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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapports syfte är att lyfta fram och belysa vad som krävs för att samarbete och samspel 

ska uppstå och bestå i en arbetsgrupp. Rapporten beskriver vilka faktorer som är avgörande 

för att en arbetsgrupp ska fungera. I detta arbete förklaras vad begreppet psykosocial 

arbetsmiljö innebär och vad som är definitionen av en grupp. En förklaring av vad normer är 

beskrivs kortfattat i arbetet samt hur samarbetet i arbetsgruppen påverkas av organisation och 

ledarskap.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Examensarbete YhVA16 2018-09-11  

Psykosocial arbetsmiljö - Avgörande 

faktorer för en fungerande 

arbetsgrupp.  

 

 Mia von Knorring    

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning .............................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och målsättning .................................................................................... 2 

1.3 Avgränsning .................................................................................................. 2 

1.4 Metod ............................................................................................................ 2 

2 Genomförande .................................................................................................... 3 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö ................................................................................. 3 

2.2 Arbetsgruppen ............................................................................................... 4 

2.2.1 Arbetsgruppens storlek .......................................................................... 5 

2.3 Normer .......................................................................................................... 6 

2.4 Organisationen .............................................................................................. 6 

2.5 Ledarskap ...................................................................................................... 7 

2.6 Avgörande faktorer ........................................................................................ 8 

3 Resultat ............................................................................................................. 11 

4 Diskussion ......................................................................................................... 12 

5 Slutsatser .......................................................................................................... 14 

Referenser ................................................................................................................ 15 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-11  1 

 

Titel: Psykosocial arbetsmiljö - 

Avgörande faktorer för en 

fungerande arbetsgrupp. 

 

 Författare: Mia von Knorring   

 

 

 

1 INLEDNING 

Denna rapport är en sammanställning av vad som är avgörande för att få samarbetet i en 

arbetsgrupp att fungera. Rapporten beskriver vad som på ett positivt sätt påverkar klimatet i 

arbetsgruppen. I arbetet finns redogörelse för hur olika faktorer bidrar till en fungerande 

arbetsgrupp, så som ledarskap och chefer, organisatoriskt stöd, normer och värderingar samt 

de enskilda gruppmedlemmarnas ansvar.  

Karlstads Teknikcenter ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen till vårdadministratör och är 

uppdragsgivare för detta arbete. Rapporten ska vara baserat på ett ämne som har relevans för 

vårdadministratörsyrket. Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier och är på 25 

yrkeshögskolepoäng.  

 

1.1 BAKGRUND 

Vårt yrke, vår arbetsplats och våra kollegor är en väsentlig del av vår tillvaro. Det är ett sätt 

att försörja oss på och samtidigt vara en del av ett socialt sammanhang. När det gäller den 

fysiska arbetsmiljön är kunskapen omfattande om vad som krävs för att arbetsmiljön ska vara 

säker och riskfri för medarbetaren. Den psykosociala arbetsmiljön är mer komplex till sin 

natur och därför är det svårare att dra generella slutsatser och ge allmänna rekommendationer 

för vad som är bra för gemene medarbetare. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om 

samspelet mellan individerna i en arbetsgrupp, om relationer, samarbete, kommunikation, 

arbetsroller och olikheter. Dessa företeelser kan vara svårhanterliga eftersom de handlar om 

olika personligheter, åsikter och beteenden som ska samsas i en och samma grupp. Det är då 
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intressant att studera vad det är som gör att vissa arbetsgrupper fungerar i sin samverkan och 

vilka faktorer det är som är avgörande i interaktionen.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar arbetsgruppens 

förmåga att fungera. Målsättningen är att på ett mer detaljerat plan studera vad som krävs för 

att ett gott samarbete i en arbetsgrupp ska uppstå och bestå. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

I denna rapport ligger fokus på de positiva aspekterna av samspel i en arbetsgrupp, därför har 

ingen studie gjorts på det som kan hämma, förstöra eller motverka ett gott samarbete. Det 

finns heller ingen del i rapporten som består av information om konflikthantering, 

förbättringsstrategier, organisationsförändringar eller förklaringsmodeller för olika 

grupprocesser. Begreppet kommunikation är med i innehållet av rapporten men inte studerat i 

en mer fördjupad kontext.  

