och copingstrategier som enligt Egidius (2002) handlar om förmågan att hantera ett problem vare 

sig det sker på ett konstruktivt, passivt eller destruktivt sätt vid stressfyllda händelser där känslan 

av kontroll spelar en nyckelroll. Har man en känsla av kontroll, som vid inre LoC, kan man 
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lättare hantera stressfyllda händelser och då man vid yttre LoC saknar känsla av kontroll så har 

man följaktligen har svårare att hantera stress. En sådan stressfylld situation kan till exempel 

vara, att ingå i en arbetsgrupp även om man föredrar att arbeta ensam.  

 Ofta glömmer man bort organisationens betydelse för gruppens arbete när man 

diskuterar grupper som inte fungerar (Granström, 2000). Organisationens struktur och 

ansvarsfördelning påverkar i stor utsträckning den enskilde individens och gruppens arbete. 

Dessa faktorer styr uppfattningar om arbetet, gruppers samarbete och känslan av meningsfullhet. 

Ju bättre människor förstår sin organisation desto mer mening finner de i arbetet och med 

gruppen. Tydlighet i en organisation innebär ofta att det finns en handlingsplan för arbetet. 

Individer vet vad som förväntas av dem, vilka medel de har för att uppnå förväntningarna samt 

vilket utrymme de har att agera inom. I en organisation där det finns tydliga ramar ökar 

människors arbetstillfredsställelse och välbefinnande (Granström, 2000).  

 

Meningsskapande och arbetsmiljö vid teamarbete 

Enligt Svedberg (2003) handlar meningsskapande om att etablera en dialog mellan inre värld och 

yttre verklighet, en ständigt pågående process som har sin existentiella grund i behovet att skapa 

och vidmakthålla en socialt fungerande identitet. Vidare anser denna författare att genom mening 

skapas trygghet. Upplevs meningslöshet i en situation skapas ångest. Ångest kan i lagom dos vara 

ett kreativt tillstånd men när ångesten blir större än vad vi kan hantera blir den mindre hälsosam 

och vi försöker skydda oss genom att undvika det ångestskapande.  

 Medlemmarna i en grupp eller ett team skapar tillsammans ordning och mening i en 

social miljö där de kan uttrycka och bearbeta känslor, som dyker upp i samband med deras 

arbete. Det kan vara både positiva känslor som förhoppning och glädje men även negativa som 

vanmakt och tristess. Detta förutsätter dock att gruppen fungerar. I en arbetsgrupp, där dess syfte 

och mål blivit oklara och meningen med gruppens existens har försvunnit, kan man iaktta en rad 

reaktioner hos medlemmarna som stress, alienation och hög sjukfrånvaro (Svedberg 

2003).Grupptrötthet, teamorientering och Locus of Control berör alla någon form av 

välbefinnande eller avsaknad av det i interaktionen med sin omgivning.  

 Av detta kan man dra parallellerna till psykosocial hälsa som enligt  

Egidius (2002) innebär att en individ reagerar psykiskt på sin sociala situation. Är denna 

påfrestande kan produktionen av stresshormoner i kroppen öka, vilket i sin tur ger upphov till 
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störningar av typen magkatarr, förhöjt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Individens psykiska 

hälsa och personliga utveckling är starkt beroende av sådana sociala faktorer som 

arbetsorganisationen, arbetets meningsfullhet, kontrollen över den egna arbetsinsatsen, ansvar, 

medinflytande och individens samhällsroll i övrigt.  

 Karlsson (2004) anser att arbetsmiljön har stor betydelse för människors hälsa. Till 

den psykosociala arbetsmiljön hör faktorer som arbetstakt, monotoni, psykisk ansträngning, 

inflytande, arbetsgemenskap och personlig tillfredsställelse i arbetet. Förhållandena i arbetet har 

avsevärd betydelse för vår självkänsla. Vidare är, enligt honom, den faktor som visat sig ha störst 

betydelse i relationen mellan hälsa och psykosociala arbetsmiljöfaktorer den enskilde individens 

möjlighet att påverka arbetssituationen, till exempel att kunna själv välja om man vill ingå i ett 

team eller en arbetsgrupp. Hög arbetsbelastning och höga psykiska krav behöver i sig inte vara 

negativt utan kan till och med ses som en utmaning om man har goda möjligheter att själv 

bestämma hur kraven ska klaras av. 

 

Formandet av grupper och team 

Då urvalsgrupperna har sett lite olika ut inför denna undersökning har Arrows m.fl. (2000) 

modell använts som verktyg för typologisering av de aktuella grupperna. Inom organisationer 

finns det oftast en tanke på att gruppen skall genomföra en uppgift. Detta innebär att gruppen 

bildas utifrån krav som kommer externt, till skillnad från till exempelvis en intresseförening där 

man anmäler sitt intresse av att vara med vilket bygger på intern vilja. Vad som bör noteras är att 

även om det inom organisationer finns ett externt krav så kan detta stämma överrens med vissa 

gruppmedlemmars önskningar. Skillnaden mellan dessa två grupper är den bakomliggande 

kraften, extern respektive intern, till att gruppen bildas. När kraven, på bildandet av en grupp, 

kommer utifrån så blir den primära uppgiften för medlemmarna i den berörda gruppen att lösa 

frågan hur de skall leva upp till dessa.  

Att forma en grupp är både en kognitiv och en beteendeprocess som sker i en kontext. De 

initiala förutsättningarna som finns när en grupp bildas kan ha långtgående effekter för gruppens 

fungerande. Det skapas en gruppidentitet vars grund bygger på medlemmarnas gemensamma 

attribut som kunskap, förmåga, attityd, beteende, kön etc. I detta kan det även ligga attribut som 

är irrelevanta för gruppens syfte men som ändå ligger i medlemmarnas bild av gruppen. Detta 

kan innebära att från ledningen påtänkta medlemmar, som passar in utifrån perspektivet kunskap, 
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inte blir accepterade i gruppen som medlemmar då de enligt dessa har “fel” attribut, till exempel 

”fel kön”. Det vill säga att det kan finnas en diskrepans mellan ledningens och gruppmedlemmars 

krav på vem som är en lämplig ny medlem.    

Det finns även andra faktorer som påverkar gruppen i det initiala skedet till exempel olika 

former av gränser. Det finns tidsgränser det vill säga hur länge kommer gruppen att existera (det 

kanske inte finns någon tidsbegränsning), fysiska gränser vilket innebär tillgång till plats och 

utrustning som gruppen behöver för sitt utövande som grupp samt genomträngbarhet av gränser 

(alltså hur lätt det är för människor och tillgångar att röra sig in och ut från gruppen). Hur stor 

påverkan dessa olika gruppidentiteter och gränsfaktorer får beror på hur tydliga respektive 

otydliga struktur, medel och/eller mål är för gruppen; ju otydligare desto större påverkan. Vidare 

påverkas gruppens funktionsduglighet av hur länge gruppmedlemmarna förväntar sig att gruppen 

skall existera, hur länge de själva skall vara medlemmar samt arten av och varaktigheten av 

projektet gruppen skall delta i. Ju längre gruppen skall existera, ju stabilare medlemskapet är, och 

ju längre varaktigheten av projekt desto mer tid och energi kommer läggas på att skapa olika 

band inom gruppen men även styrkan av dessa band påverkas. Med bakgrund av dessa olika 

faktorer som nämnts ovan kan man enligt Arrow m.fl. (2000) dela in grupper i 

projektarbetsgrupper, besättningar och team.  

 

Projektgrupper, besättningar och team 

Projektgrupper förväntas arbeta ihop tills deras uppgift är klar. De har ofta deadlines som de 

strukturerar arbetet efter. Livslängden på gruppen beror på hur lång tid projektet tar och det är 

även projektet som står i fokus. De interpersonella relationerna får väldigt lite tid och 

uppmärksamhet. Medlemmarna i specialistgruppen identifierar sig endast vagt med gruppen som 

sådan. Ett exempel på en specialistgrupp är en grupp som har till uppgift att skriva en rapport om 

någonting.  

Besättningar är en kortlivad grupp där medlemmarna ofta är specialiserade på det som 

skall utföras. Varje medlem går in och gör sin del och behöver inte nödvändigtvis följa hela 

projektet från början till slut. Medlemmarna är ofta tränade tidigare på sin uppgift och var och en 

har en tydlig roll och funktion i gruppen men banden mellan medlemmarna är svaga och 

identifieringen med gruppen är inte varaktig. 
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Däremot så identifierar man sig med människor med samma expertinriktning som inte tillhör 

gruppen men som kan ingå i samma urvalsgrupp. Ett exempel på en besättning kan vara ett 

operationsteam.  

