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Förord 

Offentlig verksamhet har under de senaste årtiondena genomgått omfattan-
de förändringar, en omvandling som kan beskrivas på flera olika sätt. Bland 
annat har förändringarna inneburit ökade krav på samarbete mellan olika 
sektorer och yrkesgrupper och man kan tala om samverkan som välfärdssta-
tens nya arbetsform. 

I denna rapport fästes uppmärksamheten på samverkan i professionella team 
och hur arbetsklimat och teamarbete förhåller sig till varandra. Föreliggande 
rapport baseras på intervjuer och fokusgrupper med anställda inom offentlig 
verksamhet, företrädesvis inom vården, och har föregåtts av en tidigare litte-
raturstudie.  

Håkan Sandberg är fil dr i pedagogik och arbetar som lektor vid Institutionen 
för Vård och Folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola. Rapporten har se-
minariebehandlats vid Centrum för Välfärdsforskning. 

Mats Ekermo 
Föreståndare CVF 



Centrum för Välfärdsforskning 

 4

Författarens förord 

Denna rapport utgör en av flera studier kring teamarbete, som jag har bedri-
vit sedan mitt avhandlingsarbete började formas i mitten av 1980-talet. Den-
na gång har fenomenet arbetsklimat hamnat i fokus, till mycket stor del bero-
ende på att det alltid varit där på något sätt, alltid refererats till, alltid disku-
terats, men i betydligt mindre omfattning studerats. 

Föreliggande rapport är den andra och avslutande delen i projektet Arbets-
klimat och problemlösning, vilket startade 1998 och vars första del utgörs av en 
litteraturstudie kring arbetsklimat (Sandberg, 2000). Dåvarande Forsknings-
nämnden vid Mälardalens Högskola och senare Institutionen för Vård- och 
Folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, har finansierat arbetet. 

Manus har granskats av ett flertal personer, och jag uttrycker min tacksamhet 
för deras många gånger ambitiösa och alltid kvalitetshöjande arbete. Många 
nya insikter föds dessbättre i diskussioner, argument och invändningar un-
der seminarier och i enskilda samtal kring ett arbete som detta. Således mitt 
tack till professor Per-Erik Ellström, Linköpings universitet samt lektorerna 
Henrik Eriksson och Mats Ekermo vid Mälardalens Högskola. 

Jag tillägnar arbetet min far Björn Sandberg, född 1915, som med sina frågor 
och kommentarer ständigt visat prov på en föredömlig livsinställning. 

Eskilstuna mars 2004 
Håkan Sandberg 
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Sammanfattning 

I spåren av nya förutsättningar för offentlig sektor och näringsliv, både na-
tionellt och internationellt, har ett intresse för att alltmer organisera verksam-
heter i "team" vuxit fram. (Clark, 1996; Hanappi-Egger, 1996;. Kock, 2002; 
Sandberg, 1997b; Syer & Connoly, 1996).  

Team som etablerats på senare år, särskilt inom offentliga verksamheter, är 
generellt sett inte studerade i någon stor omfattning (Sandberg, 1997b). Där-
emot förekommer forskning som berör aspekter med anknytning till teamar-
bete. Det kan vara kommunikationsmönster i arbetsgrupper, beslutsfattande, 
psykosocial arbetsmiljö, synergi och team spirit (Tjosvold, 1995; Garner & 
Orlove, 1994; Hansson, 1999; Söderström, 1990; Syer & Connoly, 1996).  

Studier av team visar att arbetsklimatet har särskild betydelse för processer 
och resultat (Sandberg, 1995; Sandberg, 1997b). En tidigare litteraturstudie 
ägnar intresse åt frågan om team och arbetsklimat (Sandberg, 2000) och pekar 
på behovet av fortsatt forskning kring arbetsklimat.  

