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Innovativt gruppklimat på arbetsplatser 
Förklarat utifrån arbetsKASAM och socialt stöd från kollegor 

 

Jenny Claesson och Sandra Nordin 

 

Det är åtråvärt för arbetsgivaren att ha medarbetare som är innovativa och 

det är utvecklande för arbetsgruppen att medlemmarna i gruppen besitter 

förmågan att vara nytänkande och kreativa. Studien har inriktat sig på 

innovation och psykosocial arbetsmiljö. Med sju frågeställningar avsåg 

studien bland annat att ta reda på sambandet mellan gruppklimat, 

arbetsKASAM, socialt stöd från chef och kollegor samt arbetets 

centralitet. Deltagarna bestod av ett heterogent urval (N = 115) fördelat på 

55% män och 45% kvinnor som arbetar med människor eller ting och som 

är anställda inom offentlig sektor eller privat. Mätinstrument som 

användes vid undersökningen var en kortversion av team climate 

inventory, frågor från QPSnordic och arbetsKASAM. Det gjordes fem 

statistiska MLRA med forward metoden där arbetsKASAM kom med på 

samtliga slutgiltiga modeller och förklarade den största variansen. Detta 

medför att individens egenskaper och inställning till arbete är viktigast för 

ett innovativt gruppklimat.  

 

Keywords: Team climate, work group innovation, work environment, 

work related sense of coherence, social support 

Inledning 
 

Samhället utvecklas och förändras ständigt vilket kräver en person som kan hantera 

påfrestningen och arbetsgivare söker personer som är innovativa och nytänkande (Mathisen & 

Einarsen, 2004). I samma takt som samhället utvecklas dräneras arbetsgrupper på grund av 

individuell stress och krav på kortsiktig lönsamhet som leder till dyr ohälsa och ineffektivitet 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). En välfungerande arbetsgrupp med innovativt och 

kreativt gruppklimat inkluderar arbetstillfredsställelse på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Agrell & Gustafsson, 1996; Jern, 2016). Arbetstillfredsställelse är att 

emotionellt klara av sitt arbete och känna sig tillfreds med sina arbetsuppgifter (Lennéer 

Axelson & Thylefors), vilket är relevant för individens balans och psykosociala arbetsmiljö. 

Förhoppningsvis kan den anställde finna möjlighet till utveckling, social tillhörighet och 

delaktighet i samhället, vilket leder till psykologiska och sociala faktorer och bidrar till 

arbetstagarens psykosociala arbetsmiljö. I Lennéer Axelson och Thylefors betecknar den 

psykosociala arbetsmiljön faktorer i arbetslivet där människor samspelar med dess arbetsmiljö. 

Psykosocial arbetsmiljö inkluderar både individer samt fysiska och organisatoriska 

förhållanden. I arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) tas de fysiska, organisatoriska och 

sociala delarna upp som identifierbara faktorer till vad som bidrar till den goda arbetsmiljön, 

trots att de inte nödvändigtvis sammanfaller eller reagerar tillsammans (Lennéer Axelson & 

Thylefors). Meningsfulla relationer och regelbunden kontinuitet i form av stödjande kollegor, 

uthållig feedback och betydelsefull uppföljning utgör ett hållbart psykosocialt stöd som på 

gruppnivå leder till en levande livsmiljö på arbetsplatsen (Lennéer Axelson & Thylefors). 

Enligt Lennéer Axelson och Thylefors skiljer sig attityder och beteenden inom grupper trots att 

de faktiska förhållandena som antal medarbetare, ålder, lokaler och arbetsuppgifter är 

desamma. Det är interaktionen mellan komponenterna som verkar tillsammans och bildar 
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gruppklimatet. Stämningen inom en grupp är något som varierar, det utger klimatet bland 

medlemmarna och kan betraktas både inifrån och utifrån. När gruppklimatet betraktas inifrån 

beskrivs det genom medlemmarnas gemensamma uppfattning. Gruppklimat som begrepp 

myntades redan på 1950-talet av Kurt Lewis och refererar till individens upplevelse av den 

sociala omgivningen. Det anses som ett socialt fenomen som har sin grund i 

gruppmedlemmarnas interaktion. Gruppklimat kan innehålla olika komponenter som 

exempelvis upplevelse av engagemang, stöd, öppenhet, konflikt och sammanhållning (Olsson, 

Ingvad & Hansson, 1995).  

Enligt Jern (2016) benämns en arbetsgrupp som en uttalad grupp om minst tre personer som 

är medvetna om varandra, samspelar med varandra och fullgör en formell funktion med gränser 

och rollfördelning. Gruppen har arbetsuppgifter som förväntas generera mätbara resultat. 

Aronsson et al. (2012) hävdade att en arbetsgrupp skiljer sig från andra grupper genom att 

arbetsgruppen oftast är skapad av organisationen och ledningen och det primära uppdraget är 

att lösa och utföra uppgifter. Vanligt är att arbetsgruppen inte själva valt medlemmarna i 

gruppen och fokus i högre grad ligger på vad gruppen kan producera och prestera tillsammans 

än hur bra medlemmarna trivs med varandra. 

Gruppklimat påverkas av faktorer både på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Arbetsgrupper som genomför förändringar eller avstår från olämpliga förändringar anses 

positivt för gruppklimatet medan förbisedda idéer har en negativ inverkan på gruppklimatet 

(Agrell & Gustafson, 1996; West & Anderson, 1996). På individnivå bör faktorer som 

kreativitet besittas för individens och gruppens välmående (Agrell & Gustafson; Chou, 2015). 

Agrell och Gustafsson hävdade att gruppklimat påverkas av individerna som är i gruppen och 

av rådande organisationskontext (t.ex. ledning, policys, riktlinjer, belöningar). Föreliggande 

studie avsåg att förklara gruppklimat med inriktning innovation utifrån psykosocial arbetsmiljö 

och kom därav bortse från vilka faktorer på organisationsnivå som kan främja arbetsmiljön.  

Gruppklimat på arbetsplatsen 
 

Under de senaste 30 åren har det skett förändringar vad gäller anställningsvillkor och 

arbetsgruppers utformning. Innan kände arbetstagarna tydligt till gränsen för vilka som ingick 

i arbetsgruppen och vilka som tillhörde en annan arbetsgrupp (Aronsson et al., 2012; Lennéer 

Axelson & Thylefors, 2018). Överlag strävade arbetsgivaren efter att tillgodose fasta tjänster 

och arbetsgruppen arbetade med liknande uppgifter vilket skiljer sig från idag då personal 

anställs efter behov med otrygga anställningsvillkor. Individer som tillhör samma arbetsgrupp 

har inte likvärdiga anställningsvillkor, exempelvis är vissa anställda på heltid och andra på 

visstid (Lennéer Axelson & Thylefors). Anställningsvillkor med god trygghet är en av 

förutsättningarna för en god arbetsgrupp men leder inte med automatik till en arbetsgrupp som 

har god psykosocial hälsa. Hur arbetsgruppen fungerar är dock avgörande för individens 

arbetstillfredsställelse (Lennéer Axelson & Thylefors). Sammanhållningen i arbetsgruppen kan 

anses som argument till att stanna i en grupp och dragplåster för god sammanhållning är 

exempelvis vänskap, gemensamma normer, trygghet, lojalitet och harmoni (Lennéer Axelson 

& Thylefors). Identiska gruppmedlemmar med hög samhörighet kan visa sig vara både positivt 

och negativt när det kommer till resultat och effektivitet. Homogena grupper är 

lösningsorienterade men verkställer i mindre utsträckning de förändringar som föreslås (Agrell 

& Gustafson, 1996). 
 