Team är grupper vars livslängd förväntas sträcka sig över flera olika projekt. Oftast finns 

det ingen tidsbegränsning av hur länge gruppen skall existera eller hur länge individerna skall 

vara medlemmar i gruppen. Detta medför att de interpersonella relationerna är mycket viktiga 

som till exempel beslutsprocessen, kommunikationen eller konflikthanteringen. Det behövs ofta 

en lång process innan gruppens medlemmar är samspelta och de starka band har skapats som är 

karaktäristiska för ett team. Tyvärr är det ofta så att gruppen inte får den tid den behöver för att 

bli redo för sin uppgift utan medlemmarna får utföra uppgiften samtidigt som gruppetableringen 

pågår. Ett exempel på ett team kan vara en forskningsgrupp eller ett vårdlag. I denna 

undersökning undersöks olika team inom äldrevården och psykiatrin. 

   
Figur 2. Arbetsgrupper motiverade utifrån typ av projekt och projektets varaktighet 
(Arrow m.fl. 2000). 

 

Forskningsfrågor 

Vi tog fasta på att den tidigare undersökningen (Christensson & Göransson 2004 ) fastställde att 

grupptrötthet är en negativ attityd till att arbeta i grupp. Vad den innebär och vad har den har för 

effekter är frågor som togs upp och som behöver fördjupas för att göra begreppet klarare. 

 Trots begränsningen till två frågor blev ytterligare en specificering av begreppet 

grupptrötthet nödvändig för att kunna sortera ut relevant material ur den knappa forskning som 
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ändå finns. Det som slutligen verkade realistiskt var att söka svaren på ett begränsat antal frågor 

kring just de kritiska komponenterna innebörd och effekter. 

 De frågor som valdes ut var: vilka kriterier kan definieras för att någon är 

grupptrött? Om man som grupptrött kan påverka om man vill ingå i en grupp eller inte, väljer 

man då att inte ingå? Bidrar individens möjlighet att påverka om den ska arbeta i en grupp eller 

inte till eventuell grupptrötthet? Finns det en relation mellan grupptrötthet och psykosocial hälsa 

och hur ser den i så fall ut?  Spelar förväntningar in om man ingår i en grupp eller inte och i så 

fall var kommer förväntningarna ifrån? Vad är motsatsen till grupptrötthet? Handlar grupptrötthet 

om individen, gruppen eller organisationen eller är det en interaktion mellan alla tre? 

  Anledningen till att det blev just dessa frågor, beror dels på att de lämnades 

obesvarade i Christensson och Göranssons undersökning (2004), dels på att de behövdes för att 

kunna förstå begreppet grupptrötthet bättre. Frågorna speglar vår vilja till att bredda begreppet 

men även vår vilja till att fördjupa det.          

 Hypoteserna vi utgått ifrån är baserade på de frågor vi önskat att besvara. 

Hypoteserna är: (1) att man utifrån vår screening instrument kan finna individer med en 

grupptrött attityd, (2) att en individ som är grupptrött väljer att inte ingå i en grupp om den har 

möjligheten, (3) att om man inte kan påverka utan måste ingå i en grupp så utvecklas den 

grupptrötta attityden lättare samt att (4) grupptrötthet genererar psykosocial ohälsa. Vidare är 

våra hypoteser att (5) grupptrötta upplever förväntningar på att arbeta i grupp och att dessa 

förväntningar skulle vara påfrestande och (6) komma från både ledningen på arbetsplatsen, 

ledaren i gruppen, medarbetarna, samhället men även från sig själv. De sista hypoteserna är att 

(7) teamorientering är motsatsen till grupptrötthet samt att (8) grupptrötthet handlar om en 

interaktion mellan individen, gruppen och organisationen.  

  

Metod 

 

Val av undersökningsmetod 

Att undersöka fenomenet grupptrötthet innebär ett antal komplikationer som blivit tydliga under 

arbetets gång. Det är ett nytt begrepp inom gruppforskningen och har varit föremål för 

undersökning endast en gång tidigare. För att nå en djupare kunskap om vilka orsaker som finns 

till att grupptrötthet uppstår är en kvalitativ intervju ett bra sätt att få information om attitydens 
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innehåll. Hansagi och Allebeck (1994) beskriver det som att en större mängd data kan erhållas 

från varje undersökt individ, vilket hade varit önskvärt i en grundläggande undersökning som 

denna. Det visade sig dock vara svårt att hitta lämpliga personer att intervjua för denna studie. I 

den tidigare studien (Christensson & Göransson 2004) fann man endast två personer som både 

uppvisade en grupptrött attityd och som ville ställa upp på intervju. 

 När det inte var möjligt att genomföra intervjuer med grupptrötta koncentrerades 

arbetet till att identifiera vad som kommit ut av den tidigare studien för att försöka bredda 

undersökningsområdet. Eftersom det inte gått att ställa upp fasta kriterier för hur man identifierar 

någon som grupptrött såg vi detta som en viktig del av vårt arbete. Vidare fanns det indikationer 

på, att grupptrötthet möjligen hade ett samband med negativ psykosocial påverkan av att arbeta i 

grupp vilket vi ville undersöka närmare. Vad indikationerna pekade på var att, det kunde innebära 

negativ psykosocial påverkan att arbeta i grupp mot sin preferens, men det hade inget självklart 

samband med attityden till att arbeta i grupp. En möjlighet vi såg var att en grupptrött attityd 

kunde innebära att man inte deltog i något arbete i grupp och att man därmed undvek 

psykosociala konsekvenser av arbetsformen. 

 Vidare hade frågorna om vad erfarenhet av och förväntningar på att arbeta i grupp 

tagits upp i Christensson och Göranssons (2004) studie. Även dessa var vi intresserade av att 

klargöra utifrån definitionen grupptrötthet. Detta skulle kunna ge information om vad som ligger 

bakom en grupptrött attityd. En förhoppning var att få en klarare bild om i vilken utsträckning 

attityden beror på individen, gruppen eller organisationen. Det medel vi fann lämpligast för 

undersökningen var en enkätundersökning, eftersom det gav en möjlighet att få fler 

undersökningspersoner och större variation i attityder. Därmed ökas möjligheterna att hitta 

grupptrötta individer och skapa ett sätt att komma i kontakt med dem för intervju i kommande 

studier. 

 

Enkäten 

Eftersom varken underlaget för en intervjustudie med två intervjupersoner eller preciseringen av 

hur man identifierar en grupptrött individ var tillfredsställande i den tidigare studien 

konstruerades en enkät (bilaga A). Detta gjordes av sex olika anledningar: (1) För att skapa ett 

instrument att identifiera grupptrötthet hos en individ och därmed urskilja rätt personer för denna 

studie och för framtida undersökningar. (2) För att jämföra grupptrötthet med teamorientering 
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och därmed förfina urvalet av grupptrötta individer. (3) För att få en uppfattning om hur 

grupptrötta ser på bakomliggande orsaker till sin negativa attityd gentemot att arbeta i grupp. De 

möjliga orsaker som undersökts är vad erfarenheter av att arbeta i grupp kan komma ifrån samt 

vad förväntningar spelar för roll. (4) För att se om grupptrötta oftare arbetar i grupp mot sin vilja 

än övriga och om upplevelsen av att själv kunna påverka om man ska arbeta i grupp eller inte 

skiljer sig mellan grupptrötta och icke-grupptrötta. (5) För att se om det finns något samband 

mellan grupptrötthet och negativ psykosocial påverkan av att arbeta i grupp. (6) Dessutom ville vi 

kontrollera om de grupptrötta verkligen ingår i en grupp eller om de har möjligheten att inte göra 

det inom organisationer där det trots allt förväntas att man arbetar i grupp. 

 Att tillämpa en kvantitativ studie i nya situationer innebär att fenomenet studeras 

under andra förutsättningar än tidigare. Enkäten bygger på Christensson och Göranssons (2004) 

enkät med frågorna omarbetade för att passa mer generellt för olika arbetsplatser. Termerna 

”grupparbete” och ”grupparbetsformen” är konsekvent utbytta mot ”att arbeta i grupp”. Fråga 1, 

4 och 5 är hämtade ordagrant, fråga 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 och 17 är modifierade för att bli mer 

informativa och frågorna 6, 7, 8, 9, 12 och 16 är helt nya frågor (bilaga). 

 För att urskilja en grupptrött attityd användes frågorna 1, 4, och 5 som finns kvar i 

sin ursprungliga form samt frågorna 2, 3 och 10 som är lätt modifierade och fråga 12 som är helt 

ny. Den nya enkäten tar hänsyn till att grupptrötthet skulle kunna vara motsatsen till 

teamorientering vilket motsvaras av frågorna 6-9. Dessa frågor avser att mäta attityden till 

backupbeteende och ömsesidig handlingsövervakning, alltså teamorientering (Salas m.fl. 2005). 

Enkäten ger dessutom möjlighet att jämföra upplevelser av psykosocial påverkan av att arbeta i 

grupp jämfört med att arbeta ensam mellan grupptrötta och icke-grupptrötta individer. 

