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Abstract 

The aim of this study was to generate a theory that has the opportunity to 

build bridges between established theories within the research on 

motivational and group psychology by exploring ”What is the pattern 

between cohesion, motivation and autonomy in caring professions?" and 

“How is the pattern effected between cohesion, motivation and autonomy by 

how much time spent in the team?” Grounded theory was used for data 

collection and analysis. 20 participants were represented from social 

services, elderly care and volunteers (women= 18, men = 2, mean age = 

37.6).  A secondary analysis of 17 interviews was first conducted, after that 

the analysis was deepened and grounded with three additional interviews. 

The analysis resulted in the following categories; to be a coherent team, to 

control one’s work and professional development, requirements and 

expectations and the importance of support and feedback. The results show 

that cohesion, motivation and autonomy were linked together as a spiral 

where the different aspects influenced each other. Particularly interesting are 

the results that show the importance of motivation in strengthening 

cohesion. The empirical findings help to connect the established theories 

and show the complexity of the field regarding how cohesion, motivation 

and autonomy are linked. 

Keywords: cohesion, motivation, autonomy, grounded theory 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att generera en teori som har möjlighet att bygga 

broar mellan etablerade teorier inom motivations- och 

gruppsykologiforskning genom att undersöka ”Hur ser mönstret ut mellan 

sammanhållning, motivation och autonomi i människovårdande yrken? ” 

samt ”Hur påverkas detta mönster mellan sammanhållning, motivation och 

autonomi av hur lång tid som spenderats i arbetsgruppen?” Grundad teori 

användes vid datainsamling och databearbetning. 20 deltagare var 

representerade från socialförvaltning, äldreomsorg och kvinnojour (kvinnor 

= 18 män = 2, medelålder = 37,6 år). Först genomfördes en sekundäranalys 

av 17 intervjuer, sedan fördjupades och grundades analysen i ytterligare tre 

intervjuer. Analysen mynnade ut i följande kategorier; att vara en 

sammanhållen arbetsgrupp, att styra över sitt arbete och utvecklas i sin 

yrkesroll, krav och förväntningar samt betydelsen av stöd och återkoppling. 

Resultaten visade att sammanhållning, motivation och autonomi hänger ihop 

likt en spiral där de olika aspekterna påverkade varandra. Särskilt intressant 

var resultaten som visade på motivationens betydelse för att stärka 

sammanhållningen. De empirinära fynden bidrar till att länka ihop rådande 

teorier och visa på fältets komplexitet beträffande hur sammanhållning, 

motivation och autonomi hänger samman. 

Nyckelord: sammanhållning, motivation, autonomi, grundad teori 
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Introduktion 

Inledning  

Definitionen av arbete enligt nationalencyklopedin är ”verksamhet på vilken en 

människa bygger sin försörjning” (NE, u.å). Kanske är det givet att förstå att vi arbetar i syfte 

av att tjäna pengar. Faktum är att flertalet studier visar på att de flesta människor skulle 

fortsätta att arbeta även om de blev ekonomiskt oberoende (Arvey, Harpaz, & Liao, 2004; 

Johansson & Isaksson, 1996). Det måste med andra ord finnas andra faktorer som gör att vi 

motiveras till att arbeta.  

Forskningsfältet inom motivationsteorier har gett utrymme för en hel del teorier och 

studier. Verkligheten har dock varit svårfångad då motivation inte existerar i ett vakuum. På 

de flesta arbetsplatser sker interaktion med medarbetare, chefer och/eller anställda dels direkt 

knutet till arbetsuppgifterna, dels på grund av dess sociala betydelse. Dessa arbetsgrupper är i 

mer eller mindre förändring; medarbetare slutar, tillkommer, sjukskrivs, blir omplacerade - 

faktorer som med största sannolikhet påverkar oss (Forsyth, 2014). 

Tidigare motivationsforskning har vägt in aspekter av autonomi och sammanhållning 

även om den forskningen är begränsad (Deci & Ryan, 2000; Latham, 2012). Enligt min 

kännedom har dock inga studier bedrivits i syfte att undersöka förhållanden mellan 

sammanhållning, motivation och autonomi, vilket även Latham (2012) har konstaterat som en 

kunskapslucka. Genom den här studien görs en djupgående empirisk undersökning i syfte att 

få en förståelse för hur de olika aspekterna hänger ihop. Då dessa faktorer är i ständig 

förändring är det av intresse att ta reda på vad som påverkar vad och på vilket sätt. Studien 

undersöker detta mönster inom människovårdande yrken.  

Resultaten i denna studie utgör i sig en definition av sammanhållning, motivation och 

autonomi. Jag har inte på förhand utgått från definitioner av dessa begrepp i linje med 

grundad teoris syfte och kommer av den anledningen inte att operationalisera begreppen. 

Teorierna nedan redogör för sin syn på motivation, sammanhållning och autonomi. 

Definitionerna som den här studien mynnat ut i diskuteras mot bakgrund av dessa.  

Då studien syftar till att producera en ny teori presenteras rådande teorier i sin helhet i 

ett eget avsnitt för att öka tillgängligheten av att kunna se hur spiralteorin relaterar till 

presenterade teorier.  Därefter följer en översikt av den forskning som gjorts kring 

sammanhållning, motivation och autonomi inom ideell verksamhet, äldreomsorg och 

socialförvaltning samt hur sammanhållning, motivation och autonomi påverkas av hur mycket 

tid som spenderats i arbetsgruppen. 
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Teori  

Self-determination theory. Self-determination theory (SDT) utgår ifrån att 

människan har yttre och inre motiv för sina handlingar. De yttre motiven handlar om att vi 

drivs av att uppnå något eftersträvansvärt exempelvis ökad lön eller andra former av 

belöningar. Inre motivation handlar om att arbetsuppgiften i sig är motiverande. Deci och 

Ryan (2000), som är upphovsmän till teorin, menar att inre motivation består av 

grundläggande behov i form av kompetens, autonomi och att kunna relatera till andra. Med 

kompetens menar de en känsla av att kunna behärska sitt arbete. Autonomi beskrivs som 

integration och frihet, att själv kunna styra sitt beteende på ett sätt som ligger i linje med den 

egna självkänslan. Människor befinner sig i en social kontext som är av stor betydelse för den 

inre motivationen att kunna relatera till andra. Att uppnå andras gillande och känna 

samhörighet är viktiga komponenter.  

Om beteende som utförs av intresse för uppgiften (inre motivation) belönas finns det 

en risk att individen känner sig kontrollerad av yttre belöningar, vilket kan göra att den inre 

motivationen riskerar att minska genom en så kallad extern reglering (Deci & Ryan, 2000).  

Flertalet studier har undersökt konsekvenser av att inre motivation blir kontrollerat av 

yttre motiv. Bland annat har Amabile, Hardley och Kramer (2002) konstaterat att belöningar 

och utvärderingar kan hämma kreativiteten. Komplex problemlösningsförmåga har även visat 

sig försämras till följd av belöningar och utvärderingar. Dock visar feedback sig ha positiv 

inverkan för att stärka den inre motivationen. Detta gäller dock endast när personen känner sig 

ansvarig för sin prestation, vilket har att göra med vikten av att få känna sig kompetent och 

autonom (Deci & Ryan, 2000).  

Yttre motivation kan internaliseras och bli inre motivation om individen accepterar de 

yttre motiven och identifierar dem som sina egna, t. ex om en anställd står bakom företagets 

värderingar. Skillnaden blir då att individen kan vara självbestämmande och autonom i 

jämförelse med när individen känner sig kontrollerad (Deci & Ryan, 2000).  

Self efficacy och collective efficacy. Albert Bandura - som är framträdande inom det 

socialkognitiva perspektivet av motivation - utgår ifrån att den självtillit individen har styr 

dess beteende. Utifrån det här perspektivet har begreppen self efficacy och collective efficacy 

myntats och fått en betydande roll inom motivationsforskning (Bandura 1997; Latham, 2012). 

Self efficacy definierar Bandura (1997) som individens tilltro till sin kapacitet att 

kunna utföra uppgifter för att nå önskat resultat. Detta ökar i sin tur sannolikheten att 

individen även uppnår dessa mål. Personer med hög self efficacy anstränger sig i allmänhet 

mer för att slutföra uppgifter medan personer med låg self efficacy ger upp målen för 



8 
 

uppgiften i större utsträckning. Self efficacy får således stor betydelse för motivationen till 

arbetet (Bandura, 1997; Latham, 2012).  

Collective efficacy definerar Bandura (1997) som gruppens samlade tilltro att 

kollektivt kunna genomföra arbete för att uppnå önskat resultat. Det innebär inte summan av 

medlemmarnas individuella self efficacy utan den interaktion som skapas när gruppen arbetar 

tillsammans mot gemensamma mål.  

Social identity theory. Tajfel (1974) utvecklade social identity theory i syfte att förstå 

konflikter mellan grupper. Tajfel (1974) fann att gruppen influerade sina medlemmar och att 

en social identitet kunde bildas som skiljde olika grupper från varandra. Denna process sker 

genom kategorisering, jämförelse och identifikation. För att snabbt få en uppfattning om 

andra placerar vi automatiskt individer i olika kategorier baserat på social information. Det 

gör att kollektiva egenskaper uppmärksammas som är gemensamt för alla gruppens 

medlemmar (Ellemers, Gilder & Haslam, 2004). Individer placerar sig själva i olika 

kategorier och applicerar egenskaper på sig själva som är typiska för den kategorin (Forsyth, 

2014).   

Social jämförelse innebär att medlemmar av olika grupper jämför sig med varandra 

baserat på de tillskrivna kollektiva egenskaperna. Slutligen innebär identifikation att individen 

kan identifiera sig med den grupp hen kategoriserats med och känner en bindning till övriga i 

gruppen. Individen tillskriver sig själv de egenskaper som gruppen har (Ellemers et al., 2004). 

 Om arbetet förutsätter att de anställda identifierar sig med de andra i arbetsgruppen 

ökar även sannolikheten för att den sociala identiteten förstärks (Ellemers et al., 2004). Med 

andra ord kan ramarna och strukturen i arbetet främja en ökad social identitet. Vid stark social 

identitet kan individens självförtroende omvandlas till ett kollektivt självförtroende för hela 

gruppen (Forsyth, 2014). 

Field theory. Kurt Lewin ägnade sitt yrkesverksamma liv åt att forska på grupper och 

deras dynamik. En teori han lanserat som fått stor betydelse och banat väg för dagens 

forskning på grupper är field theory (Lewin, 1939). Lewin utformade en formel för att visa på 

att gruppen är mer än summan av dess medlemmar, B=f(P,E) som innebär att beteendet i en 

grupp är en funktion av personliga egenskaper (personality) och den sociala miljön  

(environment). Med den utgångspunkten menar han att gruppen kan utföra bättre eller sämre 

prestationer än vad som är förväntat utifrån individuella förmågor. 

Cognitive concistency theory. Kormans (1970) cognitive concistency theory (CCT) 

utgår från att arbetsuppgifter som stämmer överens med individens självbild kommer vara 
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mer motiverande och generera bättre prestationer. Individen kommer även att välja de 

uppgifter som bäst matchar den bild individen har om sig själv och sin kompetens.  

Tidigare forskning  

Forskning om sammanhållning, autonomi och motivation i människovårdande yrken.  

Forskningen pekade på att de främsta drivkrafterna till att arbeta inom 

människovårdande yrken var att kunna hjälpa andra. Detta bekräftade Bradley, Maschi, 

O'Brien, Morgen, och Ward (2012) som konstaterade att motiven bakom socialt arbete är att 

arbeta för social rättvisa, frihet, jämlikhet och att öka andra människors välbefinnande. 

Bjerregaard, Haslam, Morton, och Ryan (2015) framhävde altruismens centrala roll som 

motiv för att arbeta inom människovårdande yrken. Agosti, Andersson, Ejlertsson, och Janlöv 

(2015) konstaterade att en viktig drivkraft till att arbeta inom äldreomsorgen var känslan av 

att känna sig behövd. Boezeman och Ellemers (2008) har med utgångspunkt i social identity 

theory funnit att stolthet och respekt för organisationen är centrala drivkrafter för att vilja 

engagera sig i ideellt arbete. 

SDT har fått stort forskningsstöd beträffande förståelsen av motiven bakom ideella 

engagemang och flera studier har gjorts för att undersöka volontärers motivation. Haivas, 

Hofmans, och Pepermans (2013) har undersökt behovens betydelse i SDT för volontärer 

beträffande att engagera sig i sitt arbete samt intentionen till att avsluta sitt arbete. De 349 

rumänska deltagarna fick skatta sin motivation och resultaten visade på att autonomi och 

kompetens korrelerade positivt med arbetsengagemang. Dessa resultat ligger i linje med de 

fynd som Snyder och Omoto (2008) presenterade om att de volontärer som får något tillbaka i 

sitt arbete stannar längre i organisationen. Autonomi och kompetens hade en negativ relation 

till intention att sluta arbetet (Haivas et el., 2013). Något förvånande fann de inga signifikanta 

samband mellan samhörighet och arbetsengagemang respektive intention till att avsluta sitt 

arbete. Dessa resultat står i kontrast till hur upphovsmännen Deci och Ryan (2000) framställer 

SDT där samtliga faktorer har en positiv relation till motivation och arbetsengagemang. 