I övergripande mening syftar denna rapport till att belysa fenomenet arbets-
klimat, särskilt arbetsklimat i team. Forskningsfrågan i arbetet är Hur förhåller 
sig fenomenet arbetsklimat till teamarbete? Detta syfte och denna forskningsfråga 
har konkretiserats i tre tema i undersökningen. Denna tematisering av un-
dersökningen och dess resultat utgörs av arbetsklimatets innebörd, arbetsklima-
tets ”rötter” och konsekvenserna av arbetsklimatet. 

Under 2001-2002 genomfördes två empiriska delstudier utifrån angivna te-
matik, en intervjustudie och en fokusgruppsstudie, för att belysa fenomenet 
arbetsklimat, särskilt relationen mellan arbetsklimat och teamarbete. Föremå-
len för forskningen har varit team och individer verksamma i team inom of-
fentliga verksamheter (främst somatisk och psykiatrisk vård samt habilite-
ring, i mindre grad utbildningsväsende och offentlig administration). 

Resultatet av de två delstudierna visade följande: 

1. Den generellt beskrivna uppfattningen om innebörden i arbetsklimat 
är att detta utgör den helhetsupplevelse teammedlemmen har av kommunika-
tionen inom teamet. 
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2. Arbetsklimatets ”rötter” beskriver de intervjuade personerna samman-
fattningsvis i organisatoriska förhållanden, kompetensförhållanden och rela-
tioner. 

3. Konsekvenserna av arbetsklimatet innebär framför allt påverkan på 
teammedlemmens välbefinnande och härigenom indirekt på teamarbetets ef-
fektivitet och produktivitet. 

I arbetets avslutande del diskuteras innebörden i arbetsklimat, arbetsklima-
tets rötter och arbetsklimatets konsekvenser. Relationen mellan arbetsklimat 
och teamarbete synliggörs genom inplaceringen i ett ”organisatoriskt sam-
manhang”. En särskild del av diskussionen ägnas åt konsekvenserna av ar-
betsklimatet i termer av individens välbefinnande, tillit och hälsa. Avslut-
ningsvis anläggs ”teamteoretiska synpunkter” med en återanknytning till 
studiens bakgrund och resultat. 
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1 Inledning och syfte 

Under de senaste decennierna har offentliga verksamheter i Sverige som sko-
la, socialtjänst samt hälso- och sjukvård fått nya grundläggande förutsätt-
ningar för sin verksamhet. Ett exempel är den s.k. ramlagstiftningen från 1980-
talet (Esping, 1994). Avsikten med ramlagstiftningen är att verksamheterna 
själva, med hjälp av allmänt styrande formuleringar (ramlagar) och mål och 
med en viss resurstilldelning mera i detalj självständigt skall utforma och 
målstyra sitt arbete. Detta fordrar att verksamheten (organisationen) ägnar sig 
åt ett aktivt tolkningsarbete av intentionerna med verksamheten (Berg, 1987). 
Inom ramen för den organisation huvudmannen (landsting, primärkommun, 
stat) har till sitt förfogande fordras således att organisationens medlemmar, 
inte minst de som arbetar i team, är involverade i att tolka avsikterna med 
verksamheten och att göra dessa mål till sina egna, för att på detta sätt kunna 
bidra till en verksamhet som kan svara upp mot de förväntningar som finns i 
målen. De senaste decenniernas forskning kring ramlagstiftning och mål-
styrning, med den decentralisering detta inneburit av det operativa ansvaret, 
visar dock på betydande svårigheter med tolkningen av målen och vilka 
uppgifter som egentligen skall ses som grundläggande i de olika offentliga 
verksamheterna. De övergripande målen tenderar ibland att helt enkelt "för-
svinna" till förmån för en styrning som bygger på resurser och traditioner. 
Till traditionerna hör bl.a. skillnader mellan olika aktörer då det gäller makt 
och inflytande (Milsta, 1994; Rombach, 1991; Bladh, 1987; Lagerberg, 1988; 
Sandberg, 1995).  