 Tanken med enkäten kan sammanfattas i tre punkter. (1) För det första ska den 

kunna användas för att identifiera en grupptrött attityd hos en enskild individ och därmed kunna 

differentiera mellan två grupper, en grupptrött och en icke-grupptrött. Detta görs utifrån 

definitionen av grupptrötthet som ”en negativ attityd till att arbeta i grupp beroende på negativa 

upplevelser av arbetsformen”. (2) För det andra är det ett försök att identifiera hur individens 

attityd till erfarenheter av och förväntningar på att arbeta i grupp är och hur attityden attribueras 

till individen, gruppen och organisationen. 
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(3) För det tredje ska enkäten ge möjlighet att undersöka skillnader i upplevd psykosocial 

påverkan av att arbeta i grupp mellan grupptrötta och icke-grupptrötta individer. 

 

Urval och distribution av enkäten 

För att bredda undersökningsmaterialet för grupptrötthet, som i den tidigare nämnda studien varit 

lärare och rektorer vid gymnasier och universitet, valdes som målgrupp för undersökningen 

personal inom äldreomsorgen och psykiatrin. Kriteriet för att välja dessa grupper var att 

gruppstrukturen med stöd av Arrow m.fl. (2004) kan beskrivas som ett team och i det avseendet 

är dessa grupper jämförbara med grupperna i Christenssons och Göranssons (2004) 

undersökning. 

 Kriteriet för att vara med i denna studie var att arbetsgruppen skulle kunna 

beskrivas som ett team. En skillnad kan vara om arbetsplatsen har en kollektivistisk eller 

individualistisk kultur, graden av Individualism-Collectivism (IC) enligt Matsumoto (2000). 

Denna teori handlar i första hand om olika länders kultur men har på senare tid också använts för 

att beskriva skillnader inom länder (Matsumoto, 2000), vilket också kan innebära variationer 

mellan organisationer. För att beskriva kulturer inom organisationer hade det varit möjligt att 

använda den IC-skala som finns utarbetad av Triandis m.fl.(i Matsumoto 2000). Med hänsyn till 

att det hade blivit svårt att få in materialet med en större mängd frågor såg vi oss tvungna att 

försöka beskriva organisationerna genom antaganden om respektive organisationskultur, vilket 

tidigare varit den gängse metoden enligt Matsumoto (2000). Inom äldreomsorgen föreligger 

enligt arbetsledare och vårdbiträden på det undersökta äldreboendet ett högt inbördes beroende 

för att klara av arbetsuppgifterna. Detta gör att vi bedömer detta vara en relativt sett 

kollektivistisk kultur. Vad gäller psykiatrin kan slutenvården antas vara en mer kollektivistisk och 

öppenvården en mer individualistisk kultur enligt samtal med chef inom psykiatrin. Andra 

skillnader är bland annat utbildningsnivå, arbetsklimat, hur arbetet är organiserat och vilket mål 

man har för arbetet. 

 Enkäten distribuerades i 88 exemplar på ett äldreboende (fortsättningsvis ÄB), en 

öppenvårdsavdelning (fortsättningsvis ÖP) och en slutenvårdsavdelning (fortsättningsvis SP) 

inom psykiatrin. Fördelningen var 33 enkäter på ÄB med en svarsfrekvens på 97 procent. ÖP: 30 

enkäter med en svarsfrekvens på 60 procent. SP: 25 enkäter med en svarsfrekvens på 60 procent. 

Sammantaget baseras undersökningen på 65 av 88 enkäter vilket utgör 74 procent och ett bortfall 
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på 26 procent. Det är enligt Hansagi m.fl. (1994) svårt att sätta en gräns för vad som är ett 

acceptabelt bortfall och enligt Eljertsson (1996) är ett önskvärt resultat minst 80 procent men det 

är sällan möjligt i attitydundersökningar, vilket innebär att 74 procent kan anses vara acceptabelt. 

Det interna bortfallet utgjordes av ett genomsnitt på 11,5 procent för ÄB, 2,4 procent för ÖP och 

1,2 procent för SP. För att höja svarsfrekvensen lottades två trisslotter ut på varje arbetsplats.  

Distribution av enkäterna skedde via enhetscheferna, som delade ut dem till de anställda. 

Därefter placerades de i tio kuvert som sedan returnerades till universitetet. Anonymiteten 

säkrades genom mängden enkäter i kuverten, dock finns det en risk att detta förfarande påverkade 

svaren eftersom vissa frågor kan upplevas som känsliga i förhållandet mellan chefer och 

anställda. Detta hade kunnat undvikas genom att undersökningsledaren delat ut enkäterna vilket 

är vanligt vid renodlade gruppenkäter och normalt ger en hög svarsfrekvens (Ejlertsson, 1996). 

Att så inte kunde ske här berodde på att det varit alltför tidskrävande då alla anställda inte finns 

på samma plats samtidigt. Därmed kan metoden benämnas som ett mellanting mellan grupp- och 

postenkät. Urvalet är ett bekvämlighetsstickprov då varken urvalet av äldreboende eller 

psykiatrisk klinik skedde slumpmässigt. 

Reliabilitet och Validitet 

Eftersom undersökningen är gjord på en annan urvalsgrupp än tidigare finns möjligheten att den 

yttre validiteten för begreppet förbättrats med denna undersökning genom att grupptrötthet 

identifieras i nya miljöer (Shadish, Cook & Campbell, 2002). Att jämföra mellan grupperna i 

denna undersökning och i Christensson och Göranssons (2004) är dock inte möjligt, inte heller att 

generalisera från denna undersökning till andra äldreboenden och psykiatriska kliniker. För att 

kontrollera vad som undersökts med enkäten uppmättes ekvivalensreliabiliteten för variablerna 

grupptrötthet, teamorientering, negativ och positv psykosocial påverkan. Reliabiliteten kan ökas 

med en pilotstudie (Hansagi m.fl. 1994) vilket genomfördes med åtta personer och frågorna 

modifierades utifrån resultatet av denna.  

 Problemet med ett nytt forskningsområde av denna typ är, förutom yttre validitet 

och reliabilitet, även begreppsvaliditet och inre validitet. Syftet med denna undersökning 

innefattar implicit ett försök att öka begreppsvaliditeten genom att tydligare klargöra vad 

grupptrötthet är och vad det inte är, alltså en avgränsning mot andra företeelser och fenomen. Inre 

validitet är än så länge svår att uppnå eftersom undersökningen är genomförd som en 

korrelationsdesign där inga kausala samband går att fastställa. (Shadish m.fl., 2004). 
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Etiska aspekter 

I undersökningen har vi tagit hänsyn till etiska aspekter enligt VR (2002) där frivillighet att delta 

betonas vid sidan om informationskravet. Enkäten delades ut tillsammans med ett brev (bilaga B) 

som informerade om undersökningens syfte, var undersökningen genomförs, vilka som gör den 

och hur kontakt kan tas med ansvariga. Därför kan kraven om samtycke och information anses 

vara uppfyllda. 

 

Statistisk bearbetning 

All statistisk bearbetning har genomförts med hjälp av SPSS. Materialet kodades för att ge 

möjlighet att göra en uppdelning mellan grupptrötta och icke-grupptrötta individer.  

Grupptrötthet har undersökt genom att dela upp respondenterna mellan grupptrötta och icke-

grupptrötta utifrån enkätens frågor 1, 2, 3, 4 ,5, 10 och 12 som fungerat som screening för att 

avgöra vilka som är grupptrötta och inte. Varje individ fick ett indexvärde mellan 1 och 7. En cut-

offgräns sattes vid värdet 3,5 eftersom det är ett värde som är tydligt negativt då mittpunkten på 

skalan är 4. De som hade ett index på 3,5 och lägre betecknades som grupptrötta och de med ett 

värde över 3,5 betecknades som icke-grupptrötta. 

 Teamorientering undersöktes med frågorna 6, 7, 8 och 9 och gav ett index mellan 1 

och 7, någon vidare uppdelning var sedan inte möjlig beroende på låg reliabilitet. 

 Erfarenheter av att arbeta i grupp undersöktes med frågorna 10 och 11 i enkäten för 

att eftersöka om det fanns någon skillnad mellan hur grupptrötta och icke-grupptrötta attribuerar 

positiva och negativa erfarenheter av att arbeta i grupp. Skillnaden mellan organisationerna 

redovisas i den mån det varit möjligt att kvalitetsbestämma erfarenheterna, det vill säga om de är 

positiva eller negativa. 

 Skillnader mellan grupptrötta och icke-grupptrötta vad gäller upplevelsen av 

förväntningar på att arbeta i grupp undersöktes med frågorna 13 och 14. Dessa frågor ger även 

möjlighet att undersöka olika attribution av förväntningar mellan grupperna.  