Struktur och utformning. För att få en arbetsgrupp med gott gruppklimat ställs krav på 

struktur och processers utformning (Agrell & Gustafsson, 1996). Struktur benämns med 

underkategorierna kommunikation, roll, status, ledning och ledarskap. Även gruppens mål, 

storlek, sammansättning och kontext ryms som underkategorier till struktur (Lennéer Axelson 

& Thylefors, 2018). Enligt West och Anderson (1996) är demografiska aspekter relevanta då 
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det bland annat har påvisats att yngre gruppmedlemmar och individer med högre utbildning har 

en positiv inställning till att testa nya idéer på arbetsplatsen. Under processers utformning finns 

underkategorier inom gruppens kognitiva och individuella faktorer, gruppbeteenden, 

interpersonella processer och arbetsrelaterade relationer. Här belyses normer och 

sammanhållning i arbetsgruppen (Jern, 2016). 
 

Gruppstorlek. Storleken på arbetsgrupper varierar från tre och uppåt. Möjliga relationer och 

kvalitativ kommunikation försvåras vanligen med antalet deltagare som arbetsgruppen ökar 

med (Jern, 2016). Arbetstillfredsställelse och självskattad effektivitet anses högre i mindre 

grupper med maximalt 10 deltagare. Heterogena grupper hävdas överlägsna homogena grupper 

i avseende på gruppklimat, innovativt tänkande, kreativitet, komplex problemlösning och 

förmågan att använda kritiskt tänkande för utveckling (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). 

Även West och Anderson hävdade att det är individen och dess egenskaper som påverkar 

gruppklimatet och att grupper som arbetat tillsammans under flera år blir mindre idérika, vilket 

kan vara en följd av att gruppen blivit homogen över tid.  

Gruppklimat med inriktning innovation 
 

När gruppklimat studeras borde det anges en specifik aspekt (t.ex. innovation) av vad som 

studeras i begreppet, detta för att begreppet är brett och tycks svårtolkat i sin helhet (Agrell & 

Gustafson, 1996). Föreliggande studie mätte innovativt gruppklimat med instrumentet Team 

Climate Inventory (TCI) och dess underkategorier gruppmål (vision), deltagande (participative 

safety), uppgiftsorientering (task orientation) och stöd för förnyelse (support for innovation). 

Innovativt gruppklimat är en 4-faktor modell som togs fram av West på 90-talet där West och 

Anderson (1996; Anderson & West, 1998) har fortsatt att forska inom området och utvecklat 

TCI. TCI:s underkategorier är utvecklade efter West fyra faktorer i 4-faktor modellen. TCI 

skapades som ett verktyg till att hjälpa arbetsgrupper med dess intervention för innovation på 

arbetsplatsen (Mathisen & Einarsen, 2004). Mathisen och Einarsen har gjort en jämförelse 

bland fem mätinstrument som inriktar sig på att mäta kreativitet och innovation på individ- och 

gruppnivå. Av dessa fem ansågs två vara mer representativa mätinstrument varav TCI var en 

av dem. TCI har exempelvis fokus på gruppklimat men inkluderar respondenters individuella 

aspekter vilka kan vara betydande för gruppklimatet. Vid litteraturgenomgång av TCI har 

studier varit inriktade på arbetsgrupper och redogör skillnader på gruppnivå, dock inte mellan 

demografiska variabler (Agrell & Gustafsson, 1994, 1996; Anderson & West, 1998; Mathisen 

& Einarsen, 2004; Mathiesen, Einarsen, Jørstad & Brønnick, 2004; Mathisen, Martinsen & 

Einarsen, 2008; Ragazzoni, Baiardi, Zotti, Anderson, & West, 2002; West & Anderson, 1996). 

De fyra underkategorierna som utgör innovativt gruppklimat är gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse.  
 

Gruppmål. Den första underkategorin innebär att arbetstagaren känner att sina idéer frodas 

och får utvecklas. När individen blir belönad för sina idéer känner denne sig motiverad att 

engagera och bidra vilket främjar för innovation i arbetsgruppen (Agrell & Gustafsson, 1996). 

När gruppen har klara mål om hur deras arbetsrutiner läggs upp finns det större chans att de 

kommer med nya förslag på hur arbetet kan utföras då arbetsgruppen redan har ett gemensamt 

fokus och målbild (Anderson & West, 1998). 
 

Deltagande. Den andra underkategorin syftar till att miljön medlemmarna vistas i känns 

välkomnande att dela information i och att alla får tillgång till informationen. Anderson och 

West (1998), samt Agrell och Gustafson (1996) hävdade att denna dimension är av en 

kvantitativ grund där medlemmar som får vara med i beslutsfattande processer i större grad är 
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mer engagerade, vill utbyta erfarenheter och även komma med nya idéer för att förbättra 

verksamheten.  

 

Uppgiftsorientering. Underkategorin uppgiftsorientering handlar om att våga ifrågasätta de 

arbetsmetoder och arbetssätt som används men även acceptans att det finns oliktänkande och 

mångfald i arbetsgruppen (Agrell & Gustafson, 1996). När medlemmarna kan ge feedback på 

varandras arbetsutförande leder det till en ökad innovation i arbetsgruppen, även vilka aktiva 

policys verksamheten har påverkar hur gruppen kan arbeta (Agrell & Gustafson).   
 

Stöd för förnyelse. Enligt Agrell och Gustafson (1996) leder acceptans för varandras tankar 

och idéer samt omhändertagande av dessa tankar till utveckling i arbetsgruppen. Arbetsgruppen 

använder de nya idéerna istället för att ignorera eller rösta ned förslag och stödjer varandras 

tänk och åsikter. En arbetsgrupp som arbetat många år tillsammans riskerar att utveckla ett 

liknande tankesätt vilket bromsar utvecklingen för förnyelse (West & Anderson, 1996). För att 

uppfylla denna underkategori krävs att samtliga medlemmar delar en gemensam målbild kring 

verksamhetens behov (Anderson & West, 1998).  