Andra förhållanden, som har ökat intresset för den betydelse teamet kan ha, 
utgör behovet av ekonomisk effektivisering, ofta betingat av sparkrav, och 
framväxten av konkurrensförhållanden inom de offentliga verksamheterna. 
Konkurrensförhållanden har skapats både mellan offentligt drivna verksam-
heter, t.ex. mellan olika skolor och mellan olika högskolor, och mellan offent-
ligt drivna verksamheter och offentligt reglerade men i privat regi drivna 
verksamheter, främst förskolor, skolor samt hälso- och sjukvård i storstads-
områden.  

Det är också uppenbart att stora yrkesgrupper inom de offentliga verksamhe-
terna eftersträvar en allt högre grad av professionalism i betydelsen av en tyd-
lig akademisk kunskapsbas, ett erkännande från samhällets sida bl.a. i form 
av legitimation, en specifik yrkesetik, ett gemensamt yrkesspråk och auto-
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nomi (jfr Berg, 1995, s. 68). Team kan bl.a. beskrivas som en samarbetsform 
för grupper av välutbildade professionella. 

En arbetsorganisatorisk förändring, som sammanhänger med utvecklingen 
inom offentlig sektor, innebär att arbete i projekt blivit allt vanligare. I projekt 
genomför en tillfälligt sammansatt arbetsgrupp, med flera skilda kompeten-
ser, en specifik arbetsuppgift under en uttryckligen begränsad tid. Ett sådant 
projektteam kan bildas t.ex. för att genomföra vissa anläggnings- eller bygg-
nadsprojekt, överföra en verksamhet från en huvudman till en annan eller för 
att genomföra en filminspelning (jfr Parker, 1996).  

Dessa förändringar har, tillsammans med kunskapen om hur arbetsgrupper 
fungerar som team i kunskapsintensiva organisationer drivit på utvecklingen 
inom offentliga verksamheter i riktning mot arbete i team. Det har funnits en 
tro att team skall klara verksamhetens uppgifter bättre samt vara mera kost-
nadseffektiva och konkurrenskraftiga. Dessutom har till team knutits för-
hoppningen om en arbetsform som ger individerna mera utrymme för ett 
självförverkligande av de egna kompetenserna och högre arbetstrivsel. 
”Team är rätt arbetsform, det är jag helt övertygad om” (Keller, 1998) är en 
mycket vanlig typ av yttrande, då arbetsorganisationer förändras till team-
grupperingar. 

Hanappi-Egger (1996, s. 1011) konstaterar däremot att: 

There is an increasing interest in introducing autonomous working groups into 
firm. The underlying view of cooperative work is rather euphoric and uncritical. 
Group work may be less beneficial for employees than is suggested by proponents 
of group work. 

1.1 Begreppet team 

Begreppet team framträder i den normativa meningen av en arbetsgrupp 
med följande kännetecken (jfr Sandberg, 1997a, 1997b; Tudor et al, 1996 på 
den sista punkten): 

1. En grupp individer med särpräglade individuella kompetenser;  

2. Ett så pass begränsat antal teammedlemmar att dessa ofta möter var-
andra eller åtminstone har daglig eller nära nog daglig kontakt;  

3. Individer i omfattande inbördes interaktion/kommunikation;  

4. Synergieffekter vilka uppkommer som ett resultat av interaktionen 
mellan teamets samarbetsskickliga medlemmar. Teamet har således en 
potential utöver individernas kapacitet;  

5. Individer med ett gemensamt ansvar för den verksamhet som bedrivs;  
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6. En verksamhet med en tydlig autonomi. Det finns tydliga gränser för 
vad som utgör teamet och vad som hör till teamets verksamhetsområ-
de - och vad som inte hör dit;  

7. En tydligt målinriktad verksamhet. Varför teamet finns och vilka upp-
gifter som ska fullgöras råder det inte något tvivel om i teamet.  

8. Trots särpräglad kompetens i yrkesspecifika avseenden hos de olika 
teammedlemmarna, finns också en gemensam kompetensbas som 
möjliggör ett effektivt samarbete och ett gemensamt ansvar och där-
igenom har de olika teammedlemmarna i grunden lika hög status i 
teamet. 