 

Upplevelsen av förväntningar på att arbeta i grupp redovisas även som en jämförelse mellan de 

olika arbetsplatserna. 

 En fråga som kom upp i Christenssons och Göranssons (2004) studie var vilket 

samband som fanns mellan möjligheten att påverka om man vill arbeta i grupp och psykosocial 
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påverkan. För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupptrötta och icke-grupptrötta 

i detta avseende användes frågorna15 och 16. 

 Undersökningen av psykosocial påverkan av att arbeta i grupp jämfört med när man 

arbetar på egen hand genomfördes med fråga 17. Variabeln psykosocial påverkan delades upp i 

två kategorier utifrån fråga 17. Eftersom antalet grupptrötta var så få och inga meningsfulla 

resultat kunde hämtas från enskilda variabler i fråga 17 presenteras de två större kategorierna 

negativ och positiv psykosocial påverkan. De 10 första delfrågorna, 17:1-10, betecknades som 

negativ psykosocial påverkan av att arbeta i grupp, medan de föjande fem 17:11-15 betecknades 

som positiv psykosocial påverkan. Varje variabel fick ett värde mellan –3 och 3. Ett högt värde 

indikerar mindre negativ påverkan av att arbeta i grupp jämfört med att arbeta ensam för 

variabeln negativ påverkan respektive mer positiv påverkan av att arbeta i grupp jämfört med att 

arbeta ensam för variabeln positiv påverkan. Dessa index jämfördes sedan med index för 

variabeln grupptrötthet och resultaten presenteras under egen rubrik i resultatdelen. 

 Slutligen frågade vi efter om respondenterna ingår i en arbetsgrupp eller inte, för att 

undersöka antagandet om att det finns en möjlighet att inte delta i arbetet i gruppen, antingen rent 

fysiskt eller genom att inta en attityd av att inte ingå i gruppen. 

 Undersökningen genomfördes genom att jämföra grupptrötta och icke-grupptrötta 

med hjälp av Mann-Whitney U-test. Detta test användes eftersom data inte är normalfördelade 

och för att det fungerar bra till data på ordinalskalenivå. Det har en hög power för att vara ett 

icke-parametriskt test. Dessutom användes Spearmans Rho för korrelation mellan fråga 10 och 11 

(Pagano, 2004).  

 

En ny grupp som upptäcktes 

I samband med analysen av positiv psykosocial påverkan av att arbeta i grupp identifierades en 

ny intressant kategori utifrån den höga standardavvikelsen i den icke-grupptrötta gruppen. Den 

benämndes gruppnegativ eftersom den kännetecknas av oväntat låga resultat på variabeln positiv 

påverkan av att arbeta i grupp jämfört med att arbeta ensam. Resultaten var oväntade eftersom de 

gruppnegativa i själva verket rapporterade mycket höga värden på grupptrötthetsindex, vilket 

innebär att de har en mycket positiv inställning till att arbeta i grupp. De gruppnegativa jämfördes 

därefter med de grupptrötta för att hitta likheter och skillnader dem emellan och på så vis försöka 

få en uppfattning om vad som ligger bakom det oväntade resultatet. En möjlig risk var att 
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resultatet skulle kunna vara slumpmässigt och bero på att respondenterna inte läst frågorna 

ordentligt. Detta kontrollerades också i undersökningen. 

 

Resultat 
 

Resultaten presenteras utifrån de olika frågeställningar vi har haft och hänvisar till olika frågor på 

enkäten.  

 

Deskriptiv statistik för gruppen som helhet 

Ålder: 23-65år, ej svarat=5 M=46,88, SD=11,11 N=65 

Yrkesverksamma år: 1-45år, ej svarat=11, M=22,28, SD=12,23, N=65 

Kön: Män=6, Kvinnor=58, ej svarat=1, N=65 

Arbetsplats: Äldreboende (ÄB)=32, Öppenvård psykiatri (ÖP)=18, Slutenvård psykiatri (SP)=15, 

N=65 

 

Grupptrötthet 

Enligt den gräns vi valde för att skilja mellan grupptrötta och icke-grupptrötta med en gräns vid 

3,5 på indexskalan mellan 1 och 7 blev antalet grupptrötta 6 individer och antalet icke-grupptrötta 

59 individer. På äldreboendet (ÄB) fanns ingen grupptrött, inom öppenvården i psykiatrin (ÖP) 

fanns två grupptrötta och inom slutenvården i psykiatrin (SP) fanns fyra grupptrötta, se fig3. 

Reliabiliteten för variabeln grupptrötthet var Cronbachs alpha α=0,93 (n=52). Resultaten visar att 

det finns en signifikant skillnad mellan antalet grupptrötta på ÄB och SP (p=0,003, n=47).  
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Figur 3. Frekvensen grupptrötta och icke-grupptrötta fördelade över de tre undersökta 
arbetsplatserna. 
 

På frågorna om kön, ålder och antal yrkesverksamma år går det inte att hitta några statistiskt 

säkerställda skillnader mellan grupperna. Det finns dock tydliga tendenser bland de grupptrötta 

som kan vara värda att notera. Åldern varierar mellan 45 och 62 år, antal yrkesverksamma år 

varierar mellan 20 och 41 år. Fem är kvinnor och en har inte angett kön i enkäten. Ålder 

(M=54,33, SD=5,85) och yrkesverksamma år (M=30,17, SD=8,11) bland de grupptrötta ligger 

över medelvärdet för hela gruppen.  

 

Teamorientering och sambandet med grupptrötthet 

Teamorientering mättes med frågorna 6, 7, 8 och 9 i enkäten och gav ett indexvärde mellan 1 och 

7. För grupptrötta var (M=5,79, SD=0,86, n=6) och för icke-grupptrötta (n=57, M= 5,73, 

SD=0,82).  Reliabiliteten för att mäta teamorientering var mycket låg, (Cronbachs alpha α=0,21, 

n=63). Dessa värden jämfördes mellan grupperna för att avtäcka ett eventuellt samband mellan 

teamorientering och grupptrötthet. Av resultaten framgick att inget samband har kunnat 

säkerställas mellan grupptrötthet och teamorientering i denna undersökning (p=0,925, n=63). På 

grund av den låga reliabiliteten gjordes ingen jämförelse mellan arbetsplatserna. 

 

Ingår grupptrötta i grupp? 

Av dem som definierades som grupptrötta var det 5 av 6 som svarade att de inte ingår i någon 

arbetsgrupp. Det fanns även icke-grupptrötta som angav att de inte ingick i någon grupp på båda 
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avdelningarna inom psykiatrin sex på ÖP och sex på SP. Fördelningen mellan arbetsplatserna av 

dem som angav att de inte ingår i någon arbetsgrupp var ingen individ på ÄB, åtta på ÖP och tio 

på SP se Fig3. Fördelningen mellan hur många som inte ingår i arbetsgrupp skiljer sig åt mellan 

de olika arbetsplatserna (p=0,000, n=60). Detta tyder på en samvariation mellan grupptrötthet och 

att inte ingå i en arbetsgrupp även mellan de olika arbetsplatserna. Finns det en möjlighet att inte 

ingå i en arbetsgrupp finns det också grupptrötta. Alternativet är att valfriheten endast utnyttjas av 

grupptrötta och därmed blir tydlig först då. 

Det fanns ett signifikant samband mellan grupptrötthet och att inte ingå i en 

arbetsgrupp (p=0,003, n=60). Andelen grupptrötta av dem som inte ingår i arbetsgrupp var 11,9 

procent och av dem som ingår i arbetsgrupp var de grupptrötta 2,4 procent. Resultatet innebär att 

grupptrötta i stor utsträckning  inte arbetar i grupp. Möjligheten finns också att grupptrötthet 

uppstår genom att man inte ingår i en grupp. 
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Figur 4. Figuren visar fördelningen mellan hur många av de undersökta individerna som svarat 
att de ingår i en arbetsgrupp nu på de tre undersökta arbetsplatserna. På äldreboendet har fem valt 
att inte svara på frågan och redovisas därför som ”ej svarat” i stapeln längst till vänster. 
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Samband mellan grupptrötthet och psykosocial påverkan 

Negativ påverkan 

Reliabiliteten uppmättes för att mäta negativ psykosocial påverkan till α=0,90, n=55 (Cronbachs 

alpha). Vid en jämförelse mellan variablerna grupptrötthet och negativ psykosocial påverkan 

fanns en skillnad mellan grupperna (p=0,002, n=55). Det innebär att de icke-grupptrötta 

rapporterade mindre negativ psykosocial påverkan när de arbetar i grupp än när de arbetar 

ensamma (M=1,15, SD=0,99, n=49). De grupptrötta rapporterade en något mer negativ 

psykosocial påverkan när de arbetar i grupp jämfört med när de arbetade ensamma (M=-0,42, 

SD=0,80, n=6). Detta innebär att de icke-grupptrötta upplever mindre negativ psykosocial 

påverkan när de arbetar i grupp jämfört med när de arbetar ensamma. Man kan utifrån resultaten 

inte säga att grupptrötta blir psykosocialt negativt påverkade av att arbeta i grupp eftersom 

resultatet inte är tydligt negativt. Däremot kan man dra slutsatsen att grupptrötta inte upplever att 

gruppen skyddar mot negativa psykosociala effekter i den utsträckning som de icke-grupptröttas 

svar tyder på. 