 

1.4 METOD 

Rapporten baseras på en litteraturstudie där fokus ligger på att studera vilka faktorer som är 

avgörande för att samspel och samarbete i en arbetsgrupp ska fungera. Litteraturen som 

används handlar om arbetsgruppens psykologi, psykosocial arbetsmiljö, om begrepp som 

grupper, kommunikation, normer och ledarskap. Den litteratur som används för att skriva 

rapporten har valts ut efter noggrann genomgång av böckernas innehåll. För att besvara 

rapportens frågeställning har adekvat information inhämtats från utvald litteratur och 
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sammanställts i olika kapitel- och rubrikindelningar. De böcker som använts mest i denna 

rapport är Barbro Lennéer Axelssons och Ingela Thylefors Arbetsgruppens psykologi samt 

Personalgruppens psykologi av Rolf Granér och Simon Granér, då de handlar om psykosocial 

arbetsmiljö, grupprocesser, medarbetarskap, ledarskap, kommunikation. Litteraturen känns 

relevant att använda då båda böckerna är reviderade, utvidgade och uppdaterade för att vara 

anpassade till dagens arbetsliv och villkor.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

2.1 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ  

Ett arbete kan betyda mer än en inkomst för många människor och även om 

försörjningsaspekten är nog så viktig är den inte allt för den anställde menar författarna 

Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors i boken Arbetsgruppens psykologi. Ett arbete 

kan för den enskilde individen vara en möjlighet till personlig utveckling och samtidigt ge en 

social tillhörighet och arbetsgemenskap. Begreppet psykosocial arbetsmiljö förklaras av 

författarna som det samspel som sker mellan individerna och de fysiska och organisatoriska 

förhållandena på en arbetsplats. Denna samhörighet kan påverka både hälsa och 

välbefinnande negativt om det uppstår bristfälliga sociala villkor på en arbetsplats. När det 

gäller den fysiska arbetsmiljön relaterat till skador och ohälsa är kunskapen ofta mycket mer 

omfattande och det finns tydliga regleringar, gränsvärden och skydd för att förhindra skador. 

Gällande de sociala sammanhangen är det svårare att komma fram till slutsatser och åtgärder 

då alla människor har olika behov, åsikter och inställning till den psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetsgivaren kan reglera och kontrollera faktorer som till exempel lokaler, buller, scheman 
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och personaltäthet men den psykosociala aspekten, alltså individens samspel med övrig 

personal i arbetsgruppen, ligger bortom arbetsgivarens direkta kontroll [1]. 

 

2.2 ARBETSGRUPPEN 

I boken Personalgruppens psykologi skriver författarna Rolf Granér och Simon Granér att en 

grupp skapas när tre eller flera människor medvetet samspelar, gemensamt påverkar varandra, 

har ett eller flera uttalade syften samt utvecklar en social struktur i form av normer och sociala 

roller. Gruppen utgörs inte av medlemmarna i sig utan det är hur medlemmarna fungerar 

tillsammans som är avgörande. Varje medlem i gruppen utvecklar en social roll som utgår 

från dennes personlighet men påverkas i samspelet med de andra. En person kan fungera, 

reagera och agera olika beroende på det sociala sammanhanget [2]. 

 

Lennéer Axelsson och Thylefors skriver att en arbetsgrupp uppstår när tre eller fler personer 

har ett eller flera gemensamma mål inom ramen för en organisations syfte, när de är 

ömsesidigt beroende av varandra för att nå målen och när de själva uppfattar sig som en 

grupp. Dessa grupper kallas formella grupper. Informella grupper är spontana gruppbildningar 

som fyller andra funktioner än de formella grupperna, det kan då handla om yrkesmässiga 

särintressen eller önskan om social gemenskap. Mindre grupper inom en större grupp kallas 

subgrupper. Subgrupper ska inte förväxlas med informella undergrupper då det finns formella 

subgrupper som ofta består av sammansättningar av medlemmar i den större gruppen och 

bildas för att till exempel rikta in sig på ett särskilt arbetsuppdrag [1]. 