Känsla av sammanhang  
 

Känsla av sammanhang (KASAM) har ett ursprung i det salutogena synsättet som innebär att 

fokus ligger på hälsa och vad som får människan, oavsett ståndpunkt att röra sig mot 

hälsofrämjande istället för ohälsa eller sjukdom (Antonovsky, 2005). Synsättet klargör hur 

motståndskraften människor emellan skiljer sig och vilka generella motståndsresurser som 

påverkar och ger kraft åt en individ att bekämpa stressorer och hantera spänning. Bland de 

framforskade motståndskrafterna finns bland annat jagstyrka, socialt stöd samt kulturell- och 

ekonomisk stabilitet. KASAM har tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet förklaras som skillnaden mellan gripbart och löst brus och 

förtydligas med att människor med hög känsla för begriplighet förväntar sig att stimulin (inre 

som yttre) är förutsägbara och när det kommer till överraskningar går att förklaras. Begriplighet 

kommer därav att information är ordnad och sammanhängande samt att det föreligger ett förnuft 

bakom. Hanterbarhet som utgör den andra komponenten beskriver förmågan att kunna hantera 

motgångar istället för att tycka att den drabbats av orättvisa och positionera sig till offer. 

Individer med hög känsla av hanterbarhet försöker att se till de resurser som finns att tillgå och 

ta hand om sig själv på bästa sätt trots omständigheterna som av slumpen drabbat dem 

(Antonovsky). Meningsfullhet fanns med som nyckelkomponent i den ursprungliga 

definitionen av KASAM. Komponenten syftar till att beskriva motivation och delaktighet från 

individen. Människor med hög känsla av meningsfullhet nämner på ett betydande sätt saker 

som är viktiga för dem, som engagerar dem och intresserar dem. Det betyder att individen finner 

mening i det den gör och upplever samt kan sortera värdet av dessa delar för att få fram en 

känslomässig innebörd (Antonovsky; Aronsson et al., 2012). För att kartlägga känsla av 

sammanhang i arbetsrelaterad miljö skapades av Carlsson, Gullsten och Lindahl (2003) 

arbetsrelaterad KASAM, ett frågeformulär vars syfte var att kunna mäta KASAM på 

arbetsplatser.  

 

Arbetsrelaterad KASAM (arbetsKASAM). ArbetsKASAM är upplevelsen av meningsfullt 

sammanhang, hanterbarhet och begriplighet i arbetet. Begreppet tar hänsyn till hur KASAM:s 

tre komponenter är relevanta faktorer hos medarbetare på arbetsplatser (Carlsson et al., 2003). 

Etablering av arbetsKASAM har skett efter vidareforskning av Antonovskys definition samt 

Feldt och Raskus (1998) undersökning om hur KASAM kan användas som ett totalmått av dess 

tre komponenter. Ryland och Greenfelds (1991) studie om förhållandet mellan KASAM, 
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upplevd stress i arbetet och allmänt välbefinnande var vägledande för Carlsson et al. när 

frågorna från KASAM modifierades till att mäta upplevelser på arbetsplatsen.  

ArbetsKASAM studerades bland annat i en undersökning hos försäkringskassan i början på 

2000-talet (Carlsson et al.). Studien inriktade sig på ledarskap, organisationsklimat, känsla av 

sammanhang, interpersonell teori och coping. Interpersonell teori kan förklaras som samspelet 

mellan en individs beteende och sociala relationer eller interagerandet med andra personer i den 

aktuella stunden, det vill säga individens sätt att bete sig i kontakt med andra människor. Coping 

handlar om hur människan hanterar situationer som är stressrelaterade, vilket inkluderar både 

inre och yttre stress.  

Socialt stöd 

  
Enligt Cobb (1976) benämns socialt stöd som en subjektiv upplevelse av att vara älskad, 

omhändertagen, uppskattad och delaktig i ett socialt nätverk. Socialt stöd från chef och kollegor 

anses viktigt då det håller nere stress och ohälsa och ökar arbetstillfredsställelsen samt att 

arbetstagarna har en mer positiv inställning än de som får ett lågt socialt stöd (Chou, 2015; 

Cohen, 2004; House, Landis & Umberson, 1988). House (1987) har tagit fram tre funktioner 

av socialt stöd; instrumentella, informativa och emotionella. Instrumentellt stöd är exempelvis 

ett praktiskt stöd mellan kollegor där de hjälps åt för att underlätta för varandra i avseende på 

arbetsuppgifter eller vardagligt genomförande. Informativt stöd, även kallat kognitivt stöd är 

ett stöd gällande kunskap, problemlösning och vägledning. Emotionellt stöd är stöd i relationer 

i form av bekräftelse genom empati och omsorg (Cohen). Föreliggande studie inriktade sig på 

relationen till sin chef och till sina arbetskollegor och är avgränsad från andra relationer som 

kan vara meningsfulla för individen för att känna sig behövd och delaktig. Agrell och 

Gustafsson (1996) hävdade att bland annat socialt stöd från ledning medför en ökning av 

kreativt och innovativt gruppklimat. Det kan tolkas att med tillit vågar individen komma med 

förslag på arbetsmetoder och förhoppningsvis även ifrågasätta arbetssätt om så behövs. 

Arbetets centralitet 
 

Arbetets centralitet även kallat arbetets värde kan beskrivas generellt som absolut centralitet 

eller i relation till andra livsområden som familj, fritid eller religion och kallas då relativ 

centralitet, vilket innebär en värdering av arbetet (Aronsson et al., 2012). Paullay, Alliger och 

Stone-Romero (1994) förklarade begreppet att handla om vad arbete har för värde i individens 

liv och att denne känner arbetsmoral. Aronsson et al. belyste värderingen av arbetet som 

betydelsefullt för motivationen att vilja arbeta. Arbetets centralitet ger ekonomisk trygghet, 

tillgodoser materiella behov och bidrar till upplevelsen av självkänsla, personlig identitet och 

status (Aronsson et al.). Begreppet har haft en positiv korrelation med arbetstillfredsställelse 

(Dallnér et al., 2000) och individer som rapporterat ett högt värde av arbetets centralitet är mer 

tillfreds med sin arbetssituation. Individer med högt engagemang för arbetet borde även 

rapportera ett högre värde av gruppklimat då begreppet är nära kopplat till arbetsengagemang 

och positiva utmaningar (Dallnér et al.; Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Detta medför att 

arbetets centralitet kan ha en effekt på gruppklimat som inriktar sig på innovation då individen 

är tillfreds med sin arbetssituation.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på om arbetsKASAM, socialt stöd och arbetets centralitet kan 

vara bidragande faktorer vid innovativt gruppklimat på arbetsplatser utifrån psykosocial 

arbetsmiljö. En central utgångspunkt i studien var att gruppstorlek och tid som spenderas 

tillsammans (antal träffar utanför arbetstid och rast tillsammans) har en relation med 
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arbetsplatsers gruppklimat. Resultatet kan vara intressant att ha tillhanda för t.ex. arbetsledare 

för att fokusera på vad som behövs för att en arbetsgrupp ska vara välfungerande. Med 

psykosocial arbetshälsa hålls eventuella kostnader för sjukskrivningar nere  

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Frågeställningar som undersöktes var: 

1. Hur ser relationen ut mellan bakgrundsvariablerna (kön, ålder, senast avslutad 

utbildning) och gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för 

förnyelse)? 

2. Hur ser relationen ut mellan yrkesrelaterade bakgrundsvariabler (bransch, yrkestitel, 

sysselsättningsgrad, anställningsår, anställningsvillkor, arbetsledande ställning, antal 

arbetstimmar/ vecka) och gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och 

stöd för förnyelse)? 