 En jämförelse gjordes också mellan variablerna arbetsplats och negativ psykosocial 

påverkan. Resultatet visade en skillnad mellan ÄB och båda psykiatriska avdelningarna (p=0,045, 

n=40) för ÖP respektive (p=0,031, n=38) för SP. Resultaten innebär att personalen på ÄB 

svarade att de upplever mindre negativ psykosocial påverkan av att arbeta i grupp jämfört med 

när de arbetar ensamma.  

 

Positiv påverkan 

Reliabiliteten för att mäta positiv psykosocial påverkan var α=0,92, n=57 (Cronbachs alpha). Vid 

en jämförelse mellan grupptrötthet och positiv psykosocial påverkan fanns ingen skillnad mellan 

grupperna. Resultatet för de grupptrötta var i genomsnitt svagt positivt (M=0,60, SD=0,79, n=6). 

Resultatet för de icke-grupptrötta var i genomsnitt svagt positivt (M=0,87, SD=1,61, n=51) vilket 

innebär att båda grupper upplever en något mer positiv psykosocial påverkan än när de arbetar 

ensamma. Att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna kan hänföras en speciell kategori 

individer som identifierades vid dataanalysen. Dessa individer kännetecknades av att de 

rapporterade mindre positiv psykosocial påverkan av att arbeta i grupp än när de arbetar 

ensamma, vilket annars endast en grupptrött individ rapporterar, (se fig6). De gruppnegativa har 

markerats speciellt och återfinns i nedre högra hörnet i figuren med undantag av en individ som 
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ligger till vänster. Det finns inget samband mellan grupptrötthetsindex och upplevd positiv 

psykosocial påverkan såvida man inte utesluter denna grupp från undersökningen. Inga skillnader 

kunde identifieras mellan hur upplevelserna av positiv psykosocial påverkan skiljer sig mellan de 

olika arbetsplatserna. 
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Figur 6. Upplevd positiv psykosocial påverkan som funktion av grupptrötthet.  
 
 

Förväntningar och erfarenheter 

Fråga 10 och 11 handlade om positiva och negativa erfarenheter av att arbeta i grupp och vad 

respondenterna anser att dessa upplevelser beror på. Detta samband kan beskrivas på följande 

sätt: det fanns en korrelation mellan i vilken utsträckning man anser att upplevelserna av att 

arbeta i grupp beror på en själv och om erfarenheterna att arbeta i grupp upplevdes som positiva 

eller negativa (Spearmans Rho 0,512, p=0,000, n=62). Sambandet innebär att om man upplever 

erfarenheten att arbeta i grupp som positiv svarar man att detta i större utsträckning beror på en 

själv än om man upplever erfarenheten av att arbeta i grupp som negativ. Den skillnad som kunde 

fastställas mellan grupperna grupptrötta och icke-grupptrötta var att grupptrötta i mindre 

utsträckning hänvisar sina erfarenheter av att arbeta i grupp till sig själva (p=0,010, n=63). 

 Mellan de olika arbetsplatserna fanns en liten skillnad mellan ÄB och båda de 
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psykiatriska avdelningarna på frågan om erfarenheten av att arbeta i grupp beror på en själv. På 

ÄB svara respondenterna i högre utsträckning att erfarenheterna av att arbeta i grupp beror på en 

själv (p=0,031, n=48) än vad man svarar på ÖP och detsamma gäller jämfört med SP (p=0,004, 

n=45).  

 Resultaten från fråga 13 och 14 som handlade om upplevda förväntningar på att 

arbeta i grupp visade ett generellt neutralt till positivt resultat som innebär att det inte kunde 

identifieras några påvisbara skillnader mellan grupptrötta och icke-grupptrötta, med ett undantag. 

Undantaget utgjordes av ett samband mellan upplevda förväntningar från gruppledningen på att 

arbeta i grupp som innebär att grupptrötta i genomsnitt upplever förväntningar från detta håll som 

neutralt eller något negativt (M=3,50, SD=1,38, n=6) medan icke-grupptrötta i genomsnitt 

upplever det som positivt (M=5,14, SD=1,28, n=50), (p=0,016, n=56). 

 En tendens som kan vara värd att nämnas var att på frågan om hur förväntningar 

från arbetsledningen upplevdes svarade grupptrötta antingen neutralt eller negativt och på frågan 

om hur förväntningar från medarbetare upplevdes var svaren från de grupptrötta neutralt eller 

positivt. Detta var en tendens som inte fanns om man tittade på hela undersökningsgruppen där 

hela skalan från 1-7 finns representerad.  

 Mellan arbetsplatserna fanns en skillnad i hur förväntningarna på att arbeta i grupp 

upplevdes. Denna skillnad var signifikant mellan ÄB och de båda avdelningarna  inom 

psykiatrin. På ÄB svarade man att man upplever större förväntningar på att arbeta i grupp än på 

ÖP (p=0,001, n=40) och SP (p=0,005, n=38). Skillnaden i förväntningar var generell och gäller 

samlat för de olika föväntningsvariablerna.  

 

Övriga frågor 

Resultaten av fråga 15 om att arbeta i grupp trots att man föredragit att arbeta ensam gav inga 

skillnader mellan grupptrötta och icke-grupptrötta (p=0,902, n=61). I båda grupper var 

inställningen hos individerna generellt att de sällan arbetar mot sin preferens i grupp. Grupptrötta: 

M=5,00 SD=2,55, Icke-Grupptrötta: M=4,80 SD=2,32. 

Fråga 16 handlade om i vilken utsträckning man ansåg sig kunna påverka om man vill arbeta i 

grupp. Resultaten visade ingen skillnad mellan grupperna (n=61, p=0,508). Värt att notera är att 

ingen grupptrött svarar negativt på frågan vilket innebär att de som grupp anser sig i hög 

utsträckning kunna påverka om de vill arbeta i grupp. 
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Inga påvisbara skillnader fanns i undersökningen mellan arbetsplatserna ifråga om man ofta 

arbetat mot sin preferens i grupp eller om man ansett sig kunna påverka om man ska arbeta i 

grupp. 

 

Gruppnegativa 

En grupp som upptäcktes under databearbetningen var den som framkom under jämförelsen av 

positiv påverkan mellan grupptrötta och icke-grupptrötta. Den här kategorin har inte varit föremål 

för undersökning från början men redovisas eftersom den kan vara av betydelse för studien. De 

rapporterar negativa svar som är signifikant lägre på variabeln positiv påverkan än övriga i 

undersökningen (p=0,000, n=58), vilket är det som gör att den definieras som en speciell 

kategori. Det innebär att dessa individer upplever mindre positiv påverkan när de arbetar i grupp 

jämfört med när de arbetar ensamma samtidigt som de har en positiv attityd till att arbeta i grupp. 

Ytterligare framkom att de oftare har arbetat mot sin preferens i grupp än övriga (fråga 16) 

(p=0,029, n=61). Åtta av dem arbetar på ÄB och två på ÖP. 

 

Likheter mellan grupptrötta och gruppnegativa 

Vid en jämförelse mellan den grupptrötta gruppen och de gruppnegativa framkom nu följande 

gemensamt för dem M-enskilde ut dem från övriga i undersökningen: båda grupperna svarar 

oftare att upplevelser av att arbeta i grupp beror på gruppledningen (p=0,021, n=61) än övriga i 

undersökningen. Vidare svarar båda grupperna i högre utsträckning att man upplever att 

förväntningar på att arbeta i grupp kommer från gruppledningen (p=0,013, n=56). Svaren på hur 

förväntningar på att arbeta i grupp upplevs från medarbetare var mer positiva än bland övriga i 

undersökningen (p=0,015, n=56). 