 

Enligt Granér och Granér kan grupper studeras dels genom ett arbetsinriktat perspektiv, dels 

genom ett socialt perspektiv där det förstnämnda handlar om det arbete gruppen ska utföra 
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medan det senare handlar om de relationer och sociala behov som uppstår i en grupp. En 

arbetsgrupp bildas och existerar för att utföra ett arbete, det kan vara att producera varor eller 

tjänster, bedriva utbildning, vård och omsorg [2]. 

 

Arbetsgrupper finns i olika skepnader. Det finns grupper där alla utför samma arbetsuppgifter 

och grupper där alla utför olika typer av arbete. Det finns grupper där arbetskamraterna 

arbetar i nära kontakt med varandra och grupper som endast har sporadisk kontakt. En del 

arbetsgrupper har rutinartade uppgifter medan andra arbetsgrupper har komplexa och 

specialiserade uppdrag [1]. 

 

2.2.1 Arbetsgruppens storlek 

Minimigränsen för antalet medlemmar i en grupp är oftast tre personer, den övre gränsen är 

mer flytande. Effektiviteten kan vara högre i en mindre grupp då det kan vara svårare att 

samarbeta och koordinera arbetet i en större grupp. Dock kan problemlösningsförmåga öka i 

en större grupp. Med ett ökat antal medlemmar stiger gruppens potentiella produktivitet och 

förutsättningar för att prestera bättre. Däremot är det inte säkert att prestationen ökar i och 

med fler medlemmar, om gruppen är för stor i förhållande till arbetsuppgiften kan resurserna 

ändå inte tas till vara. Slutsatsen är att storleken på arbetsgruppen ska utgå från 

arbetsuppgiftens natur, vilken kompetens medlemmarna besitter samt medlemmarnas förmåga 

och möjlighet att interagera med varandra [1 & 2]. 
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2.3 NORMER 

Normer är enligt Thylefors och Lenneér Axelsson formella eller informella, uttalade eller 

outtalade, relevanta eller irrelevanta. Relevanta normer har betydelse för arbetet som ska 

utföras och samarbetet som då krävs, dessa normer är målorienterade. Det finns föreskrivande 

normer som signalerar ett önskat eller förväntat beteende i form av yrkesetik, värdegrund och 

företagspolicy. Outtalade och informella normer växer fram under tiden samspelet i en grupp 

utvecklas och fortskrider [1]. Det är skillnad mellan normer och regler. Regler ingår i ett 

formellt regelsystem, de är uttalade, beslutade och oftast nedskrivna. Normer är oskrivna 

regler för vad en får känna, tänka och göra i en given situation. Normerna anger hur 

regelsystemet ska efterlevas. Om normer och regler stämmer överens sker detta spontant, men 

när de skiljer sig åt förlorar reglerna i betydelse [2]. 

 

2.4 ORGANISATIONEN 

Arbetslag ingår för det mesta som en del av en organisation, det är organisationen som har 

skapat gruppen och angett villkoren för hur gruppen ska arbeta och fungera. Det finns olika 

typer av organisatoriska strukturer till exempel hierarkisk organisation och teamorganisation. 

Oavsett vilken av dessa strukturer en arbetsplats har kan den rådande organisationen vara mer 

eller mindre tydligt organiserad och på så vis bli olika synlig för medlemmarna. En tydlig 

organisation påverkar medlemmarna i arbetsgruppen på ett positivt sätt. Tydligheten skapar 

mening och struktur för gruppen gällande arbetsuppgifter och det går på ett mer effektivt sätt 

att utnyttja fördelarna med att arbeta i en grupp genom att tydliggöra ramarna, behörighet, 

mandat, resurser och uppgifter. Ju färre frågetecken som uppstår i en grupp kring vad som ska 
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göras och vem som ska göra det desto färre tillfällen till konflikt och negativt ifrågasättande. 