Haivas et al. (2013) tolkar resultaten som att samhörighet i arbetet inte är lika viktigt i en 

kollektiv kultur då individerna får utlopp för behovet av samhörighet i starka familjeband. En 

möjlig alternativ förklaring är att testet som använts inte utgått från en rumänsk kultur, vilket 

kan ha påverkat resultaten. Vidare har SDT kritiserats för att ha en individualistisk 

utgångspunkt och kanske därför inte blir applicerbar i Rumänien (Latham, 2012). Oostlander, 

Güntert, van Schiel, och Wehner (2013) har med utgångspunkt i SDT konstaterat att ett 

autonomt icke-styrande ledarskap, där ledaren inte går in och styr arbetet i detalj, är mest 

gynnsamt för volontärernas motivation och autonomi i arbetet.  Pearce (1993) bekräftar den 
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centrala roll som autonomi utgör för engagemang i ideellt arbete. Volontärer har oftast en 

större frihet i att sätta upp mål och hur de ska uppnås, vilket har visat sig gynna motivationen. 

Bidee et al. (2013) har konstaterat att autonom motivation, såsom den är definierad i SDT, 

ökar ansträngningen i arbetet. De finner dock inga signifikanta resultat mellan kontrollerad 

motivation och arbetsansträngning.  

Inom äldreomsorgen har en del forskning bedrivits kring arbetsgruppernas klimat i 

svenska förhållanden. Olsson, Ingvad och Hansson (1995) har med utgångspunkt i field 

theory forskat på hur organisatoriska normer och villkor påverkar klimatet. De kom fram till 

att sammanhållning kännetecknas av riklig kommunikation, stabilitet kring arbetsuppgifter, 

avsaknad av konflikt samt känslomässig närhet. Detta uppnåddes bäst då arbetsgrupperna var 

väl avgränsade och medlemmarna själva gavs stort ansvar för arbetsfördelning och 

organisering. Resultaten visade på att de grupper som bestod av fler än 5-8 medlemmar 

delades per automatik in i mindre subgrupper. Detta fynd bekräftar det som Svensson (1986) 

konstaterat tidigare. God tillgänglighet till arbetsledningen och regelbundna möten visade sig 

även påverka i riktning mot ett sammanhållet arbetsklimat (Olsson et al., 1995). De mest 

splittrade grupperna var mest representerade av äldre mer erfarna medarbetare. De såg 

mönster i de organisationer där medarbetarna hade lite inflytande påverkades 

sammanhållningen negativt i större utsträckning hos de erfarna medarbetarna. Plattare 

hierarkier hos arbetsledningen ledde till lägre synergi och mer konflikt (Olsson, Ingvad, 

Bondesson & Arndt, 2005). 

Svensson (1986) har undersökt hemtjänstens organisation i två kommuner i Sverige. 

Utifrån de 45 grupper han studerat kunde han konstatera vad som kännetecknade bra 

arbetsgrupper; att alla ställde upp för varandra och fungerade som ett stöd, att gruppen vid nya 

uppgifter och problem tog initiativ till att lösa dem och att det fanns en gemensam målsättning 

mellan gruppmedlemmarna. Att träffas utanför arbetet var även det en betydande aspekt för 

god gruppsammanhållning samt regelbundna möten där alla var delaktiga. Faktorer som var 

karaktäristiska för mindre bra fungerande grupper var bland annat bildande av subgrupper, att 

någon eller några dominerade gruppen eller att någon kände sig utanför. En upplevelse av 

orättvisa vid arbetsfördelning och en uppgivenhet kring att inte kunna förändra organisationen 

påverkade även gruppsammanhållningen negativt. En uppdelning av arbetsuppgifter/personal 

visade sig även försämra den kollektiva sammanhållningen där vi-och-de-grupperingar 

uppstod. Möjligheten till att identifiera sig med andra på arbetet stärkte den kollektiva 

sammanhållningen i linje med social identity theory (Svensson 1986; Tajfel, 1974). Agosti et 

al.(2015) har konstaterat betydelsen av att arbetsmiljön ska ge möjlighet för att medarbetarna 
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att kunna interagera med varandra samt att miljön ska upplevas avslappnad som viktiga 

aspekter för trivsel i arbete. Ett trivsamt arbetsklimat har även visat sig öka medarbetarnas 

motivation till arbetet (Whitehead, 2006).  

Betydelsen av tiden i arbetsgruppen för sammanhållning, autonomi och 

motivation. Wheelan (2005) har genom sin forskning på arbetsgrupper utkristalliserat fyra 

utvecklingsstadier som är möjliga för alla arbetsgrupper att gå igenom; tillhörighet och 

trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur samt arbete och produktivitet. Det första 

stadiet visar på att det för nya medlemmar i en grupp är viktigt med trygghet, här får ledaren 

eller någon annan ledande gruppmedlem en stark position, de som är nya identifierar sig ofta 

med denna person. I andra stadiet öppnas klimatet upp för olikheter, vilket kan leda till 

konflikter men skapar även en tillit i att medlemmarna är tillåtna att ha olika uppfattningar. 

Nästa stadium innebär att tilliten utvecklats när konflikterna lagt sig och att en struktur 

beträffande roller etableras. Slutligen kan gruppen i det fjärde stadiet arbeta produktivt, då alla 

är medvetna om gruppens gemensamma mål och om gruppens olika roller (Wheelan, 2005). 

Wheelan (2009) har i en senare studie konstaterat att mindre arbetsgrupper bestående av 3-4 

medlemmar utvecklas mer och blir mer effektiva till skillnad från större arbetsgrupper.  

Motivationen till att komma in i den nya arbetsgruppen som nyanställd har visat sig 

påverka individens möjlighet att socialt kunna identifiera sig med den nya gruppen. 

Motivationen till att vilja komma in i gemenskapen kan då underlätta för individen att 

identifiera sig med arbetsgruppen (Matschke & Fehr, 2015).   

Peeters och Emmerik (2008) har redovisat resultat som visar på att det finns skillnader 

i hur motiverade vi är till vårt arbete som beror på ålder. De har konstaterat att äldre och yngre 

är mest motiverade till sitt arbete, medan motivationen var lägre hos medelåldersgruppen. 

Dock finns det forskningsstöd för att negativa attityder mot äldre är förekommande på 

arbetsplatser och att sänkt motivation till arbetet är en vanligt förekommande konsekvens av 

det (Aronsson et al., 2010).  Wood, Wilkinson och Harcourt (2008) har funnit mönster i att 

möjligheten till kompetensutveckling i form av utbildning och kurser prioriteras ner för dem 

som är över 50 år vilket även det får negativa konsekvenser för motivationen till arbetet. 

Forskningen visar på att unga yrkesverksamma värdesätter social tillhörighet och 

gemenskap i arbetet mer än äldre vilket även visat sig utgöra en motivationsdrivande faktor 

till att vilja arbeta (Hedegaard Hein, 2009/2014; Larsen, Munkgård, & Aagaard, 2005). 
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Kunskapsluckor 

Forskningen som gjorts fram till idag visar på att olika teorier och studier kan förklara 

olika aspekter av sammanhållning, motivation och autonomi men det är först när de integreras 

som det ger möjlighet att förklara hela verkligheten (Latham, 2012). Det finns en del 

motsättningar och kritik som riktas mot olika teoretiker. Exempelvis är synen splittrad 

beträffande vilken svårighetsgrad beträffande mål som motiverar mest där goal-setting theory 

beskriver att höga mål leder till mest motivation medan förväntningsteorin menar att lätta och 

välbelönande uppgifter stärker motivationen mest och behovsteorier framhåller medelsvåra 

uppgifter som mest motivationsdrivande (Bandura, 1997; Landy & Trumbo, 1976; Locke & 

Latham, 1984). Teorier och tidigare studier behöver därför sättas in i en större kontext. Locke 

(1982) menar att höga mål vid goal-setting theory framför allt är gynnsamt för dem som har 

en hög förmåga. Enligt self efficacy teorin handlar det snarare om tilltron till sin egen 

förmåga än den faktiska förmågan där hög self efficacy leder till högre uppsatta mål och en 

ökad motivation (Bandura, 1997). Detta ligger även i linje med det fynd som Li-Ping och 

Reynolds (1993) konstaterat om att grupper med hög självkänsla sätter högre mål jämfört med 

de grupper med låg självkänsla och att prestationen även blir bättre då målen är höga. 

Även feedback har visat sig ha en betydande roll för tilltron till sin förmåga vilket 

leder till att individen sätter upp högre mål och blir mer motiverad till att uppnå målen (Cellar, 

Degrendel, Sidle, & Lavine, 1996). Negativ feedback har visat sig leda till att individen 

sänker målen nästa gång personen försöker genomföra uppgiften (Vance & Colella, 1990).  

SDT står inte okritiserad. Bandura (1997) anser att inre motivation är ett svårfångat 

och diffust begrepp och att externa motiv är oundvikliga. Han riktar även kritik mot 

metodologiska aspekter i form av låg extern validitet i de studier som Deci och Ryan 

genomfört. Bandura anser att experimenten som Deci och Ryan genomfört är konstlade och 

inte återfinns i verkligheten. Även Locke och Latham (1990) riktar kritik mot att Deci och 

Ryan utgår från frihet medan verkligheten snarare enligt, Locke och Latham, inbegriper 

påtvingade åtagande och deadlines. Deci och Ryan kontrar med en metaanalys av 128 

experiment som bekräftar teorin (Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Sannolikt har förespråkarna 

fokuserat på olika aspekter vilket gör att resultatet tolkas på olika sätt, vilket bekräftar 

svårigheten i att producera en heltäckande teori.  

Gibson och Earley (2007) framhåller att det inte går att generalisera vilka faktorer som 

skapar hög collective efficacy mellan olika yrkesgrupper och arbetsplatser. De menar att den 

endast går att mäta i relation till den specifika uppgiften som gruppen står inför. Det gör 
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collective efficacy mer svårapplicerad då det krävs ett mer dynamiskt förhållningssätt vid 

praktisk tillämpning. 

I dagsläget saknas ett teoretiskt ramverk som binder ihop rådande teorier. Studier som 

kan inkludera fler teorier än vad som gjorts i dagsläget hade ökat förståelsen för 

komplexiteten kring motivation (Aronsson et al., 2010; Latham, 2012). 

Latham (2012) anser att vidare forskning bör fokusera på motivation i team då de 

flesta idag arbetar tillsammans med andra och påverkas av processer som inte fångas upp i 

motivationsteorier baserade på individer.  

Syfte/frågeställningar  

Syftet med den här studien är att integrera och binda ihop gällande teorier för att få en 

större förståelse av den komplexa verkligheten. Presenterade kunskapsluckor ligger till grund 

för studiens frågeställningar: 

”Hur ser mönstret ut mellan sammanhållning, motivation och autonomi i människovårdande 

yrken? ”  

”Hur påverkas mönstret mellan sammanhållning, motivation och autonomi av hur lång tid 

som spenderats i arbetsgruppen?”  

Metod 

För att besvara forskningsfrågorna om hur mönstret mellan sammanhållning, 

motivation och autonomi i arbetet såg ut och hur detta mönster påverkades av hur lång tid 

som spenderats i arbetsgruppen ansågs kvalitativ metod vara bäst lämpad. Valet för en 

kvalitativ ansats baserades på möjligheten att med hjälp av en empirinära metod kunna 

undersöka deltagarnas upplevelse och att förstå komplexa mönster (Guvå & Hylander, 2003). 

Utifrån samma syfte valdes intervju som datainsamlingsmetod då den gav förutsättningar för 

tillgång till förstahandsinformation baserad på informanternas erfarenheter och upplevelser 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Den forskning som bedrivits fram till idag har främst varit 

kvantitativ. Ambitionen är att en kvalitativ ansats ska kunna komplettera rådande 

forskningsläge genom möjligheten till en djupare förståelse och en ökad möjlighet till att 

undersöka relationer. 

Då tidigare forskning pekar på att motivation är föränderlig över tid och att 

dynamiken i grupprocesser förändras undersöker den här studien även aspekten av tiden i 

arbetsgruppens betydelse för sammanhållning, motivation och autonomi (Forsyth 2014; 

Latham, 2012). 
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Rådande teorier är relativt statiska - grundad teori kan då fylla en funktion i sin 

möjlighet att förändras i takt med verkligheten, det ligger i metodens natur att ständigt 

utvecklas. 

Grundad Teori – en historisk tillbakablick 

Glaser och Strauss (1967) verk ”The discovery of grounded theory” blev startskottet 

för grundad teori som sedan kommit att bli en av de mest använda metoderna inom kvalitativ 

forskning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Glaser och Strauss (1967) lyfter att forskning inom 

sociologi är begränsad och att de skapade grundad teori i syfte att studera sociologiska 

fenomen. De menar att tidigare metoder har varit deduktiva och främst syftat till att verifiera 

existerande teorier, vilket begränsat möjligheten att genererar nya teorier. Grundad teori är 

abduktiv, vilket innebär att teorin skapas utifrån empirin. Efterhand som teorin växer fram 

testas empirin mot den framväxande teorin. Processen blir således både induktiv och 

deduktiv, vilket ger möjlighet att både skapa och verifiera teorin (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Glaser & Strauss, 1967).  