3. Hur ser relationen ut mellan yrkesrelaterade sociala variabler (gruppstorlek, antal raster 

tillsammans med sina kollegor, antal sociala träffar utanför arbetstid/år) och 

gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse)? 

4. Hur ser relationen ut mellan arbetsKASAM och gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse)?  

5. Hur ser relationen ut mellan socialt stöd från chef och kollegor och gruppklimat 

(gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse)? 

6. Hur ser relationen ut mellan arbetets centralitet och gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse)? 

7. Vilka faktorer som är statistiskt signifikant relaterade till gruppklimat (gruppmål, 

deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) är mest betydelsefulla i att 

förklara variansen hos gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd 

för förnyelse) och hur mycket varians i gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) kan dessa faktorer förklara tillsammans? 

Metod 

Deltagare 

Totalt delades 120 enkäter ut på 10 arbetsplatser och organisationer i mellersta Sverige. Av 

dessa kunde 115 enkäter samlas in, vilket gav en svarsprocent på 96%. Det angavs 23 branscher, 

där de största var räddningstjänsten [n = 21 (18%)], omsorg/hälsovård/sjukvård  

[n = 20 (17%)], bildemontering [n = 15 (13%)] och grundskola/förskola [n = 13 (11%)].  

Det var 40 yrken som angavs där de största kategorierna utgjordes av 

brandman/styrkeledare/brandinspektör [n = 22 (19%)], butiksmedarbetare/ butiksbiträde  

[n = 13 (11%)], boendestödjare [n = 12 (10%)], mekaniker [n = 11 (9%)] och CNC-operatör  

[n = 10 (8%)]. Studien bestod av 63 (55%) män och 52 (45%) kvinnor som var mellan  

19–68 år (M = 41.43, SD = 12.68). Deltagare som svarade att de arbetade i en arbetsledande 

ställning var 43 (37%). Antal år som deltagarna jobbat på sina arbetsplatser var mellan 1 mån 

(.08 år) - 37 år (M = 9.73, SD = 10.93). 

Material 
 

Enkäten bestod av 49 items uppdelat i sex avsnitt. Det första avsnittet bestod av fyra 

bakgrundsfrågor där den första frågan var en kontrollfråga om respondenten var yrkesverksam 

med minst två kollegor (0 = ja, 1 = nej), kön (0 = man, 1 = kvinna), födelseår och senast avslutad 

utbildning (0 = grundskola/folkskola, 1 = gymnasium, 2 = yrkesinriktad utbildning, 3 = 

eftergymnasial utbildning under tre år, 4 = eftergymnasial utbildning över tre år). Avsnitt två 
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bestod av 10 yrkes- och socialt relaterade items med öppna svarsalternativ och kryssalternativ. 

Deltagaren angav genom öppna frågor: vilken bransch arbetar du inom, vad har du för 

yrkestitel, hur länge har du arbetat på arbetsplatsen, hur många är ni i er arbetsgrupp, antal 

arbetstimmar per vecka och antal träffar utanför arbetstid per år (AW). Frågor med fasta 

svarsalternativ var sysselsättningsgrad (0 = 100%, 1 = 50–99%, 2 = 49% eller lägre), hur ofta 

får din närmsta arbetsgrupp möjlighet att ta en rast tillsammans? (både kortare kafferast och 

lunchrast räknas) (0 = 2 gånger per dag eller fler, 1 = 1 gång per dag, 2 = 2 gånger per vecka 

eller fler, 3 = 1 gång per vecka, 4 = mer sällan) anställningsvillkor (0 = fast/ tillsvidare vid 

nuvarande arbetsgivare, 1 = tillfällig/vikariat hos nuvarande arbetsgivare) samt har du en 

arbetsledande ställning (0 = ja, 1 = nej).  

ArbetsKASAM. Det tredje avsnittet utgjordes av Carlsson et al. (2003) skala som är en 

vidareutveckling av Antonovsky (1993) för att anpassas till arbetssituationer. Instrumentet 

består av 13 items uppdelat på 3 komponenter (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) 

som skattas på följande skala: 0 (inte alls) 1 (en aning) 2 (till viss del) 3 (ganska mycket) 4 

(verkligen mycket). Begriplighet mäts med 4 items som exempelvis “jag upplever att jag 

behärskar min arbetssituation och vet vad jag skall göra”. Hanterbarhet mäts med 4 items som 

exempelvis ”jag känner mig rättvist behandlad i min arbetssituation.”. Meningsfullhet mäts 

med 5 items som exempelvis ”jag upplever behagliga känslor i min arbetssituation”. 

Summaindex beräknades och 3 items skalvändes innan analyserna genomfördes. Poäng som 

kunde erhållas var 0–52. En högre poäng indikerar högre känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. I tidigare studier (Carlsson et al., 2003) har skalan använts i sin helhet och ett 

tillfredsställande Cronbachs alfa har uppmätts. Det är endast lämpligt att beräkna ett 

summaindex för alla frågor och inte ett för vardera komponenter (Hochwälder, 2019). Den 

interna homogeniteten i föreliggande studie blev .79.  

Team Climate Inventory (TCI). Avsnitt fyra utgjordes av Agrell och Gustafssons (1994) 

svenska översättning av en kortversion av TCI (Kivimäki & Elovainio, 1999). Instrumentet 

består av 14 items uppdelad på 4 underkategorier (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering 

och stöd för förnyelse) som skattas på följande skala: 1 (i mycket liten grad), 2 (i liten grad), 3 

(delvis), 4 (i hög grad), 5 (i mycket hög grad). Summaindex beräknades för skalan och dess 

underkategorier. För gruppklimat kunde minimalt 14 poäng erhållas och maximalt 75 poäng.  

Gruppmål mäts med 4 items som exempelvis ”i vilken utsträckning är du enig med målen för 

din arbetsgrupp?”, (Cronbachs alfa = .76). Deltagande mäts med 4 items som exempelvis 

”personer i arbetsgruppen håller varandra informerade om arbetsrelaterade frågor”, 

(Cronbachs alfa  = .89). Uppgiftsorientering mäts med 3 items som exempelvis ”är medlemmar 

av arbetsgruppen beredda att ifrågasätta grunden för det arbete som görs?”, (Cronbachs alfa 

= .77). Stöd för förnyelse mäts med 3 items som exempelvis ”i denna arbetsgrupp tar vi den 

tid som behövs för att utveckla nya idéer”, (Cronbachs alfa = .82). Ingen fråga skalvänds. Hög 

poäng indikerar gott gruppklimat på arbetsplatsen. Cronbachs alfa för gruppklimat = .87.  