[3] 

2.5 LEDARSKAP  

I boken Energitjuvar i familjen, i relationen och på jobbet skriver författaren Ingalill Roos att 

det är arbetsledningen som är ansvarig för att reda ut eventuella konflikter och att de då ska ha 

förståelse för och utbildning i hur människor beter sig i olika situationer. Chefer bör kunna 

läsa av medarbetarnas signaler och ta deras känslor på allvar. Dialogen som arbetsledningen 

för med de anställda behöver vara accepterande och respektfull till sin natur. Det är viktigt att 

medarbetarna ska kunna ta upp frågor och åsikter utan att vara rädda, detta kan uppnås om 

arbetsledningen är lyhörd och uppmärksam. Det är även viktigt att de medarbetare som inte är 

utåtriktade och verbala blir lyssnade på, får ta plats och hävda sin åsikt [4]. 

 

Enligt Gert Ohlsson, författare till boken Friska tag – En god ledare kan skapa en värld där 

folk vill vara, är det viktigt att chefen är fysiskt närvarande bland sina medarbetare, leder och 

fördelar arbetet, ger support och feedback, främjar den goda stämningen och följer 

verksamheten i praktiken samt har regelbunden och tydlig kommunikation med sina 

medarbetare. [6] Personer i chefspositioner har en särskild betydelse som stöd för 

medarbetarnas hälsa, motivation, effektivitet, välbefinnande och generella trivseln på arbetet. 

Ett emotionellt stöd från chefer till medarbetare har stor betydelse för medarbetarens 

psykosociala arbetsmiljö menar Lennéer Axelsson och Thylefors [1]. 
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2.6 AVGÖRANDE FAKTORER 

Varför en del arbetsgrupper fungerar väl kan ses utifrån olika perspektiv. Ett av perspektiven 

utgår från att gruppen har de nödvändiga förutsättningar som krävs, det vill säga att det finns 

tydliga mål, roller och ramar samt ändamålsenliga kommunikations-, lednings- och 

beslutsstrukturer. Ett annat perspektiv är att gruppen har ett organisatoriskt stöd och tilldelas 

de resurser som krävs för att utföra arbetet så som rimlig personalstyrka, för verksamheten 

anpassade lokaler, nödvändig materiell utrustning och tillfredsställande arbetsvillkor. Ett 

tredje perspektiv att utgå ifrån när det gäller varför arbetsgrupper fungerar väl är om det finns 

en riklig och klar kommunikation, konstruktiv konflikthantering, uppslutning kring 

gemensamma mål, ömsesidig respekt, flexibilitet, kreativitet och tolerans för olikheter [1]. En 

god arbetsmiljö präglas av hjälpsamhet och en positiv anda. Det är angeläget att medarbetare 

på en arbetsplats får sina viktigaste känslobehov tillgodosedda, att de blir bekräftade, sedda 

och bemötta med respekt för att kunna utvecklas, får ta ansvar och vara handlingskraftiga och 

kreativa [4]. 

 

Lennéer Axelsson och Thylefors menar att ett gott självförtroende, både individuellt och 

kollektivt, personligt och professionellt, är en viktig grund för att arbete i en grupp ska 

fungera. Självförtroende hör ihop med en yrkesstolthet och bygger på att var och en i gruppen 

har de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som arbetsuppgifterna kräver [1]. Författaren 

till boken Att sätta gränser för sig själv och andra, Åsa Kruse, skriver att det är skillnad på 

självförtroende och självkänsla. Självförtroende handlar om hur medarbetaren ser på sina 

prestationer, förmågor och kompetens medan självkänsla handlar om att vara medveten om 

och acceptera sina personliga egenskaper, styrkor och svagheter. En bra självkänsla handlar 