 

Skillnader mellan grupptrötta och gruppnegativa 

Gruppnegativa ser förväntningar på att arbeta i grupp från gruppledningen som stimulerande till 

skillnad från grupptrötta som är mer neutrala (p=0,003, n=15). De är yngre, mellan 23 och 54 år 

(p=0,024, n=14) jämfört med de grupptrötta och har färre yrkesverksamma år, 2-32 (p=0,020, 

n=14). 
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Diskussion 
  

Ambitionen med det här arbetet har varit att försöka skapa en klarare bild av vad grupptrötthet 

innebär och vilka dess effekter är. Vidare är förhoppningen att arbetet kan ligga till grund för 

vidare forskning om grupptrötthet. Då vi använt oss av ett bekvämlighetsstickprov där urvalet 

inte skedde slumpmässigt går det inte att generalisera resultaten till andra äldreboende eller 

psykiatriska kliniker. Detta hade varit önskvärt men ingår inte i syftet med studien bland annat då 

forskningsområdet är nytt. Då det finns så lite tidigare forskning inom området blir det lite av en 

chansning vad som kan vara rätt spår att bygga vidare på. Till detta kommer viljan till nydanande 

tankar och idéer. Det är en svår balansgång att, som det blev nödvändigt i detta arbete, 

komprimera frågorna till en hanterbar mängd och samtidigt stå ut med tanken att man kanske 

missar något väsentligt. Första delen av denna diskussion kommer att beröra vilka kriterier som 

finns för att kallas för grupptrött. Efter det berörs vad möjligheten att påverka om man vill ingå i 

en grupp har för betydelse för grupptrötta individer samt vad det har för betydelse för 

undersökningen. Sedan diskuteras relationen mellan psykosocial hälsa och grupptrötthet. 

Diskussionen kommer även att handla om förväntningar och grupptrötthet, ambitionen att hitta 

grupptrötthetens motsats och om huruvida grupptrötthet handlar om individen, gruppen eller 

organisationen eller interaktionen mellan dessa. Sedan följer en metoddiskussion och 

avslutningsvis kommer förslag till vidare undersökningar att presenteras. 

 

Screening  

En av de första och största frågorna här har varit vilka kriterier som ska uppfyllas för att någon 

skall kunna kategoriseras som grupptrött. Genom att skapa ett screeninginstrument, för att få fram 

grupptrötta individer, har vi stärkt grunden för begreppets existens men även underlättat för 

kommande undersökningar. Det screeninginstrument som vi skapat har utgått från tidigare 

forskning (Christensson & Göransson 2004) där ursprungskomponenterna till grupptrötthet var 

inställningen till att arbeta i grupp samt upplevelsen av kvalitén på arbetet i grupp. Förutom dessa 

ursprungskomponenter kom man även fram till att antalet grupper och erfarenheten av att arbeta i 

grupp hade betydelse för attityden grupptrötthet. Därför har dessa komponenter lagts till det nya 

screeninginstrumentet tillsammans med ytterligare en komponent, undvikande av arbete i grupp. I 

enkäten motsvaras screeningen av frågorna: 1 (inställning), 2 (kvalité), 4 och 5 (kvantitet), 10 
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(erfarenhet) och 12 (undvikande). Detta motsvarar det som inkluderas i definitionen av 

grupptrötthet, nämligen en negativ attityd till att arbeta i grupp på grund av tidigare egna 

erfarenheter av arbetsformen. Utifrån detta instrument kunde 6 grupptrötta identifieras av 65 

svarande. Instrumentet håller för uppsatta kriterier för att vara grupptrött med en hög reliabilitet, 

det vill säga screeningen fungerar för att hitta attityden. En ambition var även att förbättra 

screeningen med frågor om teamorientering. Detta misslyckades i undersökningen på grund av 

för låg reliabilitet på frågorna. 

Om man skulle beskriva en grupptrött individ utifrån definitionen och screeningfrågorna 

är det en person som tänker “Åh nej, inte nu igen” när det kommer på tal att ingå i en 

arbetsgrupp. Vidare anser personen spontant att det finns fler negativa än positiva aspekter av att 

ingå i en grupp. Personen vill inte arbeta mer i grupp än tidigare utan snarare mindre. 

Erfarenheterna av att arbeta i grupp är negativa och personen undviker aktivt att ingå i en grupp.  

 

Ingår grupptrötta i grupp? 

Det visade sig att den största delen av de grupptrötta (fem av sex) inte ingick i en arbetsgrupp just 

nu. Vår hypotes var att ju mindre möjlighet man har att påverka om man vill ingå i en grupp, 

beroende på gruppen eller organisationen, desto större sannolikhet för utvecklandet av 

grupptrötthet. Denna hypotes undersöks med frågan: bidrar individens möjlighet att påverka om 

den skall arbeta i grupp eller inte till eventuell grupptrötthet? Resultaten mellan de olika 

organisationerna jämfördes. Resultatet stämde såtillvida att möjligheten att påverka troligtvis 

bidrar till grupptrötthet. Däremot blev det tvärt om mot hypotesen nämligen, ju mer möjlighet att 

påverka om man vill arbeta i grupp, desto mer grupptrötthet finns det. Detta tyder på att om man 

har större valfrihet i organisationen att ingå i en grupp eller inte så kan man fritt uttrycka sin 

grupptrötta attityd och även handla därefter, det vill säga avstå från arbete i grupp. Möjligheten 

finns också att en grupptrött attityd utvecklas genom en större valfrihet inom organisationen. 

Detta kan liknas vid den överordnade funktionen som organisationen kan ha enligt Azjens teori 

(1988). Där en större valfrihet i organisationen ger utrymme för individen att följa intentionen att 

inte arbeta i grupp. Detta ligger även i linje med frågan, om man som grupptrött kan påverka om 

man vill ingå i en grupp eller inte väljer man då att inte ingå? Svaren, från de grupptrötta, på 

denna fråga antyder att, om man som grupptrött kan påverka om man vill ingå i en grupp eller 

inte, väljer man att inte ingå. 
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Skillnaden som fanns mellan de undersökta organisationerna tyder på att organisationerna bidrar 

till i vilken utsträckning grupptrötthet utvecklas. På ÄB fanns inga grupptrötta och alla ingick i en 

arbetsgrupp men på ÖP och SP fanns möjligheten att inte arbeta i grupp och det fanns 

grupptrötthet inom organisationerna. Det finns vissa reservationer för denna bild på grund av att 

skillnaderna även kan bero på att det inom ÄB fanns möjlighet att inte ingå i någon grupp men 

alla väljer att göra det för ingen är grupptrött. Vidare kan även skillnaderna bero på olikheter i 

frekvens av eventuella projektarbetsgrupper som kan finnas utöver det vanliga teamarbetet men 

också skillnader i teamens sammansättning av personal och yrkesbefattningar. Tydligt är dock 

resultaten från undersökningen på ÄB som visar, att där inte fanns någon grupptrött, alla ingick i 

arbetsgrupp och kände mer förväntningar på att arbeta i grupp än personalen inom psykiatrin. 

Den speciella kategori vi benämnde gruppnegativa styrker också uppfattningen om att ÄB är en 

organisation som är oförenlig med en grupptrött attityd eftersom de gruppnegativa är mycket 

positivt inställda till att arbeta i grupp men ofta har arbetat i grupp trots att de föredragit att arbeta 

ensamma. Dessutom upplever de mindre positiv psykosocial påverkan av att arbeta i grupp 

jämfört med när de arbetar ensamma. 

 

Attribution och effekter av grupptrötthet 

En av utgångspunkterna för denna studie är frågan om det finns något samband mellan 

grupptrötthet och psykosocial hälsa för individen och hur detta i så fall ser ut. Enligt resultaten av 

undersökningen rapporterar grupptrötta ingen negativ påverkan till exempel som stress, oro, 

ångest av att ingå i en grupp. De är snarare neutrala i sin rapportering av de psykosocialt negativa 

effekterna. Det samband som finns mellan negativ psykosocial påverkan av att arbeta i grupp 

jämfört med att arbeta ensam och grad av grupptrötthet kan beskrivas som följer. Ju positivare 

attityd man har till att arbeta i grupp i desto högre grad anser man att arbetsformen skyddar mot 

negativ psykosocial påverkan jämfört med att arbeta ensam. 

Vidare rapporterar grupptrötta en generellt positiv påverkan av att ingå i en grupp som 

socialt stöd, stimulans och tillhörighetskänsla. Med andra ord kan man som grupptrött, liksom 

icke-grupptrött, i lika stor utsträckning uppleva positiva effekter av att ingå i en grupp. En viktig 

skillnad var hur man attribuerar upplevelserna av att arbeta i grupp. Ju positivare erfarenheter 

man har av att arbeta i grupp desto mer av dessa erfarenheter attribuerar man till sig själv. 

Alternativt, ju mer man attribuerar sina erfarenheter till sig själv, desto mer positiva erfarenheter 
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har man av arbete i grupp. I undersökningen attribuerade grupptrötta signifikant mindre av 

erfarenheterna av att arbeta i grupp till sig själva. Sambandet med grupptrötthet kan då beskrivas 

som att man har negativa erfarenheter av att arbeta i grupp som man anser beror på andra faktorer 

än en själv. Detta kan i sin tur leda till att man genom sin grupptrötta attityd väljer att inte arbeta i 

grupp och därmed undviker negativ psykosocial påverkan. 