Det är dock viktigt att poängtera att det är empirin som lägger grunden för teorierna 

och av den anledningen rekommenderas forskaren att undvika inläsning av tidigare forskning 

inför analysen då det kan riskera att färga resultaten (Alvesson & Sköldberg, 2008; Charmaz, 

2014; Guvå & Hylander, 2003). 

Fram till idag har mer eller mindre strikta perspektiv av grundad teori utformats, 

exempelvis råder det delade meningar kring om forskaren ska utgå från en frågeställning eller 

låta processen vara friare. Enligt Guvå och Hylander (2003) framhåller Glaser att studien ska 

utgå från ett problemområde istället för en specifik frågeställning medan Strauss och Corbin 

lägger stor vikt vid forskningsfrågans betydelse.  Den gemensamma ståndpunkten är att forma 

teorier med utgångspunkt i empirin. Allt eftersom teorin skapas samlas ny empiri in för att 

testas mot den framväxande teorin. Den här processen fortgår till dess att teorierna ansetts 

vara mättade, det vill säga när ny empiri inte förändrar den teori som växt fram. 

Charmaz (2014) presenterar en modern tappning av metoden där hon tar utvecklingen 

som skett sedan 1967 i beaktande samt inkluderar egna rekommendationer för processen, 

vilka den här studien utgått ifrån. Charmaz (2014) version bedömdes relevant då hon belyser 

forskarens förförståelse och menar att kategorier och teorier konstrueras genom forskarens 

interaktion med data. 

Min ståndpunkt är att det var oundvikligt att bortse från min förförståelse då det var i 

ljuset av tidigare kunskap och erfarenhet som data tolkades. Av den anledningen följer ett 

avsnitt om min förförståelse och vilken ram som utgåtts ifrån för att få en förståelse om vilken 
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riktning analysen tagit. Charmaz (2014) presenterar de olika stegen i processen som fria 

riktlinjer snarare än regler, vilket har gjort det möjligt att kunna anpassa metoden efter vad 

som varit bäst lämpat utifrån studiens förutsättningar.  

 

Förförståelse 

Jag har med nio studerade terminer på psykologprogrammet och erfarenhet i 

organisationer sannolikt en uppfattning av vad forskningsfrågan skulle kunna leda fram till. 

Detta kan ses som ett hot mot ett objektivt genomförande men innebär även en styrka i att 

kunna uppmärksamma mönster och relationer i materialet. Likt en terapeutisk relation har jag 

låtit informanten äga sin berättelse och tolkat den mot bakgrund av min psykologiska 

kompetens. 

Det faktum att jag är psykologstudent kommer troligtvis att påverka analysen utifrån 

en psykologisk utgångspunkt till skillnad från en möjlig sociologisk eller ekonomisk. 

Vetskapen om faktorer som kan tänkas påverka analysen uppmärksammades och tillämpades 

för att minimera risken. Utifrån psykologiska kunskaper om exempelvis personlighetens och 

uppväxtmiljöns betydelse för hur vi tolkar information har en noggrann empirinära analys 

genomförts för att undvika att dra slutsatser utan empirisk grund.  

Vidare har organisationer valts ut med hänsyn till att jag inte har någon tidigare 

praktisk erfarenhet av verksamheterna för att på så sätt i största möjliga mån undvika att en 

egen uppfattning om arbetsplatsen ska påverka analysen.  

 För att undvika att förförståelsen ska påverka analysen mer än nödvändigt har stegen 

för metoden genomförts med noggrannhet samt att inläsning av teori och tidigare forskning 

till största delen skedde efter att analysen genomförts.  

Deltagare  

Den undersökta gruppen bestod av 20 medarbetare från kvinnojour, äldreomsorg och 

socialförvaltning. Valet av dessa yrkesgrupper motiverades av att sammanhållning, 

motivation och autonomi är av särskild betydelse för att skapa en grund för att kunna ta hand 

om andra (Olsson & Martin, 2012). Ingvad (2003) har konstaterat att sammanhållning mellan 

vårdbiträden även påverkar relationen till vårdtagarna. Syftet med att inkludera tre olika 

yrkesgrupper var att undersöka resultatens överförbarhet och utforska såväl centrala som 

yrkesspecifika aspekter.  Samtliga deltagare är yrkesverksamma i Sverige. 

Djupintervjuerna (30-60 minuter) resulterade i 165 sidor transkriberat material, vilket 

analysen baserades på. Sjutton av intervjuerna bestod av återanvänt material från tidigare 

forskningsprojekt som utgått från liknande frågeställningar, materialet från äldreomsorg och 
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socialförvaltningen var insamlat 2013 och har presenterats vid internationella konferensen om 

self-determination theory (Vongas & Jungert, 2013). Tre av intervjuerna är genomförda 

specifikt för den här studien under februari 2016.  

Deltagarna var representerade enligt följande; kvinnojour (N = 8), äldreomsorg (N = 

7) och socialförvaltning (N = 5). Deltagarna bestod av 2 män och 18 kvinnor, medelåldern för 

dem som angett ålder var 37,6 år. Åldern på deltagarna från kvinnojouren framgick ej. 

Anställningstiden varierade mellan ett halvår till 15 år på arbetsplatsen och upp till 30 år i 

branschen.  

Av deltagarna i kvinnojouren var samtliga kvinnor, 5 av deltagarna har arbetat ca 1 år, 

3 har arbetat 3, 11 respektive 15 år. 

 Deltagarna i äldreomsorgen bestod av 2 män och 5 kvinnor som varit på sin 

arbetsplats mellan 1 och 5 år, de flesta hade erfarenhet i branschen sedan tidigare.  

Samtliga deltagare från socialförvaltningen var kvinnor och har arbetat på 

arbetsplatsen mellan ett halvår till 13 år med en jämn spridning, likaså var det även flertalet i 

denna grupp som hade mångårig erfarenheter av branschen sedan tidigare. 

Procedur 

Utforma forskningsfrågan. Forskningsfrågan utformades i syfte att på förhand kunna 

säkerställa att det fanns kunskapsluckor på området där den här studien skulle kunna bidra till 

vetenskapen. Det var även betydelsefullt för att avgöra riktning i analysen. Forskningsfrågan 

har varit dynamisk vilket innebär att jag haft ett öppet sinne för justering utifrån den riktning 

som materialet pekat mot. Detta har varit viktigt för att säkerställa en god intern validitet. 

Undersöka kvalitén av materialet. Analysprocessen inleddes med genomläsning av 

det insamlade materialet baserat på intervjuguiderna som återfinns i bilaga A, för att 

säkerställa att det var förståeligt samt undersöka dess relevans för forskningsfrågan.  

Initial kodning. Efter genomläsning av samtliga intervjuer inleddes initial kodning av 

materialet. I det här skedet analyserades materialet empirinära och kodades deskriptivt, vilket 

innebar att de begrepp och termer som informanten själv använde lyftes ut. 

Den initiala kodningen genomfördes relativt skyndsamt för att undvika analys i det 

första skedet enligt Charmaz’ (2014) rekommendationer. Indikatorerna hölls enkla för att i ett 

senare skede kunna jämföras.  

Exempel på hur text blev indikatorer kunde se ut enligt följande: 

Citat - för att jag känner att jag vill göra nytta, göra något viktigare än nåt 

annat än bara mitt jobb och min familj, de är ju det främsta. Och de e ju klart 
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att när man varit engagerad så länge som jag har så har man ju sina kompisar 

där och umgänge å ja det blir viktigt för en på det sättet också – en stor del av 

ens liv.  

Indikator: Vill göra nytta, göra något viktigt, umgänget på jobbet blir en stor del av 

livet.  

Nästa del av den initiala kodningen var att samla alla indikatorer under koder. 

Liknande indikatorer gavs samma kod. Detta gjorde materialet mer överskådligt inför 

kommande kategoriseringar. I den här processen gick jag igenom indikatorer för varje intervju 

och sorterade dem under koder, likartade indikatorer placeras under samma koder. I det här 

stadiet slogs en del indikatorer ihop, då det endast tillsammans med en annan indikator 

utgjorde en kod.  

Exempel på hur två indikatorer bildade en kod kunde se ut enligt följande:  

Indikator 1 arbetat här 1 år, ett par timmar i månaden  

Indikator 2 skulle känna mig mer delaktig om jag hade spenderat mer tid i 

organisationen. 

Kod Tid i organisationens ökar känsla av delaktighet. 

När alla indikatorer var placerade under koder lästes de transkriberade intervjuerna 

igenom på nytt för att ge nytt ljus på materialet utifrån de koder som bildats, tidigare 

irrelevant data kunde nu bli relevant. Några av indikatorerna föll också bort vid kodningen då 

de låg utanför ramen för forskningsfrågan. 

Fokuserad kodning. Den initiala kodningen lade grunden för möjliga riktningar av 

analysen. I den fokuserade kodningen analyserades de initiala koderna som var mest frekvent 

förekommande. De framkomna koderna jämfördes även med varandra och gav på det sättet en 

riktning för analysen (Charmaz, 2014). Vidare jämfördes även de kategorier som växte fram 

med det transkriberade materialet i syfte att säkerställa att de framväxande kategorierna 

representerade materialet från intervjuerna. Den här processen formade således också 

kategorierna. Processen var dynamisk då jag ständigt rörde mig mellan datamaterial, koder 

och kategorier. Det är viktigt att poängtera att kategorierna som tagits fram i processen ses 

som dynamiska och således förändringsbara. I efterkommande steg där nytt material samlades 

in var det då viktigt att vara öppen för möjlig förändring av kategorierna (Charmaz, 2014).  

I det här skedet var det även en del koder som sorterades bort baserat på att de låg för 

långt ifrån forskningsfrågan vilket tydliggjordes när analysen fick en klarare riktning.  
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Teoretisk insamling. Utifrån de kategorier som producerats och de resonemang som 

förts rekryterades informanter i syfte att grunda de kategorier som uppkommit och undersöka 

mönster mellan dessa. Urvalet för de tre informanterna var på så vis strategiskt för att få svar 

på de frågor som uppstått i analysen och närmre undersöka variationen inom kategorierna 

(Charmaz, 2014). Därför valdes informanter från samtliga yrkeskategorier för att närmre 

kunna undersöka likheter och skillnader. Vidare valdes informanter ut baserat på 

anställningstid och deras roller i arbetet för att maximera variationen. Intervjuguiden, se 

bilaga A, utformades med hänsyn till såväl tematisk som dynamisk dimension vilket innebar 

att frågorna utformades för att få svar på forskningsfrågorna samt att det skulle få samtalet att 

flyta (Kvale & Brinkmann, 2009). Två pilotintervjuer genomfördes i syfte att undersöka 

frågornas kvalité beträffande tydlighet och möjligheten att fånga upp det jag önskade få svar 

på. Smärre revideringar av guiden genomfördes inför intervjuerna.  

Två av intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats och en i ett av 

universitetets samtalsrum, där vi kunde sitta ostört. Det inspelade materialet transkriberades 

och kodades omgående efter respektive intervju och analyserades mot de framväxande 

kategorierna. Efterhand som kategorierna formades analyserades tidigare insamlat material på 

nytt tills kategorierna ansågs mättade och relationerna mellan kategorierna tydliggjorda.  

Genom samtliga steg i analysen, från det att materialet lästes igenom vid första 

tillfället till färdigproducerat resultat, har anteckningar förts vid sidan av kodningen, vilket 

Charmaz (2014) benämner som memoskrivning. Anteckningarna har bestått av reflektioner 

som uppstått kring metodprocessen. Memoskrivningen har förts i ett separat block enligt 

Charmazs (2014) rekommendationer för att inte påverka koderna. Dessa anteckningar 

utgjorde en central del av analysen då det möjliggjorde en höjning av abstraktion redan i ett 

tidigt skede då reflektioner på en abstrakt nivå kunde föras vid kodningens begynnelse. 

Vidare har det även hjälpt mig att ständigt hålla mig involverad i materialet och kunna 

kontrollera processen (Charmaz, 2014). Memoanteckningarna var behjälpliga då jag ständigt 

under kodningens förlopp kunde skriva ner kodernas likheter och skillnader för att på så sätt 

analysera relationen mellan dem. Det är anteckningarna som formade kärnan av analysen och 

förde den framåt. 

För tydlighetens skull har processen presenterats stegvis. Det är dock viktigt att 

poängtera att analysen inte har varit lika strikt från start till mål som presenterats ovan. Stegen 

har bearbetats på ett parallellt plan där data analyserats på nytt, allt eftersom nya idéer 

uppstått. Genom ett empirinära metodförfarande har jag kunnat stärka studiens reliabilitet och 

validitet. 



19 
 

Etiska övervägande  

Studien följer de principer som humanistiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet tagit fram. Principerna är gällande för vetenskapsrådets ämnesråd för 

humaniora och samhällsvenskap (Vetenskapsrådet, 2006). 

En del av de material som analyserades inom ramen för den här studien var inhämtat 

från tidigare forskningsprojekt av andra forskare och en del av materialet samlades in 

specifikt för den här studien. Jag kan på så vis med större säkerhet försvara hur riktlinjerna 

följts för det egna insamlade materialet, dock kan jag säkerställa att allt material är insamlat 

och bearbetat utifrån de forskningsetiska principerna. 