inte om att vara perfekt eller felfri, den bygger inte på att man måste prestera hela tiden för att 
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tro på sig själv eller känna att man duger. Självkänsla handlar om att ge sig själv godkänt som 

man är och se sitt värde i det [5]. När medlemmar i en arbetsgrupp känner denna tillit och 

respekt till sig själva ger det goda förutsättningar för att det som är annorlunda inte uppfattas 

som skrämmande eller störande, det ökar möjligheterna för acceptans mot olikheter. Den 

acceptansen tillsammans med självförtroende och självkänsla underlättar förutsättningarna för 

en fri och tydlig kommunikation. Finns detta som en trygg bas att stå på kan konflikter 

komma upp till ytan och hanteras som ett normalt inslag i samarbetet. Detta sker genom 

gemensam problemlösning där alla får komma till tals, vara delaktiga och ha medinflytande 

[1].  

 

En bra kommunikation, både på det känslomässiga och handlingsmässiga planet, är en 

förutsättning för att samarbete ska kunna uppstå, bestå och skapa ett stabilt arbetsklimat. 

Kommunikationen ska vara rak och tydlig utan kryptiska formuleringar och dolda budskap, då 

ökar chanserna att missförstånd uteblir. När en part i en arbetsgrupp tar in vad motparten 

säger kan budskapet landa hos den andre. Samspel uppstår då båda parter ger och tar, försöker 

förstå och ta in vad den andre menar. Relationen och samspelet kan förbättras genom att ställa 

frågor till varandra, påståenden däremot stänger för möjligheten att utveckla samarbetet. När 

människor ser och bekräftar varandra blir var och en medvetna om sitt eget värde och 

upplever därmed engagemang och vågar ta initiativ [4]. 

 

Många arbetsgrupper kommer gemensamt fram till vilket rådande klimat man vill ha i 

gruppen. För att nå det målet behöver gruppen återvända till det samtalet om och om igen. 

Fortsatta diskussioner i ämnet är ett sätt att etablera vilka normer som gäller och klargöra vad 

de innebär i praktiken. Detta skapar en sammanhållning i gruppen som är avgörande för 
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framväxten av det tillåtande klimatet. Högst tänkvärt är att alla människor är olika, en del 

upplever att frihet i arbetsuppgifterna är stimulerande medan andra upplever det som ett 

ångestskapande kaos. En del trivs bäst att arbeta på egen hand och ostört medan andra mår 

bäst av samarbete och nära kontakt. En rå men hjärtlig jargong kan för vissa upplevas endast 

som rå och därför destruktiv, medan andra upplever jargongen som stimulerande och lättsam. 

För en anställd som arbetat under längre tid och besitter stor kunskap inom sitt område kan 

vissa arbetsuppgifter te sig triviala och rutinmässiga, medan den nyanställde kan uppfatta 

arbetsuppgifterna som svåra, komplicerade och svårbemästrade. Upplevelsen av arbetsmiljön 

färgas av individens personlighet och erfarenheter varför reaktioner och handlingar styrs 

utifrån hens egna upplevelser [1]. 

 

För att ett välfungerande arbetslag ska uppstå och bestå krävs det att varje medlem i gruppen 

tar sitt ansvar för att bidra till gruppens goda samarbete. Varje medlem bör ha förmågan att 

kompromissa och inte se bara till sitt eget bästa, det är viktigt att tänka utifrån hela 

arbetsgruppen och vad som gagnar arbetsuppgifterna. Meningsskiljaktigheter hanteras med 

diskussion, inte snack bakom ryggen. Varje medlem ska respektera de regler som gäller för 

alla och inte kräva särbehandling eller ständiga undantag, ta ansvar för sin del av 

arbetsuppgifterna och inte försöka överlåta svåra eller jobbiga uppgifter på andra, behandla 

alla med samma värde oavsett vilken uppgift eller position man har, bidra till att förbättra 

sammanhållningen och stämningen i gruppen, ta tillvara andras kompetens och använda den 

istället för att förneka den eller vilja göra allt själv. Det är också viktigt att kunna vara ärlig 

och ge återkoppling på ett vänligt men tydligt sätt, respektera beslut som fattas även om man 

inte stöder dem fullt ut, inte klaga eller sprida negativitet omkring sig. Det finns få saker som 

påverkar stämningen på arbetsplatsen så mycket som bitterhet, besvikelse och klagomål. Det 
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är viktigt som medarbetare att bidra till att andra får arbetsro, att respektera andras behov av 

att få arbeta koncentrerat under tystnad och fråga efter hur och när det passar att störa [5]. 