Syer & Connoly (1996, s. 127) beskriver innebörden i team på ett sätt som 
delvis sammanfaller med detta. Här finns också en problematisering av möj-
ligheten att tala om team i individtermer. Slutsatsen tycks vara att individ-
egenskaper tillfaller teamets individer, medan förhållanden på systemnivå, 
t.ex. handlingsmönster och beteendenormer, tillfaller teamet. Särskilt intres-
sant att notera är att mål ses som tillhöriga individer snarare än teamet: 

A team is a group of (often irrational) people with a complex set of relationships. 
As such, it does not feel, it does not think and it does not have goals or intentions 
of its own. The team’s members have all of these – occasionally sharing similar 
feelings and usually having a common goal. A team does have systems of opera-
tion and norms of behaviour. Also, as a unique group of people, it has a history, a 
present existence and, most interestingly, a potential. 

Beroende på det sammanhang i vilket termen ”team” nämns, kan det också 
referera till arbetsgrupper där det förekommer en uttrycklig strävan mot att 
arbeta effektivt tillsammans. Detta är ofta fallet då det fattats formella beslut 
om att verksamheten skall bedrivas i team, även om det inte är klart att ar-
betsgrupperna fungerar i enlighet med relativt vedertagna kriterier på team 
(punkterna 1-8 ovan). Att försöka skapa team genom enbart organisatoriska 
”beställningar”, utan att tillräcklig hänsyn tas till de förutsättningar som 
krävs för att team också skall fungera som verkliga team, synliggör klyftan 
mellan dessa till namnet varande team (organisatoriska eller nominella team) 
och de team som uppfyller merparten av kriterier på team (reella team).  

Kock (2002, s. 38) skriver med utgångspunkt från situationen i näringslivet, 
särskilt industrisektorn: 

Det finns stora likheter mellan dagens teambegrepp och de gruppbegrepp som ti-
digare använts för att beteckna målstyrda grupper med viss autonomi, särskilt 
vad gäller den självstyrande gruppen inom den sociotekniska traditionen. Men det 
finns också viktiga skillnader, till dessa hör den betoning på flexibilitet och förut-
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sättningar för lärande som tillskrivs dagens teambegrepp. Möjligen kan man säga 
att gårdagens självstyrande grupper inom den sociotekniska traditionen ”uppgra-
derats” till team, vilka kan ses i förhållande till behovet av föränderliga, flexibla 
och lärande organisationer. I en stor del av den produktionsinriktade teamlittera-
turen bedöms en teamorganiserad produktion kunna bidra till ökad kvalitet och 
produktivitet, och erbjuda gynnsamma villkor för lärande och utveckling. 

I sin beskrivning av team anger här Kock kännetecken för team, vilka på ett 
något annorlunda sätt kommer att beskrivas i nästa kapitel, men då med en 
tydligare utgångspunkt inom offentliga verksamheter. I detta arbetes avslu-
tande del sker därtill på nytt en utmejsling av innebörden i team, med avsik-
ten att skapa något av en teamteori. 

1.2 Studiens syfte 

Denna studies syfte är att belysa fenomenet arbetsklimat i teamarbete. Arbetets 
övergripande forskningsfråga kan därför formuleras i termer av Hur förhåller 
sig fenomenet arbetsklimat till teamarbete? En sådan fråga kan ge ett intryck av 
att detta arbete har ett intresse av att klarlägga kausala samband. Detta utgör 
dock inte något ändamål med arbetet. Som kommer att framgå av bakgrund 
och diskussion, bl.a. genom de sammanfattande figurerna 2:1 och 5.4, finns 
det i detta arbete en tydlig medvetenhet, på basis av tidigare forskning, om 
att organisatoriska fenomen som t.ex. arbetsklimat ingår i sammanhang där 
sambanden är flerfaldigt samverkande och komplexa. Att beskriva dessa 
samband, hur de än se ut, utgör ett kunskapsintresse i denna studie. Det kan 
vara lämpligt att tala om interaktionella förhållanden i den organisatoriska 
kontexten (sammanhanget).  