Forskaren ska vid all forskning göra en vägning av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 

2006). Deltagarna i den här studien riskerade inte någon skada till följd av deltagande i 

studien, mer kunskap kring forskningsområdet kan innebära stöd för förändring och 

förbättring av arbetsmiljön i verksamheter framöver. Kunskapsvinsterna i den här studien var 

då större än konsekvenserna för deltagarna.  

För att skydda deltagarna i forskningen har de fyra individskyddskriterierna följts; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2006). 

Beträffande det material som jag samlat in har informanterna fått syftet med 

forskningen tydliggjort för sig i såväl muntlig som skriftlig form och informerats om 

möjligheten till att avbryta sitt deltagande, se informerat samtycke i bilaga B. Möjlighet gavs 

även för informanterna att läsa studien före publikation för en sista möjlighet till korrigering.  

Känsliga personuppgifter har bevarats skyddade enligt konfidentialitetskravet och 

deltagarna är anonyma i studien. Jag har varit särskilt observant på den här principen eftersom 

det inte funnits möjlighet att fråga samtliga informanter om vad de anser som känsliga 

uppgifter. Endast centrala aspekter har undersökts och ingen särskild individ har lyfts ut på ett 

sätt som skulle kunna göra någon av deltagarna identifierbar. För att göra resultaten tydligare, 

mer förståeliga och intressantare har citat lyfts fram. De har dock valts ut med försiktighet för 

att undvika att deltagarna skulle bli identifierbara för andra. Det går dock inte att utesluta att 

informanten själv känner igen sig i citaten.  

Då jag anser ämnet betydelsefullt finns det ett intresse i att sprida forskningen genom 

exempelvis interventioner i organisationer för att bidra till att skapa bättre arbetsmiljö. 

Givetvis kommer detta göras på ett sätt så att deltagarna inte kan identifieras och således inte 

strida mot nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2006). 
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Resultat 

Resultaten visade tydligt hur mönstret mellan sammanhållning, motivation och 

autonomi såg ut. Det gick även att se ett mönster i hur detta förhållande påverkades av 

anställningstid. Särskilt tydligt var den roll som sammanhållning i arbetet hade för att de 

anställda skulle vara motiverade till sitt arbete, vilket var den mest motivationsdrivande 

faktorn. Sammanhållningen visade sig även kunna bli stärkt av motivation till arbetet då en 

delad glädje och intresse för arbetet förde gruppen samman. På så sätt skapades en positiv 

spiral mellan sammanhållning och motivation.  

Aspekter av autonomi uttrycktes i ett behov av att få styra över sitt eget arbete, 

uttrycka egna önskemål och att ha möjlighet att styra över sin arbetsbelastning. Autonomin 

visade sig ha en positiv inverkan på motivationen i arbetet då medarbetarna kände större 

glädje till arbetet när de fick styra över det själva. Autonomi var även betydelsefull för 

sammanhållningen då ett öppet arbetsklimat för åsikter och önskemål förde gruppen samman. 

På så vis var sammanhållning, autonomi och motivation länkade till varandra - de kunde 

påverka varandra i en positiv eller negativ riktning. Om någon faktor stärktes var 

sannolikheten stor att de andra faktorerna också blev förstärkta men även på motsatt sätt så 

kunde en sänkning av sammanhållning, autonomi eller motivation påverka de andra 

faktorerna negativt. 

Resultaten visade att det var större skillnad inom än mellan yrkesgrupperna 

beträffande de mest centrala aspekterna. För en del aspekter fanns det skillnader mellan 

grupperna och för att få en tydligare bild av det framgår det i citaten vilken arbetsplats som 

berörs med SF för socialförvaltningen, ÄO för äldreomsorgen och KJ för kvinnojouren. 

Analysen mynnade ut i följande kärnkategorier: att vara en sammanhållen 

arbetsgrupp, att styra över sitt arbete och utvecklas i sin yrkesroll, krav och förväntningar 

samt betydelsen av stöd och återkoppling. Det är relationerna mellan dessa kategorier som 

utgör teorin och används i sin helhet för att fånga upp komplexiteten i forskningsfrågorna. 

Kärnkategorierna kan även användas som fristående teorier, se figur 1.  
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Figur 1. Figuren visar att samtliga kategorier påverkar varandra och tillsammans skapas spiralteorin 

Att vara en sammanhållen arbetsgrupp  

Kategorin berör informanternas upplevelser av att komma in i gruppen som ny på 

arbetsplatsen men även hur de som varit där längre upplevde de nyanställda. Gruppklimatet 

var i en ständig dynamisk förändring och påverkades av hur mycket tid som spenderas ihop, 

möjligheter till samarbete och att få göra roliga saker tillsammans. Kategorin berör även 

bildandet av subgrupper och vilka faktorer som gör att medarbetare dras till varandra. 

Resultatet visade att chefens närvaro hade betydelse för om de skulle ses som en del av 

sammanhållningen. Dessa aspekter var centrala för en sammanhållen arbetsgrupp.  

Att komma ny till arbetet. Resultaten pekade tydligt på att de anställda inom 

samtliga yrkesgrupper hade en hög motivation till arbetet när de var nyanställda. 

 

När jag var nyexad och så där så hade jag en föreställning om att jag vill 

vidareutbilda mig och så där och jag gick två vidareutbildningar och jag hade 

liksom den där hungern av att jag ville utvecklas, lära mig mer och så där. SF  

 

Även andras upplevelser kring att det kom nya till arbetsplatsen var övervägande 

positiva hos socialförvaltningen och kvinnojouren.  

Krav och förväntningar 
- Hur krav och förväntningar 
förändras 
- Lita på att andra gör det de 
ska 

Betydelse av stöd och 
återkoppling 

Att styra över sitt arbete och 
utvecklas i sin yrkesroll 
- Att styra över belastning 
och arbetsuppgifter 
- Arbetsuppgifternas 
utformning 
- Utbyte och utveckling av 
kompetens 

Att vara en sammanhållen 
arbetsgrupp 
- Att komma ny till arbetet 
- Bildande av subgrupper 
- Att skapa en gemenskap 
- Betydelsen av samarbete 
kring arbetsuppgifter 
- Chefens roll i en 
sammanhållen arbetsgrupp 
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…dels så har de kommit in några nya och att vi som har varit aktiva har 

verkligen varit måna om att det ska komma in och därför har vi engagerat oss 

mer och varit där varje gång för att visa att vi verkligen vill det här och att de 

nya ska känna att det är kul. Tror det har blivit lite nytändning. KJ 

 

 I hemtjänsten däremot var bemötandet av nya inte lika positivt.  

 

..de hälsade knappt ens. Det var på sommaren som jag kom in, i början av juni 

och på frukostmötet man börjar klockan 7 på morgonen och då sitter alla kring 

ett bord. De kollade inte ens, de reagerade inte ens på att jag var ny. Det var 

liksom ingen reaktion överhuvudtaget. ÄO  

 

Resultaten tydde på att det berodde på att hemtjänsten var en arbetsplats med många 

vikarier. De som varit på arbetsplatsen länge orkade inte alltid engagera sig i alla som kom 

nya. Även det faktum att de ansåg att det påverkade vårdtagarna negativt med många vikarier 

framhävdes som en möjlig bidragande orsak till deras reaktioner. När nyanställda och de som 

arbetat längre inom äldreomsorgen lärde känna varandra stärktes relationerna.  

Flertalet upplevde det nervöst att komma ny till arbetet, det fanns en stor osäkerhet 

kring vilka beslut den nyanställde hade befogenhet att ta eller hur mycket de vågade fråga 

utan att vara en belastning.  

Organisationerna hade rutiner för att ta hand om de nyanställda som skulle göra dem 

tryggare och hjälpa dem att komma in i arbetet. En form av mentorskap förekom i samtliga 

organisationer och alla nyanställda förhöll sig positivt till att det fanns någon eller några som 

de var extra knutna till i början. Framförallt visade det sig vara viktigt att det fanns någon som 

öppnade upp för att det var välkommet att ställa frågor. Resultatet indikerade på en viss 

diskrepans där de som varit i organisationen längre upplevde att de nya var trygga i att fråga 

om det var något de undrade, medan de flesta av de nya uttryckte osäkerhet kring att våga 

fråga med risk för att störa. Därför var mentorskap och en tydlighet om vem de nya skulle 

vända sig till vid frågor av stor betydelse. 

Bildande av subgrupper. Subgruppsindelningar var vanligt förekommande i samtliga 

organisationer. Hur lång tid som spenderats i organisationen var en central faktor som gjorde 

att subgrupper bildades då nya kände en trygghet i att hålla sig nära varandra och de som varit 

där längre var trygga i sin etablerade grupp. Ålder som en gemensam nämnare gjorde också 
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att medarbetarna kände mer samhörighet. De som varit i organisationen längst var också i de 

flesta fall äldst. En vanligt förekommande subgruppsindelning inom äldreomsorgen och 

socialförvaltningen var att unga och nyanställda höll sig i en grupp och de äldre med mer 

yrkeserfarenhet i en annan grupp. Inom kvinnojouren var de flesta unga och 

personalomsättningen var stor och ett mönster av subgrupper baserat på ålder och tid 

spenderad i organisationen var inte lika tydlig. 

 En annan avgörande faktor för bildande av subgrupper i alla organisationer var hur 

medarbetarna var placerade lokalmässigt och hur mycket tid som spenderades tillsammans. 

Det var lättare att skapa en god relation till dem som de träffade oftare.  

 

Det är jättemycket subgrupper. Det blir väldigt tydligt vem som satt bredvid 

vem på morgonmötet vem som hälsade på vem, tog kaffe tillsammans. Det var 

också många som umgicks utanför arbetstid och frågade om vad gjorde du då? 

Vad hände sen? Ska vi gå och basta? Och sånt. Det var väldigt tydligt vem 

som gjorde det och vem som inte gjorde det ÄO 

 

Även om informanterna uttryckte en trygghet och uppskattning för subgruppen, så 

framhävdes förslag om hur sammanhållningen kunde bli bättre på hela arbetsplatsen, vilket 

ansågs vara önskvärt. Dessa förslag framfördes av informanter i varierande ålder i 

socialförvaltningen och äldreomsorgen. 

 

Någon personaldag kanske så man lär känna varandra bättre. I och med att det 

är så mycket olika åldrar och olika människor. SF 

 

Jag kan säga att det är ju lite bättre när det är mer rotation på personalen, att 

man får den här hmm… alltså att man inte blir den här lilla, lilla gruppen.. ÄO 

  

Betydelsen av samarbete kring arbetsuppgifter. Även om arbetsuppgifterna i stort 

sätt utförs individuellt i undersökta organisationer innehöll alla tjänster moment av samarbete. 

Detta samarbete bestod främst av att diskutera svåra fall, ge varandra råd och stöttning samt 

omfördela arbetsbelastning. Det visade sig vara viktigt att ha den här möjligheten. I 

kvinnojouren fanns det en enighet kring hur stor betydelse det var av att sitta två i jouren 

jämfört med att vara ensam, särskilt för att ge varandra stöttning och kunna rådfråga vid 
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osäkra situationer. Om det inte fanns möjlighet att arbeta tillsammans med en kollega var det 

av stor betydelse att kunna ringa någon att rådfråga eller få stöttning ifrån.  

Denna typ av samarbete visade sig även vara viktig då medarbetarna hade möjlighet 

att observera olika saker och kunde på så sätt hjälpa varandra med arbetsuppgifterna och bidra 

med nya perspektiv. Det har även en stor betydelse för att känna grupptillhörighet, att 

spendera mycket tid tillsammans var avgörande för att utveckla en djupare relation.  

 

Man får mycket till sig som man kanske glömmer bort, man går in så mycket i 

ärenden och folk ibland så att man tar till sig deras syn på ett sätt som inte 

alltid blir så bra så det kan vara väldigt bra att vara två för man får helt olika 

bilder. SF 

Att skapa en gemenskap. Arbetskamraterna hade en avgörande betydelse för trivsel i 

arbetet, det påverkade både sammanhållningen och motivationen till arbetet.  

 

Arbetskamraterna gör jättemycket, för har man inte bra arbetskamrater spelar 

det ingen roll vad man gör liksom. ÄO 

 

Det är en jättehärlig grupp, det är väldigt många där som jag trivs med. SF 

 

Det har därför varit centralt i organisationerna att arbete med att främja denna 

gemenskap. After work, trivseldagar och andra former av personaldagar visade sig ha en 

positiv påverkan på gemenskapen. En del umgicks privat utanför arbetet vilket visade sig ha 

positiv inverkan på sammanhållningen i arbetet. Det var dock inte önskvärt av alla, en del 

upplevde att det var skönt att kunna släppa jobbet när de kom hem och att det underlättade om 

de inte umgicks privat med arbetskollegorna. Det fanns olika uppfattningar om 

gränsdragningen mellan arbete och privatliv på jobbet; en del lyfte att de kan prata om det 

mesta på jobbet som något positivt medan andra tyckte att det var bra att kunna hålla privata 

saker för sig själv. En balans var viktig för att skapa en gemenskap men inte försumma fokus 

på arbetsuppgifterna. I kvinnojouren sågs arbetet i sig som något som utfördes på fritiden 

vilket gjorde att gränsen mellan arbete och fritid inte blev så tydlig.  