 

Annat som brukar känneteckna välfungerande arbetsgrupper är humor och glädje. Ibland 

måste det negativa lyftas fram för att åstadkomma förändring men det är lika viktigt att 

poängtera och erkänna arbetets positiva delar och kunna se dess komiska aspekter. Humor är 

ett moget försvar och en bra start både för att åstadkomma förändring och för att stå ut med 

det ofrånkomliga. [1] 

 

3 RESULTAT 

Flera faktorer spelar in för att en arbetsgrupp ska fungera. Det krävs att den organisation som 

arbetslaget ingår i och den arbetsledning som har ansvar för gruppen är tydlig i sin 

kommunikation om vad som gäller kring arbetsuppgifter och mål för dem, vilka ramar som 

finns och vem som ska göra vad. Ett tydligt ledarskap skapar mening och struktur för 

arbetsgruppen. En fysiskt närvarande chef är viktigt för att arbetsgrupper ska fungera. Chefen 

ska följa verksamheten i praktiken, ge feedback och support, leda och fördela arbetet samt 

kunna läsa av medarbetarnas signaler och ta deras känslor på allvar. När en chef gör detta på 

ett tydligt sätt uppstår färre frågetecken, vilket i sin tur skapar färre konflikter i en 

arbetsgrupp. Det organisatoriska stödet är också viktigt i form av rimlig personalstyrka, 

anpassade lokaler och nödvändig materiell utrustning.  

 

Andra faktorer som är avgörande för att en arbetsgrupp ska fungera är att det finns en rak och 

klar kommunikation i gruppen och vid eventuella konflikter ska det finnas ett konstruktivt sätt 

att hantera dessa på. Det är viktigt att sluta upp tillsammans kring gemensamma mål, att visa 
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ömsesidig respekt för varandra och en acceptans och tolerans mot olikheter. Hjälpsamhet och 

flexibilitet är viktigt för att ett gott samarbete ska uppstå och bestå samt att alla medarbetare 

på arbetsplatsen blir bekräftade, sedda och bemötta med respekt.  

 

Att medarbetarna i en arbetsgrupp har en god självkänsla och ett gott självförtroende är också 

viktigt för att samspelet ska fungera. En god självkänsla bygger på att medarbetarna vet sitt 

eget värde oavsett prestation och med den vetskapen ökar acceptansen för olikheter och ett 

förstående klimat kan råda. Konflikter som ändå uppstår kan då lösas genom gemensam 

problemlösning där alla får komma till tals, vara delaktiga och ha medinflytande.  

 

Varje medlem i arbetsgruppen behöver ta sitt ansvar för att det goda samarbetet ska fortgå. 

Det är viktigt att varje medlem kan kompromissa, tänka på hela arbetsgruppen och inte bara 

på sitt eget bästa, vara rak och ärlig i sin kommunikation, respektera de regler som gäller, ta 

ansvar för sina arbetsuppgifter, erkänna och ta tillvara övriga medlemmars kompetens och 

kunnande, behandla alla med samma värde samt respektera andras behov och åsikter.  