Det som de grupptrötta ser som positivt med att vara i en grupp är den sociala 

interaktionen med de andra gruppmedlemmarna men de väljer ändå aktivt bort att delta i grupp 

om det är möjligt beroende på attityden. Det kan även vara så, att på just dessa arbetsplatser kan 

de grupptrötta få tillgång till den sociala interaktionen på annat vis, till exempel genom 

gemensamt lunchrum. Man kan dra paralleller till Azjens (1988) teori om planerat beteende där 

attityden är en komponent och signifikanta andra är en annan, likvärdig, komponent som 

påverkar intentionen och beteendet. Som grupptrött väljer man bort vad man får ut av de 

signifikanta andra och vad de tycker mot att bejaka attityden. Den tredje komponenten, 

kontexten, finns med som en i allra högsta grad påverkande faktor i den här undersökningen, då 

de grupptrötta, som nämnts tidigare, inte måste ingå i en grupp. Att de grupptrötta aktivt själva 

kan välja om de vill ingå i en grupp eller inte är som Larsson (2004) nämner en av de största 

positiva bidragande faktorerna för relationen mellan hälsa och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Att som grupptrött attribuera dåliga erfarenheter av att arbeta i grupp till andra faktorer än en 

själv är sannolikt också en bidragande orsak till att grupptrötta inte upplever någon påtaglig 

negativ psykosocial påverkan av att arbeta i grupp. 

Skillnaden som fanns mellan organisationerna i upplevd psykosocial påverkan kan 

beskrivas som att man på ÄB upplevde mycket mindre negativa psykosociala effekter av att 

arbeta i grupp än inom de psykiatriska avdelningarna. Detta kan tänkas bero på två saker. Den 

första orsaken kan vara olikheter mellan organisationerna rörande arbetssituationer samt 

organisatoriska mål för att arbeta i grupp. Det är möjligt att arbetet på ÄB är av en art där ett nära 

samarbete kring patienterna är mer nödvändigt än inom psykiatrin för att klara av exempelvis 

tunga lyft. Arbetsgruppen inom ÄB är mer homogen, det vill säga teamen är plattare och består 

av samma yrkeskategori vilket också kan göra att samarbete blir mer naturligt och därmed inte 

innebär lika mycket negativ psykosocial påverkan. Den andra orsaken, som stöds av den här 

undersökningen, har samband med att det innebär en mindre psykisk påfrestning att följa 

organisationens mål att arbeta i grupp än att inte göra det. I och med att ÄB är en mer homogen 
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arbetsplats som kräver ett nära samarbete blir det även svårare att stå emot organisationens mål 

att arbeta i grupp. Detta i sin tur innebär att man ingår i en grupp oavsett sin preferens och därför 

är grupptrötthet inte möjlig att uttrycka. 

Intressant i sammanhanget är också de så kallade gruppnegativa som upptäcktes inom ÄB och på 

ÖP. Ett alternativ kan vara att deras svar beror på slumpen men det är inte troligt enligt kontroll 

av enkäterna. Ett andra alternativ är att dessa individer inte upplever, eller kan tillgodogöra sig, 

de positiva effekterna av att arbeta i grupp. Ett tredje alternativ att de har en generellt positiv 

attityd till att arbeta i grupp men inte trivs i den grupp där de arbetar nu, på grund av 

medlemmarna i arbetsgruppen. Ett fjärde alternativ är att de egentligen har en grupptrött attityd 

men att det inte finns möjlighet att uttrycka detta i organisationen. Vilket av de sista tre 

alternativen det handlar om är omöjligt att avgöra utifrån resultaten. 

Svaren från denna kategori tyder på en viss inkonsekvens. De upplever oftare, än övriga i 

undersökningen, att de har arbetat i grupp trots att de föredragit att arbeta ensamma. Samtidigt 

attribuerar de positiva erfarenheter av att arbeta i grupp i högre utsträckning till gruppledningen 

och förväntningar från medarbetare på att arbeta i grupp upplevs som mer positiva än för övriga i 

undersökningen. Skillnaderna, jämfört med de grupptrötta, är inställningen till att arbeta i grupp 

samt i vilken utsträckning erfarenheterna av att arbeta i grupp attribueras till en själv. De 

grupptrötta upplever erfarenheterna av att arbeta i grupp som negativa medan de gruppnegativa 

upplever dem som positiva. 

 

Förväntningar på att arbeta i grupp 

En faktor som kan bidra till svårigheter med att välja bort gruppen är vilka förväntningar det 

finns på att man ska arbeta i grupp. Hypotesen var att man som grupptrött upplever förväntningar 

på att arbeta i grupp, att förväntningarna skulle vara påfrestande och komma från både ledningen 

på arbetsplatsen, ledaren i arbetsgruppen, medarbetarna, samhället men även från en själv. 

Resultaten visar att grupptrötta inte upplever kvantitativt mer förväntningar än andra. Vissa 

tendenser till skillnad mellan grupptrötta och icke-grupptrötta finns dock i hur förväntningarna 

upplevs och vem de kommer från. För de grupptrötta upplevs förväntningarna från 

arbetsledningen och gruppledningen på arbetsplatsen som neutral eller något påfrestande medan 

de från medarbetarna upplevs som stimulerande. En möjlig tolkning av detta resultat kan vara att 

förväntningarna från arbetsledningen och gruppledningen uppfattas som krav medan de från 



32 
 

 
 

medarbetarna upplevs som en tillhörighetskänsla. De icke-grupptrötta har en tendens att finna alla 

förväntningar på att arbeta i grupp som stimulerande.  

Mellan de undersökta organisationerna fanns en tydlig skillnad i antalet grupptrötta och 

upplevda förväntningar på att arbeta i grupp. Detta tyder på att organisationens inneboende 

förväntningar på att arbeta i grupp spelar roll för möjligheterna att ha en grupptrött attityd 

alternativt att frekvensen av grupptrötta individer påverkar möjligheten för arbetsledningen att ha 

förväntningar på de anställda att arbeta i grupp. Det faktum att det överlag upplevdes mer 

förväntningar på ÄB än inom psykiatrin talar för att det handlar om organisatoriska skillnader.  

Utifrån denna tolkning kan man dra paralleller till Granström (2000) som tar upp att i en 

tydlig organisation så vet de anställda vad som förväntas av dem, vilka medel de har för att uppnå 

förväntningarna samt vilket utrymme de har att agera inom. I detta fall har de grupptrötta 

utrymme att inte ingå i en grupp och ändå göra sin arbetsuppgift men det kan vara så att det i 

grunden egentligen förväntas av dem att de borde ingå i en grupp för att det till exempel 

underlättar arbetsfördelningen. Tydligheten är här dubbelbottnad, ”du har fria händer att göra 

som du vill men vi anser att du borde ingå i en grupp”. Man kan även titta på grad av 

tillhörighetskänslor där den troligtvis är högre mot arbetskollegorna än mot arbetsledningen. Att 

det finns förväntningar från gruppen att man ska ingå även om man en gång har valt bort den blir 

smickrande. Det går att göra en koppling till Azjens (1988) teori där både arbetsledningen och 

arbetskollegerna är signifikanta andra som interagerar med attityden grupptrötthet och som skulle 

kunna påverka utfallet av ett beteende men där attityden istället interagerar med kontexten och 

den grupptrötte avstår från att arbeta i grupp. 

Efter denna fördjupning av vilka kriterier det finns för att kalla sig grupptrött, om de ingår 

i en grupp eller inte, olika typer av grupper som testats, vad möjligheten att påverka har för 

konsekvenser, sambandet mellan psykosocial hälsa och grupptrötthet och sist förväntningars 

betydelse för grupptrötthet, så kvarstår att diskutera hypotesen om vad som är grupptrötthetens 

motsats, om grupptrötthet handlar om individen, gruppen, organisationen eller en interaktion 

mellan de tre samt vår metod.     

 

Grupptrötthet och teamorientering 

Hypotesen var att motsatsen till grupptrötthet var teamorientering som ingår i Salas m.fl. (2005) 

teori om “Big Five“ inom teamwork. Denna hypotes visade sig inte stämma enligt 
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undersökningen. Detta kan i sin tur bero på olika saker. Det mest troliga är att teamorientering 

inte mättes på rätt sätt, antagligen på grund av att formuleringen genom frågorna i enkäten hade 

låg reliabilitet. Frågan om vad som är grupptrötthetens motsats förblir obesvarad. Det hade dock 

varit intressant att testa denna hypotes igen under förhållanden där teammedlemmarna var 

tvungna att ingå i en grupp och med modifierade frågor. Hypotesen känns fortfarande aktuell men 

kan både styrkas och försvagas av fortsatt ökad förståelse för vad grupptrötthet är. Det som är 

speciellt intressant med teamorientering är att det är en positiv attityd till att arbeta i grupp och att 

den skulle kunna undersökas genom en bättre operationalisering och testning av nya frågor. Detta 

skulle kunna ge ett sätt att mäta grupptrötthet utan att direkt fråga efter attityden till att arbeta i 

grupp.  