 

I den gruppen jag jobbade tidigare, där var det väldigt högt i tak, då var det så 

att det var inget som det var förbjudet att prata om och så är det inte här kan 
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jag säga. Utan det är lite… fast vi pratar mycket, men jag kan inte se det som 

någon nackdel utan för mig vart det nästan jobbigt det här när man kände 

varandra så, både innan och utan, man hade nästan ingenting privat.  ÄO 

Vill inte umgås med arbetskamrater på fritiden men kommer överens med de 

flesta. SF 

Då var vi ett litet gäng som fortfarande håller kontakten även utanför jouren. 

Äh som va liksom så där oj vilka sköna människor, vilka korrekta åsikter. Nä 

men vi möttes liksom på ett personligt plan liksom. KJ 

Chefens roll i en sammanhållen arbetsgrupp. Relationen till chefen och i vissa fall 

cheferna såg olika ut på de undersökta arbetsplatserna. Det skiljde sig även mellan 

medarbetarna.  Mest skillnad var det beträffande hur mycket tid som spenderades med chefen, 

där närvaro hade en stor betydelse för att kunna utveckla en relation. Många upplevde att 

chefen var frånvarande vilket försvårade möjligheten till att chefen skulle ses som en i 

gruppen. Särskilt viktigt var det för nyanställda att kunna ha en anträffbar chef. 

Det är någon som jag bara hälsat på någon gång det känns inte som min chef. 

Det är en som är samordnare som man pratar om och det är hon som 

bestämmer. Jag minns i början att hon hade koll på en och är mån om att det 

går bra och att man känner dig trygg. Men jag skulle inte gå till henne om 

något kändes jobbigt eller gick fel.  Eftersom hon inte brydde sig egentligen, 

hon hade väldigt fullt upp hela tiden. ÄO 

 

Chefen har för många medarbetare för att kunna vara närvarande. SF 

 

Det finns chefer som går med och tittar på hur verksamheten utförs och det 

tror jag är bra… att inte bara bilda sig en uppfattning utifrån 

andrahandsinformation. SF 

 

De som upplevde en närvarande chef hade en mer positiv bild och kunde se chefen 

mer som en del i gruppen.  

 

Det går att fråga chefen om allt, finns alltid där. SF 
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Chefen är mycket bra, hon är närvarande och lyhörd. SF 

 

Att styra över sitt arbete och utvecklas i sin yrkesroll 

Gemensamt för deltagarna i studien var att alla arbetade inom människovårdande 

yrken. Det fanns en stor samstämmighet i resultatet kring att yrkesvalet föll på möjligheten att 

få hjälpa andra. Det visade på att intresset för arbetsuppgifterna hade en stor betydelse för 

motiv till arbetet. 

 Möjligheten att själv kunna styra över hur arbetet skulle utformas och över sin 

arbetsbelastning såg lite olika ut i de olika yrkeskategorierna och delvis beroende på 

anställningstid. Det fanns ett mönster som pekade mot att det var motivationsfrämjande att få 

möjlighet att styra arbetsupplägg och fatta beslut själv och motivationshämmande att inte ha 

den möjligheten. Variation i arbetet upplevdes som positivt; med mer frihet kring 

arbetsupplägget fanns även mer möjlighet att variera sitt arbete.  

Kompetensutveckling var en viktig del både i form av externa utbildningar och utbyte 

mellan kollegor vilket hade en påverkan på motivationen och gemenskapen i gruppen.  

 

Att styra över belastning och arbetsuppgifter. Det fanns ett mönster i att det 

upplevdes positivt att kunna styra över sin arbetsbelastning och sina arbetsuppgifter. I 

kvinnojouren upplevdes möjligheten till att kunna styra över sin arbetsbelastning vara stor. 

Inom socialförvaltningen och äldreomsorgen var belastningen mer styrd vilket ofta fick 

konsekvenser i form av stress och sänkt motivation. Det fanns ett bestämt antal ärenden som 

skulle hinna behandlas eller ett tidsschema med små tidsmarginaler att följa. Det uttrycktes en 

önskan från flera av medarbetarna inom socialförvaltningen och äldreomsorgen att få vara 

mer fri kring arbetsuppgifterna. Många kände sig begränsade av framförallt regelverk. 

 

Vi har ju ett lappschema, kanske du har hört talas om, då vi följer 

tider.… alltså vi kan inte göra mycket förändringar på egen hand, jag tycker vi 

är ganska så styrda idag. ÄO 

 

…men det är regelverken så att säga och sen är det väl organisationen, chefer 

och så… alltså man förväntar, eftersom vi har så mycket att göra, så förväntas 

vi bara att sköta det löpande… så att säga. Jag uppfattar att det finns varken tid 

eller utrymme till att… att klura eller fundera över nya idéer eller nya 

tankesätt. SF 
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Jag hade önskat att vi var mer fria, det försvinner lite glädje i och med det. ÄO 

 

Samtidigt som regelverk upplevdes som en begränsning för att kunna styra sitt arbete 

lyfte många att självständighet uppmuntrades i arbetet, det fanns möjlighet till frihet inom 

ramen för regelverket - en möjlighet som hade positiv påverkan på motivationen.  

 

Chefen uppmuntrar mig till att fatta egna beslut. SF 

 

Får fria tyglar att lägga upp arbetet själv. SF 

 

Det fanns en viss spridning i resultatet där några uttryckte önskemål om att arbetet 

skulle vara mer styrt. 

eller vi har ju dom som är nya och kastas in i jobbet och dom är ju inte alls 

mogna för att hantera allt det som, som dyker upp, men dom, dom blir ju ändå 

ganska mycket lämnade till sitt eget…. Öde tänkte jag säga, och dom borde få 

mer hjälp av oss andra och så där då, chefer och sånt, men… aa, det brister. 

ÄO 

 

Jag hade önskat att det schemat vi fick stämde bättre så vi inte behövde lägga 

om själva. ÄO 

 

Det fanns tendenser som pekade mot att fler lyssnade på de som varit i organisationen 

längre och att nyanställda då fick stå på sig mer om de ville förändra något, detta var särskilt 

tydligt i äldreomsorgen. 

Man fick stå på sig om man ville göra det. Det var rätt lätt att bli övertrampad 

också. Det var många äldre som körde med de yngre som bara jag vill göra det 

här så du får ta det här. Så det var inte så öppen stämning. ÄO 

Arbetsuppgifternas utformning. De flesta av informanterna valde yrke baserat på 

intresset för arbetsuppgifterna. Särskilt motiverande var det att få arbeta med något som 

kändes viktigt och meningsfullt samt möjligheten att hjälpa andra. Inom kvinnojouren 

uttrycktes detta tydligast.  
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Det handlar inte om att jag vill jobba ideellt, det är mer att jag verkligen 

brinner för det som vi står för och jobbar för. KJ 

 

Det är klart att det blir ju extra skönt när den personen man har pratat med 

säger tack så mycket för att du lyssnade och nu känns det mycket bättre. Det 

blir ju en bekräftelse mot mig själv liksom. KJ 

 

Intresset för arbetsuppgifterna utgjorde även en viktig komponent för gemenskapen, 

då delat intresse för arbetsuppgifterna förde gruppen samman. 

 

Jag skulle säga att det är väldigt mysig stämning, det är alltid kul att träffa alla, 

man har liksom en sak gemensamt som man är väldigt intresserad av.  KJ 

 

Variation i arbetsuppgifterna har pekats ut som en viktig faktor för att vara motiverad 

till sitt arbete.  

 

..man behöver inte vara här inne hela tiden och så får man stor omväxling… så 

får man träffa många olika typer av vårdtagare och det tycker jag om. Jag 

gillar den här omväxlingen då det blir variation. ÄO 

 

Äh, jag tycker det är jätteroligt, men vad är det som driver mig? Jamen, det är 

nog att man aldrig vet hur dagen ska se ut, jag kan tänka så här ’Jamen idag så 

är det ganska lugnt och då kan jag göra det här och det här’ och sen kommer 

man till jobbet och så blir det inget av det som man tänkt att man tänkt. SF 

 

Utbyte och utveckling av kompetens. En drivkraft för många var att få utvecklas och 

öka sin kompetens inom yrket. Deltagarna som hade möjlighet att gå på kurser och 

utbildningar kände att de blev mer motiverade till arbetet. Det fanns även de som varit i 

organisationen länge som inte upplevde sig utvecklas mer med sänkt motivation som 

konsekvens. Det fanns en efterfrågan från flera av informanterna att få utvecklas mer i sitt 

arbete. 

 

Man kanske borde kompetensutveckla sig mer också för att tränga djupare i 

förståelse kring det här och så… Så ja, precis, det blir tråkigt att jobba när man 
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inte utvecklas i arbetet, när man inte får mer kunskap, när man inte får 

utveckla metoder, när man inte får tid att tänka på hur kan jag jobba och dela 

det med andra och så vidare, va. Det blir tråkigt att jobba då. SF 

 

Jag är jätteglad och man känner att man utvecklas, man får in det mer i arbetet 

och jag tror att det gör att man blir mer positiv till sin arbetsplats att man får 

chans att gå på de här utbildning att man blir bättre på det man gör och kan 

bemöta klienterna bättre. Så att det har varit jättepositivt tycker jag att gå på 

dem. Att känna att de satsar på en också, att man ska bli bättre. SF 

 

I samtliga organisationer nyttjades kompetensen som fanns i organisationen i form av 

kompetensutbyte mellan medarbetarna. Inom socialförvaltningen var det ett stående moment 

med ärendegenomgångar för att ge varandra tips och råd om varandras ärenden. I 

kvinnojouren var vanliga samtalsämne att diskutera samhällsfrågor och utbyta erfarenheter 

och kompetens. I äldreomsorgen uttrycktes en önskan om att få mer tid för utbyte av 

erfarenheter då tidspressen gjorde att den möjligheten begränsades. I de fall där det fanns 

möjlighet för kompetensutbyte var det vanligt förekommande att gemenskapen blev stärkt.   

 

 Innan har det varit mer uppdelat och man har setts i gruppen och pratat nu är 

det mer öppet så alla verkligen kan ta del av varandras ärende så det blir mer 

en enhet. Så då har det blivit mer öppet och mindre spänningar mellan 

kollegorna och så. SF 

 

X: Vi försöker ta vara på kunskap som vi har inom jouren. Det är många som 

kan mycket, tex dom anställda som varit med länge har jättekoll på allting. Det 

var länge sen vi hade det nu men vi brukar ha någon sorts medlemskväll ibland 

och ta upp nåt särskilt ämne och dom som är duktiga på det får berätta lite och 

så får vi diskutera och ställa frågor. 

C: Stärker det gruppen? 

X: Ja det gör det ju. KJ 

 

Som nyanställd kunde det vara motiverande att få lära sig av de som varit i 

organisationen längre och det fanns en tacksamhet kring att lära sig från de som hade mer 

erfarenhet.  
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Det kunde däremot hota gemenskapen om någon som kom in ny försökte dela med sig 

av sin erfarenhet till de som varit där längre. Anledningen till det var att de som varit på 

arbetsplatsen längre kunde känna sig kränkta av att någon med mindre erfarenhet ville 

förändra något – det blev som ett hot mot de erfarnas kompetens. 

I många fall var det de nya själva som bar på den känslan och höll sig av den 

anledningen lite i bakgrunden under sin första anställningstid. Det kunde också handla om 

timing, det fanns ett intresse av att lära från de nya när det fanns tidsutrymme för det.  

 

 …lite det här med att jag har nya fräscha ögon på arbetet dem gör och vad man 

har hört innan från utbildningen och andra som jobbat i detta yrke och liksom 

se med nya ögon hur de arbetar och tar till sig uppgifter och bemöter klienter. 

Men jag tror att jag ändå tog ett steg tillbaka i början eftersom jag inte hade så 

stor erfarenhet av yrket för att liksom lära mig hur det går till.  SF 

 

Men det fanns inget intresse av att ta emot det som vi kom med av de som var 

anställda. Det var som jag tolkade dem, att det var lite hotfullt. För de som var 

anställda hade varit där ett tag, den ena som var anställd hade varit ordförande 

tidigare så hon hade allt i sin hand på något sätt. KJ 

 

Men ibland om de fanns tid över så var det folk som var intresserade, ja hur 

tänker du kring det här liksom.  ÄO 

 

Krav och förväntningar 

Informanterna såg det som en naturlig del att det fanns krav och förväntningar på det 

arbete som utfördes. I de fall då kraven och förväntningarna från chef och kollegor var högre 

än medarbetarna kände att de klarade av blev glädjen och motivationen till arbetet lidande, 

vilket uttrycktes hos informanterna i äldreomsorgen och socialförvaltningen. Att nå upp till de 

krav och förväntningar som ställs hade även en stor betydelse för att skapa tillit och 

sammanhållning.  