Socialt stöd från chef och kollegor. Avsnitt fem bestod av fem frågor från QPSnordic 

(Dallnér et al., 2000). Stöd från chef mäts med 3 items som exempelvis “om du behöver, får du 

då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?”. Stöd från kollegor mäts med 2 

items exempelvis ”om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 

arbetskamrater?”. Skattningen skedde på en femgradig skala med svarsalternativen  

1 (mycket sällan eller aldrig) 2 (ganska sällan) 3 (ibland) 4 (ganska ofta)  

5 (mycket ofta eller alltid). Summaindex beräknades för items där minimal skalpoäng för stöd 

från chef var 3 och maximal 15 (Cronbachs alfa = .70). Minimal skalpoäng för stöd från 

kollegor var 2 och maximal 10, den interna homogeniteten blev = .87. Hög poäng indikerar 

högt socialt stöd från chef och kollegor.  
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Arbetets centralitet. Avsnitt sex bestod av 3 items också tagna från QPSnordic  

(Dallnér et al., 2000) som mäter arbetets centralitet i respondentens liv. Första frågan blev 

deltagaren ombedd att fördela 100 poäng till fem kategorier (fritid, samhälle, arbete, religion, 

familj) där hög poäng anger hur betydelsefull varje kategori ansågs vara. Frågan kodades efter 

vilken poäng deltagaren angav i kategorin arbete, 1 (0–10 poäng), 2 (11–20 poäng), 3 (21–30 

poäng), 4 (31–40 poäng), 5 (41–50 poäng) och 6 (51–100 poäng). Item 2 och 3 var exempelvis 

“de flesta av mina mål i livet rör mitt arbete” Skattningen skedde på en sjugradig Likertskala 

från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt) och deltagaren ombads att ringa in de 

alternativ som var mest lämpligt. Vid inringning av 1 gavs 1 poäng, vid 2 gavs 2 poäng osv. 6 

poäng utgick vid val av alternativ 6 och 7. Summaindex beräknades, poäng som kunde erhållas 

var minimalt 3 och maximalt 18 där högre poäng indikerar att arbetet har en central roll i 

respondentens liv (Cronbachs alfa = .72). 

Procedur 
 

Bekanta från varje arbetsgrupp kontaktades för att sedan informera arbetsplatser och tillfråga 

deras anställda om studien. Undersökningen sökte deltagare som arbetade både med människor 

och ting för att få ett heterogent urval. Deltagarna informerades skriftligen och muntligen om 

syftet med studien som var att undersöka vad som påverkar gruppklimatet på en arbetsplats. 

Respondenten informerades om att svarstiden var beräknad till ca 10 min och att deltagande 

var frivilligt. Muntligen blev deltagarna informerade om att studien kommer att publiceras i 

DIVA. Vid vissa arbetsplatser fanns möjligheten att presentera studien och enkäten i samband 

med möte och deltagarna fick tid att svara på enkäten omgående. Andra tillfällen lämnades 

enkäterna kvar på arbetsplatsen och hämtades någon dag senare. Deltagarna tackades för visat 

intresse, ingen ersättning utgick. 

Databearbetning 
 

Från enkätens första avsnitt kodades senast avslutad utbildning om till  

0 = grundskola/folkskola/gymnasium [n = 49 (43%)] och 1 = yrkesinriktad utbildning och 

eftergymnasial utbildning [n = 66 (57%)]. Kategorin för högutbildning skapades efter 

vetskapen om att respondenten gjort ett aktivt val om fortsatta studier efter gymnasiet. Variabler 

i enkätens andra avsnitt kodades om. Bransch kodades efter vilken sektor respondenten var 

anställd inom, 0 = kommun/landsting/statlig [n = 53 (46%)] och 1 = privat  

[n = 62 (54%)]. Yrkestitel var en öppen fråga där respondenten beskrev sin titel med egna ord. 

Vid analyserna kodades yrkestitel som 0 = arbetar med människor [n = 69 (60%)] och 1 = 

arbetar med ting [n = 46 (40%)]. Att arbeta med människor var att ha ett serviceyrke som direkt 

hjälpte andra människor, exempelvis boendestödjare. Att arbeta med ting var att inte ha direkt 

kontakt till människor som exempelvis bilmekaniker. Sysselsättningsgrad var en kryssfråga 

med tre svarsalternativ, 100%, 50–99% samt 49% eller lägre sysselsättning. 0 = 100% [n = 95 

(83%)] och svarsalternativ 99% eller lägre kodades tillsammans som 1 = deltid [n = 19 (17%)]. 

Anställningsvillkor kodades 0 = fast anställd [n = 106 (92%)] och 1 = vikariat/visstid  

[n = 9 (8%)]. Till de socialt relaterade yrkesfrågorna efterfrågades storleken på respondentens 

arbetsgrupp, hur ofta arbetsgruppen tar en rast ihop och hur ofta de umgås utanför arbetstid. 

Hur ofta arbetsgruppen tar en rast ihop kodades 0 = dagligen [n = 95 (83%)] och  

1 = inte dagligen [n = 20 (17%)], gruppstorlek kodades 0 = < 10 [n = 85 (74%)] och 

till 1 = > 11 [n = 30 (26%)], hur ofta arbetsgruppen ses efter jobbet (AW) varierade från 0-24 

tillfällen per år [M = 3.12, SD = 3.64]. I avsnitt tre, fyra, fem och sex användes etablerade 

mätinstrument. 
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Bearbetning av materialet skedde med hjälp av SPSS. Frågor som inte blivit besvarade 

ersattes med medelvärde avrundat till närmaste heltal. Gränsen för signifikans sattes vid  

p < .05. Innan analyser utfördes bildades index för varje skala och delskala sedan beräknades 

medelvärden och standardavvikelser. Toleransmått kontrollerades för att utesluta 

multikollinearitet. För att besvara frågeställning 1, 2, 3, 4, 5 och 6 genomfördes korrelationer 

av typen Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Frågeställning 7 besvarades genom 

att utföra fem statistiska multipla linjära regressionsanalyser (MLRA) enligt forward metoden 

för att klargöra vilka faktorer som förklarade gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) på arbetsplatser i största mån. De prediktorer som 

hade ett signifikant bivariat samband med kriterievariablerna lades in i respektive modell. För 

den första analysen var kriterievariabeln gruppklimat och prediktorerna som lades in var 

anställningsvillkor, arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor. För den 

andra analysen var kriterievariabeln gruppmål och prediktorerna som lades in var kön, 

anställningsvillkor, arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor. För den 

tredje analysen var kriterievariabeln deltagande och prediktorerna var bransch, arbetsKASAM, 

socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor. Den fjärde analysen var kriterievariabeln 

uppgiftsorientering och prediktorerna var arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd 

från kollegor. Vid den femte analysen var kriterievariabeln stöd för förnyelse och prediktorerna 

var arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor. 