 

Individ, grupp och organisation 

Grupptrötthet är enligt definitionen en negativ attityd som finns hos vissa individer. Dessa 

individer har, fortsatt enligt definitionen, fått denna attityd från egna erfarenheter av arbetsformen 

alltså har de vid något tillfälle ingått i en eller flera grupper. Vidare med tanke på att det syftas på 

arbetsformen så bör dessa grupper finnas inom en organisation. Slutsatsen utifrån definitionen 

blir den att grupptrötthet handlar om en interaktion mellan individen, gruppen och 

organisationen. Grupptrötthet är en reaktion hos individen på gruppen och organisationen.  

 Detta arbete har vid flera tillfällen påvisat att grupptrötta individer tar avstånd från 

att ingå i en grupp. Det beror antagligen mindre på gruppmedarbetarna än på organisationen 

eftersom de grupptrötta generellt har positiva upplevelser av förväntningar på att arbeta i grupp 

från medarbetare.  

 Granström (2000) berör att man ofta glömmer bort organisationens betydelse för 

gruppens arbete när man talar om grupper som inte fungerar. Vidare påstår Granström (2000) 

även att ju bättre de anställda förstår sin organisation desto större mening finner de i arbetet och 

med gruppen. Den grupptrötta attityden kanske uppstår i organisationer som är otydliga, vilket i 

sin tur bidrar till att man inte vet vad som förväntas av en och att arbeta i grupp i vissa fall blir 

meningslöst. Resultaten i denna undersökning stöder denna hypotes. I den organisation, ÄB, där 

högst upplevda förväntningar finns på att arbeta i grupp finns det heller ingen uttalad 

grupptrötthet.  
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Svedberg (2003) hävdar att meningslöshet leder till ångest och i för stor dos så blir det 

ohälsosamt och man försöker skydda sig genom att undvika det ångestskapade, i detta fall en 

meningslös grupp. Där meningen med gruppens existens har försvunnit kan man, enligt denna 

författare, se en rad reaktioner hos medlemmarna som stress, alienation och hög sjukfrånvaro. De 

grupptrötta i denna undersökning rapporterade ingen förhöjd ångestnivå men de ingick inte heller 

i någon grupp. De kanske redan har flytt från sin ångest. Känslan av alienation i förhållande till 

gruppen kan bidra till att, som i Azjens teori (1988), de grupptrötta bortser från vad de 

signifikanta andra tycker och då bejakar sin attityd istället. Allt detta blir möjligt då de 

grupptrötta i denna undersökning kan välja att avstå från att ingå i en grupp. Den grupptrötta 

attityden ges en möjlighet att existera i dessa organisationer.  

 

Metoddiskussion 

Att undersöka grupptrötthet med hjälp av en obeprövad enkät innebär stora problem, dels med att 

få in svar på alla frågor, dels med reabiliteten. En lösning hade varit att intervjua grupptrötta för 

att få fram djupare kvalitativ information som är viktig vid utformningen av en enkät. 

Anledningen till att det inte var möjligt att genomföra intervjuer var att det inte fanns ett 

tillförlitligt screeninginstrument för att identifiera de grupptrötta. 

 Från början var enkätfrågan, om de ingick i en grupp just nu, tänkt som en 

kontrollfråga då den tillfrågade personalansvarige på de olika arbetsplatserna hävdat att alla 

testpersoner ingick i en grupp eller ett team. Det är fullt möjligt att de som svarat på enkäten har 

en föreställning om vad det innebär att ingå i en grupp och personalansvarig har en annan 

uppfattning. Det kan även vara så att de svarande ingår i olika typer av grupper, vilket inte heller 

framgår av svaren på enkäten. Till exempel kan en person svara nej på frågan om de ingår i en 

grupp för de tror att det rör sig om ett team men de kan de facto ingå i en tidsbegränsad 

arbetsgrupp, till exempel en kvalitetssäkringsgrupp. Detta är en av bristerna med undersökningen 

som kan förbättras till nästa gång med att tydligare visa på vilken typ av grupp som åsyftas men 

även att testa personer som måste ingå i en grupp oavsett deras attityd. 

 När det visade sig att i stort sett ingen av de grupptrötta ingick i en grupp påverkade 

det givetvis det fortsatta arbetet med att jämföra grupptrötta med de så kallade icke-grupptrötta, 

det vill säga övriga svarande i samplet som hade en neutral eller positiv inställning till att arbeta i 

grupp. Framför allt påverkade det frågan om vad grupptrötthet kan ha för effekter. Effekten 
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mattas av med tanke på att svaren på attitydfrågorna baseras på vad de grupptrötta minns av hur 

det var att ingå i en grupp, inte hur det är att ingå i en grupp i nutid. 

Den relativt positiva bild av att ingå i en grupp som både grupptrötta och icke-grupptrötta 

givit i denna undersökning kan eventuellt spegla problematiken kring hur svårt det är att svara på 

frågor som berör den psykiska hälsan. Det kan vara starkt känsloladdat att besvara frågor som 

berör till exempel oro och ångest. Därför kan en mer implicit undersökning med exempelvis 

mätning av sjukdagar, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd ge säkrare resultat. Detta är dock 

betydligt mer krävande undersökningar att genomföra vilket kan leda till att de blir 

forskningstekniskt förkastbara. 

Vidare antog vi att variationen med avseende på fördelningen av antal grupptrötta och på 

de möjliga effekterna skulle vara större än den visade sig vara, då olika arbetsplatser undersökts. 

Detta kan relateras till Azjens teori (i Wetherell 1996) där både signifikanta andra, som här 

motsvarar gruppen samt kontexten, det vill säga organisationen påverkar individens attityd, 

intention och beteende. Likväl var det team, enligt Arrow m.fl. (2000), som undersöktes på alla 

arbetsplatserna. Skillnaderna skulle baseras på arbetsklimat, hur arbetet är organiserat, vilket mål 

man har för arbetet, vilka förväntningar det finns och hur kollektivistisk och individualistisk 

arbetskulturen är. Där tanken var att möjligheten till att påverka om man vill ingå i en grupp eller 

inte korrelerar med grupptrötthet och att detta i sin tur hör samman med vilken grupp respektive 

organisation man tillhör. Det enda resultat vi lyckades belägga var att det fanns en skillnad 

mellan organisationerna men inte vad denna skillnad berodde på. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

En intressant fråga, som inte är besvarad, är vad som händer om en grupptrött individ tvingas att 

arbeta i grupp. Det hade det varit av största intresse att göra om undersökningen med grupper 

som besättningar och team, enligt Arrows m.fl. (2000) definitioner, och där medlemskapet i 

gruppen inte är frivilligt. De grupptrötta hade kanske inte kunnat ge uttryck för attityden då de 

inte hade någon valfrihet. Eventuellt hade de kunnat uttrycka attityden och upplevt mer negativ 

psykosocial påverkan än de som hade en mer positiv attityd till att arbeta i grupp. Att undersöka 

olika attributionsstilar hos grupptrötta jämfört med icke-grupptrötta kunde också vara av intresse. 

Vidare vore det intressant att undersöka den nya kategori som vi kallat gruppnegativa och 

ta reda på vad som är orsaken är till att man kan ha en positiv attityd till att arbeta i grupp men 
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samtidigt uppleva mindre socialt stöd, stimulans och tillhörighet än när man arbetar ensam. Man 

kan spekulera i att denna grupp kan ha en uppgiftsorienterad inställning till vad gruppen fyller för 

syfte men en ”icke-social” inställning. Gruppen är bra för att kunna utföra arbetet men inte för 

social gemenskap. Ett resultat som talar för detta är att dessa individer generellt vill arbeta mer i 

grupp trots att de rapporterar mycket mindre positiva effekter av att arbeta i grupp jämfört med 

när de arbetar ensamma. 

Att förbättra mätningen av teamorientering skulle sannolikt kunna ge en öppning för 

studier i ämnet grupptrötthet. Med hjälp av en bättre operationalisering skulle det kunna ge 

möjligheter att mäta grupptrötthet på ett mer implicit sätt och kanske ge en bättre fördelning och 

relevans för betydelsen av individens attityd till att arbeta i grupp.  Intervjuer med grupptrötta är 

av yttersta vikt för att nå en kvalitativ fördjupning och kan i stort väljas ut med hjälp av fråga 1, 

10 och 12. 

Vilken påverkan grupptrötthet kan ha på grupper och organisationer är en fråga som inte 

ägnats någon uppmärksamhet i denna undersökning men som kan vara av intresse för vidare 

forskning. Eventuellt kan det användas för att analysera grupper och organisationer med problem 

men även för att öppna upp alternativa möjligheter för dem som upplever attityden.  
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