Hur krav och förväntningar förändras. Det fanns ett mönster av att kraven och 

förväntningarna höjdes i takt med anställningstiden. Även det faktum att om någon tagit på 

sig många arbetsuppgifter så skapades en förväntan om att den personen skulle fortsätta med 

det. Som nyanställd var de upplevda förväntningarna att den nya gruppmedlemmen skulle 

komma in i arbetet och bli självständig så fort som möjligt. Inom socialförvaltningen fanns 
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det uttalat hur många ärenden som skulle hinnas med per månad där den som var ny hade 

färre ärenden som sedan trappades upp efterhand. I kvinnojouren så styrde engagemanget 

snarare än längden den anställde varit engagerad för vilka förväntningar som fanns på dig. I 

allmänhet var det inte så mycket reaktioner kring upplevelsen av att förväntningarna 

förändrades, det verkade ses som en naturlig del i arbetet. Det framkom dock både positiva 

och negativa aspekter av det. Medarbetarna kunde bli stärkta av andras förväntningar vilket 

ledde till en mer positiv relation mellan medarbetarna samt ökad tilltro till sin förmåga och 

motivationen ökade till följd av det. Förväntningar från andra som var högre än vad den 

anställde upplevde sig klara av, ledde till ökad stress med sänkt motivation som konsekvens. 

De man klarade av kändes ju bra att de trodde på en. ÄO 

 

De första perioden ville de ha kvar folk som är bra på att jobba där så de är lite 

mer omhuldande första perioden för att man ska vilja komma tillbaka. Så 

andra perioden är det mer att de kör med en. ÄO 

 

Jag känner att jag tog ett väldigt stort ansvar under den tiden och att det 

uppskattades, det gör kanske att det blir kvar att det är jag som har ledningen 

på något sätt. KJ 

 

Lita på att andra gör det de ska. Att kunna förvänta sig att andra gör det som de 

tagit på sig visade sig vara viktigt för att kunna bygga tillit. Det belystes som ett centralt 

dilemma i kvinnojouren, det mest frekventa svaret angående kollegors förväntningar var att 

alla ska genomföra det som de tagit på sig. I de fall där andra blev lidande i form av en ökad 

arbetsbelastning när någon inte utförde det den tagit på sig så försämrades sammanhållningen. 

Det kom till uttryck i form av att bristande tillit ledde till splittringar i gruppen då alla inte 

hade förtroende till att arbeta med varandra. 

 Det tycktes vara en gemensam syn att kraven inte kan vara lika höga i en ideell 

verksamhet jämfört med ett arbete som ger ekonomisk ersättning. Dock var det en spridning i 

resultatet avseende om det upplevdes som positivt eller negativt. Medan en del såg det som en 

nödvändighet att kraven var lägre och var nöjda med friheten kring att bestämma själva kring 

vad de ville engagera sig i, upplever andra det irriterande att inte alla genomförde det som 

dem tagit på sig.  
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Bara hälften blir gjort så är det bra. Då var det någon som tyckte jag var 

pessimistisk men det menar jag inte alls utan jag menar att det blir bra om 

hälften blir gjort. KJ 

 

Jag skulle vilja vara hårdare samtidigt kan man inte vara det eftersom det är 

ideellt. KJ 

 

Det finns vissa jag inte skriver upp mig med för att jag inte vet om de kommer 

komma. KJ 

 

De är glada oavsett hur mycket eller lite man ställer upp. KJ 

 

Det som var hotande för sammanhållningen handlade i större utsträckning om att inte 

genomföra det som en anställd tagit på sig och tiden i sig som medarbetarna engagerade sig 

hade mindre betydelse. 

Betydelsen av stöd och återkoppling 

Utsträckningen av stöd och återkoppling i arbetet varierade brett på de arbetsplatser 

som informanterna arbetade på. Det fanns en enad bild av att stöd och återkoppling var viktigt 

för att kunna utvecklas i arbetet och trivas på arbetsplatsen. Merparten uttryckte önskemål om 

att få mer feedback jämfört med hur det såg ut i organisationen idag och att det var framförallt 

tidsbrist som satte gränsen för återkoppling. I vissa fall upplevdes chefen så pass frånvarande 

att hen inte hade tillräcklig insyn i arbetsuppgifternas utförande för att ge adekvat feedback.  

 

Man kanske skulle vilja få ännu mer men jag tror det händer så mycket i våra 

ärenden och så i mitt jobb så hon kan omöjligt komma ihåg allt, alltså det finns 

liksom ingen möjlighet att hon kan följa varje ärende, det är orimligt liksom 

utan man måste påminna och berätta lite kort, ja, ja okej, då kommer hon ihåg 

liksom och kan ge feedback och så. SF 

 

Många upplevde kollegorna som ett stort stöd och att återkopplingen från dem var 

betydelsefull och för många mer förekommande än feedback från chefen.  Resultatet visar på 

att stöd och återkoppling från chef eller kollegor fyller samma funktion. En möjlighet att 

utvecklas i arbetet och att få bekräftelse för de arbetet som utförts. Detta visade sig vara 
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betydande för att stärka tilltron till medarbetarnas förmåga, vilket ledde till ökad motivation 

till arbetet samt en mer positiv relation till chef och/eller kollegor.  

 

Stödet från mina kollegor har verkligen betytt jättemycket. SF 

 

Jag får mer stöd från mina kollegor än från min chef. ÄO 

 

Ett återkommande mönster som utkristalliserats är att återkoppling ofta glöms bort 

trots att det fanns en stor samstämmighet kring hur viktigt det var. Många menade att de inte 

var bra på att ge feedback och att det ofta prioriterades bort. 

I organisationerna fanns det olika former av schemalagd tid för att säkerställa att 

återkoppling blev av och att den blev konstruktiv. Exempelvis erbjöds handledning i form av 

ärendegenomgångar och stödsamtal där möjlighet till återkoppling fanns. En av informanterna 

berättade om en positiv runda där kollegorna gav feedback till varandra en gång i veckan. 

Betydelsen av spontan feedback från kollegor och chef helst i direkt anknytning till uppgiften 

upplevdes som mycket positivt men då det inte allt för sällan prioriterades bort är stående 

insatser viktiga för att de anställda skulle kunna utvecklas i yrket och öka motivationen till 

arbetet. Resultaten visade att de som kommer nya till arbetet är i särskilt behov av att få 

återkoppling på arbetet som utförs. Dock var återkoppling en central del för alla, även de som 

varit i organisationen länge och är trygga i sina arbetsuppgifter.  

Jag tror att återkoppling och beröm är viktigt för alla. SF 

 

Får inte så mycket positiv respons, vi är nog inte så duktiga på att ge feedback, 

man bara tar för givet att det ska vara så. ÄO 

 

Men vi är nog dåliga på att ge varandra beröm. Jag försöker tänka på det, 

jamen dels om någon har gjort sig fin i håret t. ex, eller att ’Gud så bra att du 

fick in henne i duschen’, ett hästjobb liksom, om personer vägrar att duscha. 

Jag försöker å göra det, sen blir det ju fel ändå, för allt vet ju inte jag vad dom 

gör, eh, och allt når inte fram heller riktigt och då kan det bli lite orättvist 

kanske om den tysta personen inte säger allt vad den gör om man säger. ÄO 
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Diskussion 

Utifrån forskningsfrågorna ”Hur ser mönstret ut mellan sammanhållning, motivation 

och autonomi i människovårdande yrken? ” och ”Hur påverkas mönstret mellan 

sammanhållning, motivation och autonomi av hur lång tid som spenderats i arbetsgruppen?” 

var utgångspunkten i analysen att undersöka relationerna mellan sammanhållning, motivation 

och autonomi i samtliga riktningar och konstellationer samt dess förändringsbarhet. Genom 

en öppenhet för olika riktningar har den här studien kunnat generera fler perspektiv och på så 

sätt bidra till att göra anspråk på rådande kunskapsluckor. Då inga studier tidigare har 

undersökt förhållandet mellan dessa faktorer med utgångspunkt från samtliga riktningar 

innebär den här studien en kunskapsvinst, då den ger en beskrivning av arbetsmiljön hos 

undersökta yrkesgrupper som är nära förankrad i verkligheten. 

För att avgöra i vilken utsträckning studien har möjlighet att ge svar på 

frågeställningarna utgår jag från hur Charmaz (2014) ser på teoretisk mättnad. Målet för en 

grundad teori är nämligen att analysen ska uppnå teoretisk mättnad, vilket innebär att 

kategorierna är väl definierade, och att ny data inte skulle förändra kategorierna eller 

relationerna mellan dem. Det är inte helt enkelt att avgöra för även om begrepp mättas uppstår 

nya idéer som skulle behöva ny teoretisk insamling för att kunna mättas och processen kan 

fortsätta utan slut (Guvå & Hylander, 2003). Charmaz (2014) framhåller att den genererade 

teorin ska vara förändringsbar för att kunna utvecklas i takt med att kontexten förändras vilket 

kan ses som en paradox till syftet med en mättad teori. 

 Det mest centrala fyndet som analysen mynnat ut i är att sammanhållning, autonomi 

och motivation är beroende av varandra och förstärks likt en spiral därav namnet spiralteorin. 

Då kategorierna till stor del är förankrade i tidigare forskning ger det möjlighet likt studiens 

syfte att kunna binda ihop de större teorierna. Vidare ger resultatet möjlighet att fånga upp 

dynamiken i hur dessa aspekter förändras genom att inkludera deltagare som varit anställda 

olika lång tid och fråga efter hur sammanhållning, motivation och autonomi har förändrats 

med tiden.  

Anmärkningsvärt är att betydelsen för att sätta upp mål som en motivationsdrivande 

aspekt inte framgick i resultaten. Det står i kontrast till tidigare forskning som konstaterat 

målsättning som centralt för motivation i arbetet (Latham, 2010; Locke & Latham 1984). 

En tolkning är att måluppsättningens inverkan inte har så stor betydelse för undersökta 

yrkeskategorier. 
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Att vara en sammanhållen arbetsgrupp 

Den tydligaste relationen som resultaten mynnade ut i är den roll som sammanhållning 

utgör för att motiveras till arbetet. En god sammanhållning gör att medarbetarna trivs bättre. 

Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning där Whitehead (2006) redogör för att en 

bra arbetsmiljö där medarbetarna spenderar tid tillsammans påverkar motivationen i positiv 

riktning. Även Deci och Ryan (2000) framhäver samhörighet som en central faktor för inre 

motivation.  

Studiens resultat står i kontrast till de icke signifikanta sambandet mellan motivation 

och samhörighet som Haivas et al. (2013) konstaterat. Det tyder på att SDT är applicerbar för 

ett svenskt förhållande som möjligen då är mer individualistisk i jämförelse med Rumänien 

utifrån det resonemang som Haivas et al. (2013) för om att SDT är mer tillämpbart i 

individualistiska kulturer.  

Resultaten visade på att samarbeta kring krävande arbetsuppgifter ökade tilltron till 

medarbetarna att bemästra uppgiften vilket även är centralt för collective efficacy som 

Bandura (1977) definierar det. Samarbetet visade sig även kunna bidra till bättre resultat 

vilket ligger i linje med field theory (Lewin, 1939). 

Anmärkningsvärt är att kvinnojouren beskriver gemenskapen mellan volontärerna som 

stark trots att ytterst lite tid spenderas i grupp. Möjligt är att den gemensamma värdegrunden 

tjänar ett sådant syfte och fungerar som ett substitut för social kontakt. Detta fynd skulle 

kunna förstås utifrån en stark social identitet (Tajfel, 1974). Kategoriseringen av att tillhöra en 

grupp, i detta fall volontär på kvinnojour, utgör gemenskapen. Volontärerna på kvinnojouren 

identifiera sig i hög utsträckning med organisationens värdegrund, vilket är av stor betydelse 

för utvecklande av sammanhållning (Levy, Itzhaky, Zanbar, & Schwartz, 2012). Den sociala 

identiteten kan förstärkas om arbetet förutsätter att de anställda identifierar sig med varandra, 

att medarbetarna på kvinnojouren har arbetat fram en gemensam värdegrund kan tjäna ett 

sådant syfte (Ellemers et al., 2014). 

Gemensamt för de nyanställda var att det tydde sig till någon person som utgjorde en 

central roll i gruppen, t. ex chefen eller en utvald mentor. Dessa resultat ligger i linje med 

Wheelans (2005) första stadium där trygghet är viktigt och att en ledare kan utgöra denna 

trygghet.  

Subgruppsindelningar visade sig tydligt i resultaten, särskild inom hemtjänsten, vilket 

främst påverkade sammanhållningen negativt, vilket även Svensson (1986) och Olsson et al. 

(2005) har konstaterat tidigare. Resultaten i den här studien visade på tydliga mönstret om hur 

dessa subgrupper bildades. De som kom nya till arbetsplatsen drogs till varandra och de som 
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tillhört arbetsgruppen längre höll ihop. Dessa resultat kan tolkas mot bakgrund av social 

identitet där gruppmedlemmarna tillskriver sin grupp karaktäristiska som skiljer de olika 

subgrupperna åt där ålder, erfarenhet och tid spenderad i arbetsgruppen skulle kunna utgöra 

dessa karaktäristiska (Tajfel, 1974). En annan rimlig förklaring är att de som varit i gruppen 

längre redan har funnit sina roller och skapat en trygghet i gruppen likt Wheelan’s (2005) 

tredje stadium. Ytterligare en betydande faktor var att subgrupper bildades utifrån vilka de 

anställda spenderade tid med, att samarbeta kring arbetsuppgifter ledde till bättre 

sammanhållning. Rotation av placeringar och arbetsgrupper skulle kunna minska bildandet av 

subgrupper då de anställda fick spendera mer tid med andra på arbetsplatsen. Det finns även 

en risk med att bryta subgrupper i alltför stor utsträckning eftersom det försvårar möjligheten 

att lära känna varandra vilket Wheelan (2005) lyfter fram som en viktig komponent vid 

utveckling av sammanhållning. Meyer, Schermuly och Kauffeld (2014) har i sin studie sett att 

subgrupper ökar sannolikheten för social loafing vilket stärker syftet med att bryta 

subgrupper.  