 

4 DISKUSSION 

Inledningsvis var min tanke att undersöka hur arbetsgruppen och varje enskild medlem i 

gruppen påverkar varandra men jag upplevde att det området var för stort och att jag behövde 

göra avgränsningar. När jag riktade in mig på att undersöka de positiva sidorna av en 

arbetsgrupp, det vill säga de faktorer som gör att samarbete och samspel faktiskt fungerar, 

upplevde jag att ämnet blev mer intressant att studera.  
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Det vore intressant att utifrån denna rapport studera vidare kring konflikthantering, 

gruppstrukturer och samarbetsstrategier. Det vore intressant att titta närmare på hur en 

arbetsgrupp hamnar i en svår konflikt, hur det går att ta sig ur den, vilka strategier som 

används, hur ledarskap ser ut under en sådan process. Det skulle också vara intressant att titta 

på fungerande och icke-fungerande arbetsgrupper ur ett genusperspektiv. Om det är fler eller 

färre konflikter i ett arbetslag med jämn könsfördelning bland medlemmarna, om det påverkar 

om det är en manlig eller kvinnlig chef, om kommunikationen är mer tydlig i en grupp med 

bara ett av könen representerade och så vidare.  

 

Personligen tycker jag det är oerhört viktigt hur stämningen är på mitt arbete och bryr mig 

mycket om hur andra mår. Jag är känslig för dålig stämning på min arbetsplats och blir störd i 

mina arbetsuppgifter om det pågår många konflikter runt omkring mig. För att göra ett bra 

arbete, det vill säga utföra mina arbetsuppgifter noggrant och på ett tillfredsställande sätt, har 

jag upptäckt att jag är i behov av att känna mig trygg tillsammans med de kollegor jag arbetar 

med. Jag upplever att kreativiteten och initiativförmågan får ett större och ohämmat utrymme 

när jag känner mig trygg med gruppen, när jag känner mig omtyckt och godkänd för den jag 

är. Rädslan för att göra fel minskar och det blir lättare att be om hjälp, ställa frågor och inte 

vara orolig för att göra misstag.  

 

Många av svaren på min frågeställning om vilka faktorer som påverkar en fungerande 

arbetsgrupp är för många väldigt självklara. Att vi bör vara respektfulla mot varandra, visa 

hänsyn, vara flexibla och toleranta. Men ändå uppstår det så många konflikter på 

arbetsplatser. Varför är det så? Varför är det så många som är nedvärderande, dömande och 

rent av elaka mot sina kollegor? Detta är något jag funderar mycket på. Själv försöker jag 
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alltid, men misslyckas ofta, att tänka på hur jag själv vill bli bemött och försöker bemöta 

människor på samma sätt. Alla människor är olika och har därför olika behov vilket gör det 

svårt att vara likadan mot alla, men även om vi bemöter människor på olika sätt betyder det 

ändå att de ska mötas med samma värde. För mig handlar det mycket om vilken människosyn 

man har. Om utgångspunkten är att alla människor är lika mycket värda blir möten mellan 

människor mindre dömande tror jag. Det förhållningssätt jag har till mina kollegor tror jag 

spiller över även på de patienter jag kommer möta i mitt framtida yrke. Som 

vårdadministratör kommer jag möta många människor med varierande bakgrund, problem och 

behov. Försöker jag möta alla dessa olikheter med lika mycket värde tror jag det kommer göra 

mig till en bättre vårdadministratör, och kollega.  

 

5 SLUTSATSER 

Det är flera olika faktorer som spelar in för att få en arbetsgrupp att fungera. Det krävs, 

förutom tydligt ledarskap och en närvarande chef, att varje medlem i arbetsgruppen tar sitt 

ansvar för att bidra till gruppens samarbete och samspel. Varje medlem behöver visa respekt 

mot de andra i gruppen och visa acceptans mot olikheter. Finns en god självkänsla hos 

medlemmarna i arbetsgruppen bidrar detta till att den respekten och acceptansen kommer 

naturligt och få konflikter uppstår. De konflikter som ändå uppstår möts inte med rädsla utan 

ses som en naturlig del i samspelet mellan medlemmarna och går att lösa genom hänsynsfull 

kommunikation. Samspel i en grupp uppstår och fungerar när alla ger och tar, försöker förstå 

och är toleranta mot varandra.  
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