Resultat 
    

Resultaten för frågeställning 1, 2, 3, 4, 5 och 6 redovisas i Tabell 1. Beträffande frågeställning 

1, relationen mellan bakgrundsvariablerna och gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) visades inget statistiskt signifikant samband. Till 

underkategorierna visade resultatet ett signifikant samband. Kön har ett positivt statistiskt 

signifikant samband med gruppmål (p = .034), kvinnor angav en högre grad av gruppmål än 

män. Frågeställning 2 angående relationen mellan yrkesrelaterade bakgrundsvariablerna visade 

resultatet två statistiska signifikanta samband. För beroende variabel deltagande fanns en 

statistisk signifikant negativ korrelation med bransch (p = .014), vilket tyder på att anställda 

inom kommun, landsting eller statliga bolag angett högre grad av deltagande än de som arbetar 

inom privata företag. Resultatet visade ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

anställningsvillkor och gruppmål (p = .023). Personer anställda på visstid eller vikariat har 

angett en högre grad av gruppmål än vad personer med fast anställning har gjort. För 

frågeställning 3, hur relationen mellan yrkesrelaterade sociala variabler ser ut, påträffades två 

negativa korrelationer med tendens till signifikans mellan beroende variabeln stöd för förnyelse 

och variablerna gruppstorlek (p = .093) och hur ofta respondenten har rast tillsammans med sin 

arbetsgrupp (p = .075). Sambanden indikerar att (1) mindre arbetsgrupper angett högre grad av 

stöd för förnyelse samt att (2) de som dagligen har rast tillsammans upplever en högre grad av 

stöd för förnyelse. Vad gäller frågeställning 4 om relationen mellan gruppklimat (gruppmål, 

deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) och arbetsKASAM visade resultatet ett 

statistiskt signifikant samband (p < .001) med samtliga beroende variabler. Ju högre grad av 

gruppklimat desto högre grad av arbetsKASAM angavs. Frågeställning 5 angående relationen 

mellan gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) och stöd 

från chef och kollegor visade resultatet ett statistiskt signifikant samband (p < .001) med 

samtliga beroende variabler. Respondenterna som angett en hög grad av gruppklimat har angett 

en hög grad av stöd från chef och kollegor. Beträffande frågeställning 6 om relationen mellan 

gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) och arbetets 

centralitet visade resultatet inget statistiskt samband. 
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Tabell 1   

Pearsonskorrelationer mellan variablerna och deskriptiv statistik 

 

 

Not. N=115, 2-tailed,  
a
0 = man/1 = kvinna, 

b
0 = grund/folk/gymn/1 = yrkesinr/högskola, 

c
0 = kommun/landsting/statlig/1 = privat, 

d
0 = jobbar m. människor/1 = jobbar m. ting, 

e 
N = 114. 0 = 100%/1 = deltid, 

f
0 = fast/1= vikarie, 

g
0 = ja/1 = nej, 

h
0 =  <10/1 =  >11, 

i
0 = dagl./1 = ej dagl.  

*p <.05, **p <.01 

 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Gruppklimat 49.75 9.16 -                      

2. Gruppmål 15.06 2.5 .77** -                     

3. Deltagande 14.8 3.48 .90** .57** -                    

4. Uppgiftsorientering 10.32 2.23 .90** .60** .73** -                   

5. Stöd för förnyelse 9.56 2.39 .87** .51** .71** .80** -                  

6. Köna 55/45  .11 .20* .06 .08 .04 -                 

7. Ålder 41.43 12.68 -.05 -.15 -.09 -.12 -.12 -.001 -                

8. Utbildningb 43/57  .07 .07 .06 .05 .04 .01 .16 -               

9. Branschc 46/54  -.13 .04 -.23* -.08 -.14 .10 .04 -.30** -              

10. Yrkestiteld 60/40  .08 .12 -.06 .17 .12 -.28** .04 -.12 .43** -             

11. Sysselsättningsgrade 83/17  .05 .14 .003 .04 .01 .25** .15 -.14 -.10 -.12 -            

12. År på arbetsplatsen 9.73 10.93 -.03 .01 .02 -.09 -.07 -.04 .57** -.04 .09 .04 .01 -           

13. Anställningsvillkorf 92/8  .17 .21* .15 .18 .05 .06 -.06 -.01 -.06 -.09 .31** .22* -          

14. Arbetsledareg 37/63  -.08 .04 -.10 -.10 -.12 .05 -.09 .03 .01 -.10 .06 -.06 .02 -         

15. Arbetstid/v (tim) 39.56 6.15 -.02 -.04 -.02 -.004 .01 -.29** .01 .16 .18 .09 -.66** .17 -.34** -.13 -        

16. Gruppstorlekh 74/26  -.13 -.09 -.13 -.06 -.16 .26** -.02 .11 -.01 -.12 .11 -.10 .05 .01 -.08 -       

17. Rast tsmi 83/17  -.04 .09 -.04 -.03 -.17 .18* .31** .12 .15 .00 .10 .20* -.05 -.03 .08 .09 -      

18. AW 3.12 3.64 .03 .01 .05 -.003 .02 .20* -03 .15 -.12 -.15 .09 -.04 -.06 .08 -.04 .03 -.16 -     

19. ArbetsKASAM 37.95 6.12 .63** .63** .54** .51** .49** .09 .05 -.04 .01 .13 .21* -.07 .13 -.11 -.09 -.03 .10 .10 -    

20. Socialt stöd fr. chef 11.33 2.79 .43** .35** .36** .35** .42** -.05 -.02 .03 -.003 .20* .08 -.08 .18 -.07 -.05 -.11 -.21* .16 .52** -   

21. Socialt stöd fr. kollegor 8.33 1.77 .55** .39** .56** .47** .47** .06 -.10 .07 -.05 .02 .01 -.04 .09 -.04 -.04 .09 -.11 .01 .47** .37** -  

22. Arbetets centralitet  
 

11.06 3.15 .06 .15 -.04 .06 .07 .18 .02 -.01 .24** .22* .01 -.11 .18 -.15 -.02 .06 -.07 -.08 .23** .22* .05 - 
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För att besvara frågeställning 7 utfördes fem MLRA enligt forward metoden. För den första 

analysen var kriterievariabeln gruppklimat och prediktorerna var anställningsvillkor, 

arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor (se Tabell 2). Den slutliga 

modellen var signifikant F(2, 112) = 52.09, p < .001. I steg 1 gav arbetsKASAM en förklarad 

varians på 40% och i steg två med socialt stöd från kollegor ökade den förklarade variansen 

med 8% med en slutligen förklarad varians på 48%. 
 

Tabell 2 

Regressionstabell för kriterievariabel gruppklimat 

 Steg 1  Steg 2  

Prediktorer  ba   ba    

Steg 1:         

ArbetsKASAM  .63*   .47*   

Steg 2:           

Socialt stöd från kollegor       .33*   

Modellsammanfattning:           

F-värde   74.00*    52.09*  

(df)  (1, 113)   (2, 112)  

R2  .40   .48  

∆ R2        .08*  
Not. N = 115, a b anger standardiserade regressionskoefficienter 

*p < .01 

 

För den andra analysen var kriterievariabeln gruppmål och prediktorerna som lades in var kön, 

anställningsvillkor, arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor  

(se Tabell 3) och den slutliga modellen var signifikant F(2, 112) = 39.49, p < .001 för den 

slutliga modellen. Steg 1 gav arbetsKASAM en förklarad varians med 39% och för steg 2 där 

kön lades till ökades den förklarade variansen med 02% vilket resulterade i en total förklarad 

varians på 41%. 
 