Anmärkningsvärt var den enade synen om en önskan att med olika medel bryta 

subgrupper trots trivsel i de subgrupper som medarbetarna tillhörde. Jag tolkar dessa fynd 

som att det är av stor betydelse att ha ett sammanhållet klimat i hela arbetsgruppen.  

Att umgås privat var något som kunde stärka banden hos medarbetarna. Det var dock 

inte något som alla var intresserade av. Viktigt var att få möjlighet att bestämma det själv 

vilket visar på autonomins centrala roll som Deci och Ryan (2000) framhäver för inre 

motivation men som i mitt resultat även visade sig vara centralt för att främja samhörigheten.  

Jag tolkar att subgruppsindelning var särskilt tydlig i äldreomsorgen på grund av den stora 

omsättningen av personal i form av vikarier som förelåg där. Resultatet indikerar att de 

anställda inte lägger så mycket ansträngning på att integrera de nya medarbetarna i gruppen.  

Det som var avgörande för om chefen skulle inkluderas som en i gruppen är den tid 

som chefen spenderar med sina medarbetare vilket utgör samma grund som centrala faktorer 

för att bilda relationer mellan medarbetarna. Vidare framgår det i spiralteorin att hög tillit och 

möjlighet till eget ansvar hos medarbetarna gjorde att de kände ökad autonomi och mer 

motivation till sina arbetsuppgifter.  Det bekräftar även Oostlander et al. (2013) studie där ett 

autonomt icke-styrande ledarskap är gynnsamt för volontärers motivation. Bradley (2003) 

hade även tidigare konstaterat att allt för detaljstyrda instruktioner ledde till mer förvirring 

och mindre konsekvent utförande inom socialt arbete.  
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Att styra över sitt arbete och utvecklas i sin yrkesroll 

Resultaten visar att möjligheten till att hjälpa andra är en stor drivkraft i arbetet inom 

vårdande yrke vilket stämmer överens med vad motivationsforskare konstaterat tidigare 

(Agosti et al., 2015; Bradley et al., 2012; Haslam et al., 2015). Intressant är att fynden i den 

här studien visar på att motivationen till arbetsuppgifterna även kunde stärka 

sammanhållningen. Detta blev särskilt tydligt i kvinnojouren då det upplevda systraskapet i 

form av gemensamma intresse utgjorde stommen för sammanhållningen.  

Studiens resultat pekar mot att det var motivationsfrämjande att få styra över sina 

arbetsuppgifter i linje med den forskning Deci och Ryan (2000) har bedrivits om autonomins 

centrala roll för att känna ett genuint intresse och kontroll över arbetet.  

Kompetensutveckling hade en motivationsdrivande effekt i enlighet med vad som är 

vedertaget i tidigare forskning (Deci & Ryan, 2000; Wood et al., 2008). Att få möjlighet att gå 

på utbildningar och kurser upplevdes positivt då det signalerade att organisationen ville satsa 

på den anställda. Resultaten visar på ett mönster av att kompetensutveckling prioriterades ned 

för äldre vilket även bekräftats som vanligt förekommande i tidigare forskning (Wood et al., 

2008).  

Kompetensutveckling har även en betydande roll för sammanhållningen. 

Kunskapsutbyte skedde i form av ärendegenomgångar, möten och utbildningar men 

framförallt i det praktiska arbetet mellan medarbetarna. De nyanställda såg det som värdefullt 

att läras upp av personer med mer erfarenhet medan de som var mer erfarna inte var lika 

mottagliga för att lära från de nyanställda. I Svenssons (1986) avhandling framkom att 

sammanhållningen påverkades negativt då medarbetarna hade lite att säga till om och att de 

var främst de erfarna som påverkades. Det skulle även kunna ses som hotande att de erfarna 

inte är kompetenta nog för sitt arbete vilket hämmar motivationen i enlighet med SDT och 

CCT (Deci & Ryan, 2000; Korman, 1970). Det handlade om timing; att som nyanställd kunna 

lyfta förslag när en relation etablerats och situationen var trygg viket stämmer överens med 

Wheelans (2005) grupputvecklings modell. 

Krav och förväntningar i arbetet 

Resultaten visar på att andras krav och förväntningar kan vara motiverande då den 

anställde känner en möjlighet att uppnå det som krävs och i annat fall kan de hämma 

motivationen. Dessa resultat kan förstås utifrån SDT där en känsla av att vara kompetent nog 

utgör en central aspekt för inre motivation samt CCT där medarbetare motiveras mest av att 

arbeta med uppgifter som matchar dess självbild (Deci & Ryan, 2000; Korman, 1970). Höga 

men uppnåeliga krav kan då öka känslan av att vara kompetent på sitt arbete och förstärks 
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sannolikt ytterligare om det matchar individens självbild. Krav som var högre än den anställde 

upplevde sig klara av ledde rimligen till en sänkt tilltro till sin kompetens (Deci & Ryan, 

2000). Forskningen visar även på att self efficacy ökar om individen klarar de uppgifter hen 

står inför vilket ökar sannolikheten att prestera än bättre nästa gång (Bandura, 1997). 

Resultaten visar att det är betydelsefullt för sammanhållningen att kunna lita på att 

andra gör vad de ska då det bygger tillit, vilket påverkar vilka personer i organisationen som 

de anställda vill spendera tid med. Resultatet pekade även mot att det fanns de som kände ett 

socialt tryck på att ställa upp för att inte andra skulle få större arbetsbörda eller att andra 

skulle vara missnöjda med ens insats. Larsen et al. (2005) menar att motivationen kommer 

främst utifrån ett socialt tryck och framhäver då den yttre motivations betydelse. Mitt resultat 

visade i enlighet med Larsen et al.’s (2005) studie att detta tryck främjade att arbetet blev 

utfört. Resultatet kan även förstås utifrån introjektion som innebär att de anställda tar sig an 

arbetsuppgifter i syfte att leva upp till andras och sina egna förväntningar för att bli omtyckt 

av övriga gruppmedlemmar och bibehålla sin självkänsla (Deci & Ryan, 2000).  

Resultaten visar att social identitet fungerar som en motivationsfaktor för att uppnå 

sina mål med syfte att passa in i gruppen som en drivkraft för att hålla sig inom gruppens 

normer där en gemensam värdegrund har lyfts som viktig, likt Ellemers et al. (2004) har 

konstaterat tidigare. 

Betydelsen av stöd och återkoppling 

Betydelsen av feedback för att känna sig motiverad i arbetet är tydligt i resultaten, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning som är samstämmig när de konstaterar den positiva 

inverkan feedback har när den är konstruktiv. Cellar et al. (1996) har konstaterat att positiv 

feedback leder till en ökad tilltro till sin förmåga och Deci och Ryan (2000) menar att 

feedback kan ge möjligheter för att öka den inre motivationen.  

Spiralteorin framhäver förutsättningar för att feedback ska kunna ha en positiv 

inverkan. Dessa fynd blir särskilt intressanta då det styrker, men även ger möjlighet att bidra 

med ytterligare aspekter till SDT. Deci och Ryan (2000) menar att feedback endast har en 

positiv inverkan i de fall som mottagaren känner sig berättigad till den feedback hen fått. Mitt 

resultat bekräftar vikten av denna aspekt men visar även på vilka förutsättningar som krävs 

för att möjliggöra det, där relationen har en stor betydelse. Medarbetarna var mer mottagliga 

för feedback i de fall då cheferna var närvarande i arbetet, vilket tyder på att ökad närvaro gör 

det möjligt att utforma feedback som är mer specifik och träffsäker i förhållande till vad 

medarbetaren presterat. Deci och Ryan (2000) har framförallt fokuserat på att den inre 

motivationen stärks av feedback till följd av att det leder till ökad upplevelse av kompetens 
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och att autonomin blir stärkt vilket även mina resultat bekräftar. Spiralteorin visar även på att 

aspekter av sammanhållning är viktigt avseende effekten av feedback. I de fall som cheferna 

inte var så närvarande visade sig medarbetarna bli mer stärkta av den feedback och stöd som 

kollegorna gav. Resultatet visar även på vilken positiv inverkan feedback hade då den gavs 

spontant i arbetet, vilket i de flesta fall utbyttes mellan de som skapat en nära relation. De som 

var mer erfarna visade sig vara mer mottagliga för feedback från medlemmar som inte tillhört 

gruppen lika länge, i de fall där medarbetarna spenderat tid tillsammans vilket även det visar 

på relationens betydelse. Spiralteorin visar på att nyanställda är i större behov av feedback 

vilket kan förstås utifrån betydelsen av att skapa en trygghet (Wheelan, 2005).  

Metodologiska överväganden  

Metodval. Valet av en kvalitativ metodansats föll sig naturligt då intresset var att 

undersöka upplevelser av sammanhållning, autonomi och motivation. Vidare var det av 

intresse att undersöka relationerna mellan dessa faktorer, något som skulle vara begränsande i 

en kvantitativ form. Vid inläsning av tidigare forskning var det tydligt att se att kvantitativa 

ansatser dominerar inom motivation- och gruppsykologiforskning, vilket gör att en kvalitativ 

ansats har gjort det möjligt att bidra med ytterligare dimensioner genom att vara mer 

djupgående.  

Flertalet kvalitativa metoder skulle vara möjliga och många metodböcker lästes innan 

valet föll på grundad teori. I efterhand inser jag dess komplexitet och mycket tid har lagts åt 

att förstå den metodologiska processen och genomförande av analysen. Jag är nöjd över att 

valet föll på grundad teori då jag anser att det är en robust grund som spiralteorin nu vilar på. 

Ansatsen har varit särskilt användbar utifrån förutsättningarna där möjlighet har funnits att 

bygga vidare på analysen med material i mer än ett steg vilket möjliggjort för att undersöka 

nya idéer som uppstått. Vidare anser jag metodansatsen vara väl anpassad efter det 

kunskapsgap som studien gjort anspråk på, nämligen att bygga broar mellan etablerade teorier 

för att belysa områdets komplexitet. Även om grundad teori används inom psykologisk 

forskning är den utformad i syfte att undersöka sociologiska fenomen (Glaser & Strauss, 

1967; Willig, 2013). Då studien rör sig inom det socialpsykologiska fältet anser jag att 

metoden är väl lämpad utifrån metodens syfte att fånga sociala skeenden. Grundad teori har 

kritiserats för att isolera sig från tidigare forskning med medföljande risk att teorin blir lokal 

och svår att överföra till andra sammanhang (Guvå & Hylander, 2003). Balansen mellan att 

undersöka kunskapsluckor utan att styra riktningen av forskningsfrågan i för stor utsträckning 

har varit svår. Jag har vid ett antal tillfällen fått hindra mig från att specificera 

forskningsfrågan och hålla mig öppen inför materialet. Jämförelser som gjorts mellan tidigare 
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forskning och den här studien tjänar således ett viktigt syfte för att klargöra vilken roll 

spiralteorin har inom forskningsfältet.  

En faktor som kan tänkas påverka reliabiliteten och validiteten är att informanterna 

möjligen svarar utifrån social önskvärdhet på grund av en rädsla för möjliga konsekvenser av 

att föra fram negativ kritik. Genom att deltagarna i studien hölls anonyma minimerades denna 

risk (Hedegaard Hein, 2009/2014). Den information som deltagarna delgavs fördes inte vidare 

till andra inom organisation vilket gör att risken för att deltagarna skulle känna sig hämmade 

är liten.  

Deltagare. Undersökta yrkesgrupper i studien är kvinnojour, socialförvaltning och 

äldreomsorg. Då de centrala aspekterna har visat sig vara representerade i samtliga undersökta 

yrkesgrupper och att skillnaderna inom grupperna har varit större än mellan dem, indikerar 

resultaten på allmängiltiga aspekter för vårdande yrke. Resultaten visade dock på att även 

yrkesspecifika aspekter förekom. Vidare forskning på andra yrkesgrupper inom vården hade 

kunnat stärka resultatens överförbarhet ytterligare. 

Den externa validiteten stärks av att deltagarna är representerade från flertalet 

arbetsplatser inom yrkeskategorierna vilket gör att resultatet inte blir lokalt knutet till specifik 

arbetsplatser utan kan ses som generella mönster hos studerade yrkesgrupper. Då forskningen 

visar på att det finns kulturella skillnader avseende centrala aspekter för motivation, 

sammanhållning och autonomi samt att den svenska kontexten är relativt obeforskad bidrar 

den här studien med kunskap till svenska förhållanden (Aronsson et al., 2010; Sánchez & 

Yunebaso, 2009; Wright & Drewery, 2006). Det gör även att resultaten inte är överförbara till 

andra länder. 