Tabell 3  

Regressionstabell för kriterievariabel gruppmål 

 Steg 1  Steg 2  

Prediktorer  ba   ba    

Steg 1:           

ArbetsKASAM  .63**   .61**    

Steg 2:           

Kön b       .15*    

Modellsammanfattning:           

F-värde         73.09**  39.49**  

(df)         (1, 113)  (2, 112)  

R2  .39   .41  

∆ R2       .02*  

Not. N = 115, a b anger standardiserade regressionskoefficienter 
b 0 = man, 1 = kvinna 

*p < .05, **p < .01 

 

 

För analys 3 var kriterievariabeln deltagande och prediktorerna var bransch, arbetsKASAM, 

socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor (se Tabell 4). Den slutliga modellen var 

signifikant F(3,111) = 30.47, p < .001. I steg 1 gav socialt stöd från kollegor en förklarad varians 
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på 30% och i steg 2 där arbetsKASAM lades till ökade den förklarade variansen med 10%. I 

steg 3 lades bransch in och tillförde en ökning med 5% av variansen vilket resulterade i en total 

förklarad varians på 45%.  
 

Tabell 4 

Regressionstabell för kriterievariabel deltagande 

 Steg 1  Steg 2  Steg 3  

    

Prediktorer  ba    ba  ba  

Steg 1:          

Socialt stöd från kollegor  .56*    .39*  .38*  

Steg 2:         

ArbetsKASAM     .35*  .36*  

Steg 3:         

Bransch b       -.21*  

Modellsammanfattning:         

F-värde 50.34*  38.31* 30.47*  

(df) (1, 113)  (2,112) (3,111)  

R2  .30   .40  .45  

∆ R2      .10*  .05*  
Not. N = 115, a β anger standardiserade regressionskoefficienter 
b 0 = Kommun/landsting/statlig, 1 = privat 

*p < .01 

 

För den fjärde analysen var kriterievariabeln uppgiftsorientering och prediktorerna som lades 

in var arbetsKASAM, socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor och den slutliga 

modellen var statistiskt F(2,112) = 27.53, p < .001. I steg 1 gav arbetsKASAM en förklarad 

varians med 26% och i steg 2 där socialt stöd från kollegor lades till ökade den förklarade 

variansen med 7% vilket resulterade i en total förklarad varians på 33%. 

 

Tabell 5 

Regressionstabell för kriterievariabel uppgiftsorientering 

 Steg 1  Steg 2  

Prediktorer  ba   ba   

Steg 1:           

ArbetsKASAM  .51*    .37*   

Steg 2:           

Socialt stöd från kollegor       .30*   

Modellsammanfattning:           

F-värde  40.07*    11.33*  

(df)   (1, 113)   (2, 112)  

R2   .26   .33  

∆ R2        .07*  
Not. N = 115, a b anger standardiserade regressionskoefficienter 

*p < .01 

 

 

För analys 5 var kriterievariabeln stöd för förnyelse och prediktorerna var arbetsKASAM, 

socialt stöd från chef och socialt stöd från kollegor (se Tabell 6). Den slutliga modellen var 

signifikant F(2,112) = 25.35, p < .001. I steg 1 gav arbetsKASAM en förklarad varians  



13 

 

 

med 24% och i steg 2 där socialt stöd från kollegor lades till ökade den förklarade variansen 

med 7% vilket resulterade i en total förklarad varians på 31%. 
 

 

Tabell 6  

Regressionstabell för kriterievariabel stöd för förnyelse 

 Steg 1  Steg 2  

Prediktorer  ba   ba   

Steg 1:           

ArbetsKASAM  .49*    .35*   

Steg 2:           

Socialt stöd från kollegor       .30*   

Modellsammanfattning:           

F-värde  35.68*    25.35*  

(df)  (1, 113)    (2, 112)  

R2  .24   .31  

∆ R2        .07*  
Not. N = 115, a b anger standardiserade regressionskoefficienter 

*p < .01 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att se vilka faktorer som förklarar gruppklimat med avseende på 

arbetsKASAM, socialt stöd från chef och kollegor samt arbetets centralitet. Gruppklimat mättes 

med inriktning innovation där arbetsgruppers engagemang för förnyelse, kreativitet och 

utveckling stod i fokus. Totalt studerades sju frågeställningar där flera signifikanta resultat 

noterades. Av bakgrundsvariablerna visade det sig att kön och gruppmål hade ett positivt 

statistiskt samband. Kvinnor uppgav en högre grad av gruppmål än män vilket förklarar att 

kvinnor i högre grad känner större engagemang och motivation för att utvecklas i linje med 

arbetsgruppens målbild än vad män gör (Andersson & West, 1998). Resultatet tolkas som att 

kvinnor motiveras i högre grad av att det finns tydliga mål för verksamhetens arbetsrutiner, 

vilket kan vara en bidragande faktor till att förbättringsförslag skapas och utvecklas (Anderson 

& West).  

Personer anställda inom offentlig sektor angav en högre grad av deltagande än vad personer 

anställda i privata företag angett. Sambandet förklarar att personer inom privata företag i lägre 

grad anger att de vistas i en välkomnande miljö där information delas och att tillgången till 

information tillgodoses. Personer som arbetar i offentlig sektor angav en högre grad av 

deltagande vilket indikerar att personerna får vara delaktiga vid beslutsfattande processer och 

känner sig därmed mer engagerade till att komma med nya idéer som kan förbättra 

verksamheten (Agrell & Gustafson, 1996; Anderson & West). De signifikanta samband som 

angavs med variabeln anställningsvillkor kan bero på en snedfördelning i stickprovet då 

personer med fast anställning utger 92% av urvalet och resultatet bör tas med aktsamhet. 

Ytterligare forskning där urvalet är balanserat eller en studie på endast visstidsanställda skulle 

underlätta för att kunna uttala sig om de signifikanta sambanden mellan anställningsvillkor och 

gruppmål, likaså där det föreligger tendens till positivt samband till gruppklimat och 

uppgiftsorientering.    

Ett negativt samband med tendens till signifikans erhölls mellan stöd för förnyelse och 

gruppstorlek samt hur ofta arbetsgruppen har en möjlighet att ha rast tillsammans. Sambandet 

tyder på att mindre arbetsgrupper (< 10 personer) som dagligen tar en rast tillsammans anger 

högre grad av stöd för förnyelse än vad arbetsgrupper som inte hinner med att ta en daglig rast 
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tillsammans gör. Sambandet kan tolkas att mindre arbetsgrupper som dagligen tar en rast 

tillsammans i högre grad är mer kreativa som grupp, använder varandras idéer och känner att 

deras åsikter blir accepterade än större arbetsgrupper som inte har möjlighet till gemensamma 

raster. Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2018) anger mindre arbetsgrupper med maximalt 

10 deltagare generellt högre arbetstillfredsställelse, vilket korrelationen i föreliggande studie 

visar tendens till. Mindre arbetsgrupper underlättar till att åsikter, tankar och idéer utbyts och 

relationer med kvalitativ kommunikation möjliggörs även fördelaktigare vid mindre grupper än 

om arbetsgruppen är större (Agrell & Gustafson, 1996; Lennéer Axelson & Thylefors). 