De som var nya på arbetsplatsen var också i störst utsträckning yngst. Det gör det 

därför svårare att veta om de slutsatser som dras beträffande andra frågeställningen beror på 

anställningstid, ålder eller en kombination. I en del av intervjuerna framgick inte ålder på så 

vis går det inte att besvara frågeställningen om anställningstidens roll för sammanhållning, 

motivation och autonomi fullt ut.  

Det kan ses som en svaghet att män är underrepresenterade i materialet, samtidigt 

återspeglar könsfördelningen hur det ser ut i dessa yrkesgrupper. Huruvida det skulle ha 

betydelse för om det är någon skillnad mellan könen avseende min forskningsfråga ligger 

utanför ramen för den här studien och jag lämnar den frågan till vidare forskning. Spridningen 

i anställningstid och position i arbetet är brett representerat i samtliga yrkesgrupper vilket är 

en styrka för att kunna uttala sig om betydelsen av anställningslängden.  
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Insamlande av data. Att jag inte haft möjlighet att påverka eller delta under 

intervjuerna från det tidigare insamlade materialet medför vissa begränsningar. Jag har inte 

själv haft möjlighet att utforma frågorna vilket sannolikt gjorde det svårare i analysen då 

högre krav ställdes på att tydliggöra kopplingar i de intervjuer jag genomförde vid den 

teoretiska insamlingen. Charmaz (2014) och Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

resultatets tillförlitlighet kan stärkas om flera olika insamlingsmetoder används. Möjligheten 

för att analysera kroppsspråk, ansiktsmimik osv. som annars skulle kunna bidra till att stärka 

resultatet föll således bort. Jag har inte heller haft något inflytande över vilka frågor som 

tidigare intervjuer använt sig av vilket gör att en del sekvenser föll utanför min frågeställning 

och fick sorteras bort. Jag ser dock inte det som en svaghet att intervjuerna hade olika 

teoretiska utgångspunkter, det bidrar snarare till att finna det som är gemensamt och mest 

centralt.  

Anledningen till att valet föll på att använda redan tidigare insamlat material trots de 

begränsningar det medfört var för att på så vis få möjlighet att göra en mer omfattande 

studentuppsats. Det hade inte varit rimligt att genomföra 20 intervjuer med bibehållen kvalité 

på egen hand inom den angivna tidsbegränsningen. Detta material gav mig betydligt större 

möjligheter till att kunna grunda kategorierna och överföra resultatet till andra verksamheter 

inom dessa yrken vilket har varit en ambition genom hela studien. 

Jag ser potential i att utveckla teorin och finna mer stöd för forskningsfrågorna utifrån 

idéer som uppstått. Ytterligare teoretisk insamling hade rimligen stärkt studiens tillförlitlighet 

då det varit möjligt att stärka definitionerna och relationerna av kategorierna ytterligare. 

Vidare uppstod intressanta funderaringar i analysen som inte hade möjlighet att följas upp. Då 

detta inte ryms i den här studien öppnar jag upp för möjlig utveckling i avsnittet om framtida 

forskning.  

Resultatens tillförlitlighet. Analysförfarandet har ställt höga krav då det stundvis har 

varit svårt att avgöra om jag haft tillräcklig grund för mina tolkningar och det har varit en 

ständig balansgång att avgöra om tolkning varit möjlig för att uppnå en högre abstrakt nivå. 

För att minimera risken av att tolkningarna skulle sakna empirisk grund har jag strävat efter 

att arbeta så empirinära som möjligt genom hela processen. Tolkningar har således följt upp i 

intervjumaterial och i fortsatt insamling av data vilket har stärkt den interna validiteten. För 

att stärka den externa reliabiliteten har en noggrann redogörelse för metodförfarande 

presenterats vilket ökar möjligheten till replikerbarhet.  

Utifrån grundad teoris syfte undvek jag att utgå från ett teoretiskt ramverk inför 

analysen. Det blir då särskilt viktigt att diskutera min förförståelse och ontologiska 
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utgångpunkt som påverkat mina observationer och tolkningar (Guvå & Hylander, 2003). 

Även om jag undvikit att utforma hypoteser för att inte påverka analysen har jag givetvis själv 

haft en föreställning om svaren på mina frågeställningar. Jag har utgått från att faktorerna på 

något sätt hänger ihop och att det sannolikt spelar roll hur länge den anställde har arbetat på 

arbetsplatsen. Detta kan naturligtvis ha påverkat riktning av analysen men för att minimera 

det inflytandet har idéerna noga testats mot empirin.  

Viktigt vid en grundad teori är att det är möjligt att se logiken kring hur kategorierna 

hänger samman och bildar teorin. Det har varit en utmaning att framställa teorin på ett tydligt 

och förståeligt sätt och samtidigt bibehålla komplexiteten i teorin. Det kan ha medfört att 

teorin i sin helhet kan upplevas omfattande och på så sätt svår att ta till sig, samtidigt är det 

just komplexiteten i fältet som jag strävat efter att fånga. Figur 1 tjänar ett syfte i att 

tydliggöra hur de olika kategorierna är länkade.  

Teorin uppfyller kriteriet för praktisk användbarhet då den har en nära förankring med 

verkligheten och kan på så vis användas i praktiken. En av fördelarna med grundad teori är att 

den fångar upp spridning och nyanser i resultaten vilket möjliggör ett öppet sinne i mötet med 

verkligheten. Spiralteorin är även förändringsbar vilket gör att vid användandet av studiens 

resultat krävs en förförståelse och medvetenhet för fältet för att kunna avgöra vad som är 

applicerbart, men den tjänar ett syfte att ha en grund att utgå ifrån. 

Slutsats 

Sammanhållning, motivation och autonomi hänger ihop likt en spiral där alla aspekter 

har möjlighet att påverka varandra i så väl positiv som negativ riktning. Att stärka någon av 

faktorerna leder med hög sannolikhet till att de andra faktorerna stärks till följd av det.  

Den tid som spenderats i arbetsgruppen påverkar sammanhållning, motivation och autonomi. 

Det är därför av betydelse att förhålla sig till hur mycket tid medarbetarna har spenderat i 

gruppen för att vidare kunna undersöka vad medarbetarna är i behov av för att känna sig 

autonoma, motiverade och som en del av arbetsgruppen. 

Framtida forskning 

Ett kvalitetskrav för grundad teori är att teorin ska vara förändringsbar utifrån hur 

kontexten förändras (Charmaz, 2014). Detta öppnar upp möjligheten för andra att utifrån det 

här materialet kunna utveckla spiralteorin. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur 

spiralteorin står sig gentemot arbetsplatser med andra yrkesgrupper, i första hand inom 

vårdande yrken men kanske även undersöka om aspekterna är centrala nog för att svara för 

arbetsplatser i Sverige i allmänhet. Den här studien har begränsat sig till att undersöka 

forskningsfrågorna i en svensk kontext, det hade varit intressant att i vidare forskning 
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undersöka kontextens betydelse närmre och hur forskningsfrågorna skulle besvaras i en annan 

kultur. Mitt material gav mig inte förutsättningar för att undersöka kön och ålders betydelse 

något som vore intressant att beakta i framtida forskning.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Kvinnojour. 

1. Berätta om de främsta motiven till varför jobbar här. 

Exempel på följdfrågor: Tycker du om det här arbetet, uppgifterna etc.? 

Stämmer ditt jobb med dina mål? 

2. Berätta om din relation till din närmsta chef. 

Exempel på följdfrågor: Beskriv vilken typ av stöd din chef ger dig.  

Ger den beröm, kritik?  

Vilka förväntningar har din chef på dig?  

Tas dina åsikter på allvar? 

3. Berätta om dina relationer till dina närmsta kollegor som du samarbetar med.  

Exempel på följdfrågor: Beskriv vilken typ av stöd du får från dem. 

Genom beröm, kritik?  

Vilka förväntningar har dina kollegor på dig? 

Tas dina åsikter på allvar? 

Eventuellt (i mån av tid, eller om tidigare svar inte berört detta): 

4. Berätta kort hur du uppfattar klimatet 

Exempel på följdfrågor: Hur ser era relationer ut? (Vänner, kollegor?) 

Har du möjlighet att arbeta och uttrycka dig självständigt/fritt? 

Vad uppskattas att man gör i arbetsgruppen? 

Får du möjlighet att visa vad du är bra på 

5. Beskriv hur du uppfattar kvaliteten på din arbetsplats.  

 

  



49 
 

Äldreomsorg och socialförvaltning. 

1. Namn och ålder? 

Anställningsform? 

Primära arbetsgrupp består av hur många personer?  

2. Berätta kort hur du uppfattar klimatet 

Kommer du överens med kollegor? 

Hur ser era relationer ut? (Vänner, kollegor?) 

Har du möjlighet att arbeta och uttrycka dig självständigt/fritt? 

Vad uppskattas att man gör i arbetsgruppen? 

Får du möjlighet att bestämma själv & visa vad är bra på 

3. Varför jobbar du här? 

Tycker du om det här arbetet, uppgifter etc.? 

Stämmer ditt jobb med dina karriärplaner, mål? 

Hur mycket betyder din lön, förmåner för dig? 

4. Berätta om din relation till din närmsta chef. 

Beskriv vilken typ av stöd din chef ger dig.  

Beröm, kritik?  

Vilka förväntningar har din chef på dig? Stora, små? 

Är han/hon stolt/besviken på dig? 

Uppmuntrar din chef dig att bestämma saker själv? 

Tas dina åsikter på allvar? 

5. Berätta om dina relationer till dina närmsta kollegor som du samarbetar med.  

Beskriv vilken typ av stöd du får från dem. 

Genom beröm, kritik?  

Vilka förväntningar har dina kollegor på dig? Stora, små? 
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Verkar de stolta över dig? 

Uppmuntrar de dig att bestämma saker själv? 

Tas dina åsikter på allvar? 

6. Berätta om din förmåga att hantera svåra situationer i ditt arbete  

Tycker du att du brukar hitta flera olika lösningar på arbetsrelaterade problem? 

Hur bra tror du att du kan klara av mål du sätter upp i arbetet? 

Hur bra klarar du av kraven som ställs på dig? 

7. Berätta om hur du ser på ditt lärande och din möjlighet att utvecklas i jobbet. 

Vilka mål har du? 

Får du möjlighet att utvecklas? 
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Teoretisk insamling. 

Bakgrundsinformation: 

- Hur gammal är du? 

- Var jobbar du/har du jobbat någonstans? 

- Hur länge har du varit där? Och hur mycket jobbar du? 

Allmänt om att vara ny på arbetet: 

- Minns du hur det var att komma ny till arbetsplatsen? Kan du berätta om hur det 

kändes? 

- Vad görs för att de nya ska känna sig välkomna? 

- Hur upplever du att gruppen påverkas av att det kommer nya till arbetet? 

Kompetens: 

- Finns det möjlighet att lära sig från de som har mer erfarenhet?  

- Kan de som varit där längre lära sig något från dem nya? Hur ser de kompetensutbytet 

ut? 

- Det här kompetensutbytet – påverkar det sammanhållningen på något vis? 

- Vad finns det för möjligheter till kompetensutveckling på ditt arbete? – hur påverkar 

det motivationen till ditt arbete? 

Relationer: 

Chef 

- Hur ser relationen ut till din chef?  

- Vilka krav och förväntningar har hen på dig? 

- Känner du att du får stöd från din chef? (återkoppling) 

- Har relationen till din chef förändrats under tiden som du varit i organisationen? 

Kollegor 

- Hur ser relationen ut till dina kollegor?  

- Skulle du beskriva det som att ni är en sammanhållen grupp eller finns det 

subgrupper? 

- Vilka krav och förväntningar har de på dig? 

- Känner du att du får stöd från dina kollegor? (återkoppling) 

- Har relationen till dina kollegor förändrats under tiden som du varit i organisationen? 

Sammanhållning och samarbete: 

- Hur viktig anser du det vara att sammanhållningen är bra på arbetet, vad har den för 

betydelse för dig? 

- Hur insatt är du i det arbete som din chef och dina kollegor gör? Och vad har det för 

betydelse för dig? 
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Institutionen för psykologi 

Information till deltagare 

Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för sammanhållning, autonomi 

och motivation i arbetet. Vidare undersöks förhållandet mellan dessa faktorer och 

anställningstid. 

Insamlat intervjumaterial kommer ligga till grund för analysen. Intervjun kommer att 

spelas in och transkriberas i syfte att underlätta analysen. Ljudfilen och de transkriberade 

materialet kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av materialet. 

Du som deltagare kommer att vara anonym; personuppgifter och annan information som 

skulle kunna göra dig identifierbar kommer ej att användas i uppsatsen eller i andra forum 

framöver. Om önskat har du möjlighet att få tillgång till uppsatsen innan den publiceras då 

korrigering fortfarande är möjlig.  

Genom underskrift godkänner du att materialet kommer kunna användas i fortsatt 

vetenskaplig forskning och tillämpning. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som avbryta din medverkan i studien utan att 

behöva ange skäl. 

 

Louisa Lundstén 

Psykologstudent 

louisa.lundsten.593@student.lu.se 

   

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

 

 

Datum och ort                        Deltagarens underskrift 

 

                 Namnförtydligande 

 

 

Tack för att du är med och bidrar till vetenskapen! 

 

mailto:louisa.lundsten.593@student.lu.se