En statistiskt signifikant korrelation erhölls mellan gruppklimat (gruppmål, deltagande, 

uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) och socialt stöd från chef (p < .001). Sambandet 

tolkas som att socialt stöd från arbetsgruppens chef är påtagligt relevant för att arbetsgruppen 

ska behålla sitt kreativa engagemang över tid utifall arbetsgruppen utvecklat ett mer homogent 

beteende och riskerar att utveckla för lika tankesätt som leder till mindre förnyelse i 

arbetsgruppen (West & Anderson, 1996). 

Frågeställning 7 studerade vilka prediktorer som till största variation förklarar en 

arbetsgrupps gruppklimat med inriktning på innovation. Enligt MLRA med forward metoden 

fick den slutgiltiga modellen ett statistiskt signifikant stöd för prediktorerna arbetsKASAM och 

socialt stöd från kollegor (se Tabell 2). ArbetsKASAM utgjorde den största variationen och 

kunde förklara 40% av den totala variansen och när socialt stöd från kollegor lades till kunde 

den totala variansen uppnå 48%. Modellen förklarar att i avseende på ett innovativt gruppklimat 

gynnas arbetsgruppen av att medlemmarna i gruppen känner en hög grad av arbetsKASAM och 

hög grad av socialt stöd mellan kollegorna. Det föreligger i studien att arbetsgruppens 

gruppklimat i största mån förklaras av faktorer som utgörs av individen och om den känner 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I nästa steg i modellen, med en visserligen lägre 

förklarad variation än på enskild nivå presenteras på gruppnivå socialt stöd från kollegor. På 

gruppnivå verkar arbetsgruppen behöva socialt stöd i större mån från sina kollegor än från deras 

chef för att ange en hög grad av gruppklimat med inriktning innovation. Efter genomgång av 

samtliga MLRA visar resultatet att underkategorierna till gruppklimat till största del förklaras 

av arbetsKASAM och socialt stöd av kollegor men att bransch (5 %) och kön (2%) kommit att 

ingå i varsin slutgiltig modell och hävdar att offentliga sektorn och kvinnor förklarar en del av 

den totala variansen av modellerna. Detta indikerar att gruppvariabeln gruppklimat 

genomgående representerar sina underkategorier och studiens intresse att besvara 

frågeställningarna om arbetsKASAM och socialt stöd förklaras till stor del i de slutgiltiga 

modellerna med tillägg för att ytterligare två bakgrundsvariabler kommit att ingå i resultatet. 

En styrka med metoden och resultatet är att få prediktorer förklarar stor del av den totala 

variansen. 

Begränsning i studien var att inget socialt stöd undersöktes från annat håll (exempelvis 

familj eller vänner). Anledningen till denna begränsning var för att faktorerna som skulle 

kopplas till att påverka gruppklimatet i arbetsgruppen var tänkt att kunna skapas på och erbjudas 

från arbetsplatsen. Studiens material kommer från mindre arbetsgrupper vilket resulterat i att 

10 arbetsplatser besökts vilket kan anses som en fördel då det verkar som att de flesta har det 

okej på sina respektive jobb. Alternativt hade datainsamlingen kunnat ske på en stor 

organisation för att jämföra hur de olika yrkesgrupperna upplever gruppklimatet och för att se 

om de råder samhörighet mellan kollegorna. Föreliggande studien hade ett intresse av att se om 

det fanns en relation mellan gruppstorlek och innovativt gruppklimat. Gruppstorlek kodades 

utifrån en teoretisk grund där 10 personer eller mindre räknas till en liten arbetsgrupp.  

Mätinstrumenten som användes för att fastställa att enkäten i undersökningen mätte det som 

avsågs mäta var väletablerade skalor för att säkerställa validiteten, där ett Cronbachs alfa för 

samtliga skalor anses tillfredsställande. Alla frågor gick att använda för att analysera data dock 

kunde avsnittet som riktades att mäta arbetets centralitet haft andra frågor (alternativt flera) då 
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det i efterhand varit svårt att tolka det första påståendet. Det första påståendet ombads 

respondenten välja fördela totalt 100 poäng till kategorierna fritid, samhälle, arbete, religion 

och familj. När respondenten gav arbetet 51 poäng eller högre utgick 6 poäng, vilket kan tolkas 

att i det första påståendet måste respondenten välja sitt jobb framför allt annat i livet. Syftet 

med att mäta arbetets centralitet var att belysa en faktor som påvisar hur viktigt arbetet var för 

respondenten och grundar sig i en förförståelse om att arbetet bör utgöra en central roll i 

arbetstagarens liv för att kunna ange en hög grad av arbetsplatsens gruppklimat och 

engagemang för dess innovativa förmåga. Ingen statistisk signifikans kunde uppmätas mellan 

gruppklimat (gruppmål, deltagande, uppgiftsorientering och stöd för förnyelse) och arbetets 

centralitet vilket kan bero på en hög medelålder, då yngre personer oftast är mer innovativa än 

äldre (West & Anderson, 1996).       

Slutsats  
 

Varför är det då intressant att veta vilka faktorer som påverkar arbetsplatsens gruppklimat 

innovativt i största mån? Möjligen så att chef och arbetsledare kan rikta fokus för att bidra till 

ett gynnsamt arbetsklimat med driv och energi eller för att varje medlem i arbetsgruppen får en 

förståelse om vilka individuella egenskaper och faktorer som gynnar arbetsgruppens mående 

och kreativitet. På gruppnivå kan medlemmarna arbeta fördjupat med hur det sociala stödet 

mellan dem som kollegor kan göra skillnad för arbetsgruppens prestationer. Studiens resultat 

stärks av vad tidigare forskning påvisat om socialt stöd och att det bidrar till 

arbetstillfredsställelse, positiv inställning och ökat engagemang (Chou, 2015; Cohen, 2004; 

House et al., 1988). Detta leder till att gruppen blir mer innovativ och även till en förbättrad 

psykosocial arbetsmiljö där arbetstagaren finner möjlighet till egen utveckling, känner social 

tillhörighet och delaktighet i samhället (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Då 

arbetsKASAM kom med i samtliga modeller tyder det på att individens egenskaper och 

inställning till arbetet har en inverkan på hur gruppklimatet upplevs, detta går i linje med att 

individens motivation för arbetsgruppen är det som främjar gruppklimatet (West och Anderson, 

1996). 

Med föreliggande studie var målet att utforska vad arbetsgrupper bör lägga störst vikt vid 

utan att ta hänsyn till organisationsnivå och ledarskap. Forskning av ledarskapets relevans för 

att få välfungerande arbetsgrupper anses vara mer studerat och därför valdes inriktningen för 

studien till vilka faktorer som påverkar gruppklimatet inom arbetsgruppen. Faktorer som 

undersöktes på individnivå var arbetsKASAM och arbetets centralitet. På gruppnivå var det 

socialt stöd från chef och kollegor. För framtida forskning kan gruppklimat studeras ytterligare 

på både individ- och gruppnivå för att ge individer en djupare förståelse för hur arbetsgrupper 

på lång sikt behåller sin innovativa förmåga och kreativa prestation.  
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