Arbetets två empiriska delstudier fokuserar team inom offentliga verksamhe-
ter, här huvudsakligen representerade av hälso- och sjukvård samt i mindre 
omfattning utbildning och administration, genomfördes 2001-2002 och består 
av en intervjustudie och en fokusgruppsstudie (se kapitel 3, avsnitten ”Ge-
nomförande av intervju” respektive ”Genomförande av fokusgrupp”). Detta 
arbetes kunskapstillskott förväntas innebära att i högre grad än tidigare sätta 
arbetsklimat ”på kartan” som forskningsområde och att bidra till utveckling-
en av en grundläggande teamteori, vilket kan betraktas som ett övergripande 
syfte med studien. 

Studien belyser både frågor om arbetsklimat och teamarbete. Detta skall för-
stås så att den forskningsmässiga fokuseringen ligger på arbetsklimat som en 
del av det sammanhang teamet verkar i. Det särskilda intresset för arbetskli-
mat i denna studie utgör på detta sätt en del i ett större ”teamteoretiskt” 
sammanhang. 
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I detta arbete används termen eller uttrycket arbetsklimat genomgående. Som 
begrepp utpekar det ett aktörsbestämt informellt förhållande. Arbetsklimat har 
i texten samma betydelse som flera andra termer (jfr Sandberg 1995, 1997a, 
1997b). Så används termerna ”samarbetsklimat”, ”anda” eller ”klimat” som 
synonymer till arbetsklimat. Studiens fokus är nämligen riktad just mot de 
förhållanden och det klimat som relaterar till samarbetet i ett team. I de eng-
elskspråkiga texterna utgör ”team spirit”, ”atmosphere” och ”team atmosp-
here” synonymer till den svenska termen arbetsklimat.  

Föreliggande arbete kan, i likhet med mina tidigare arbeten, beskrivas som 
en studie utifrån ett organisationsperspektiv. Jag vänder mig här, liksom tidiga-
re, in i organisationen och bygger mina analyser och slutsatser till största de-
len på vad verksamhetsföreträdare uttrycker. Mina grundläggande data 
emanerar inte från klienter (kunder, brukare, elever etc.) eller på observatio-
ner av faktiskt handlande. 

Min egen forskning rörande teamarbete från mitten av 1980-talet och framåt 
pekar på att såväl hinder som stöd i teamens verksamhet på ett grundläg-
gande sätt bottnar i samarbetsförhållanden i teamet. Dessa samarbetsförhållan-
den bidrar på ett tydligt sätt till arbetsklimatet. Detta är i en grundläggande 
mening motivet för denna studie. 

Närmast i kapitel 2 följer en bakgrund där bl.a. en litteraturstudie av arbets-
klimat (Sandberg, 2000) redovisas och där teoretiska utgångspunkter formu-
leras. Kapitel 3 redovisar de metoder studien använder och i kapitel 4 be-
skrivs resultatet av de olika datainsamlingarna 2001-2002. Rapporten avslu-
tas med en diskussion i kapitel 5.  
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2 Bakgrund och teoretisk referensram  

I detta kapitel beskrivs forskning kring teamarbete, främst med riktning mot 
fenomenet arbetsklimat i teamarbete. Avslutningsvis redovisas metodologis-
ka utgångspunkter för detta arbete under rubriken Aktörsperspektivet och det 
organisatoriska sammanhanget. Team som forskningsområde studeras inom 
t.ex. pedagogik, psykologi, sociologi och ekonomi. 

2.1 Forskning om arbetsklimat och teamarbete 

2.1.1 Arbetsklimat 

Olsson (1998, s. 64) noterar:  

...begreppsbildningen inom gruppforskningen är oklar. Flera av de begrepp som 
används har många betydelser, andra är diffusa i sin referens till de skeenden som 
vi kan uppleva eller genom observation särskilja i grupper. Några begrepp är dock 
mer vetenskapligt intressanta. Till dessa hör begrepp som roll, normer, makt, kli-
mat och sammanhållning. Dessa begrepp refererar dels till något vi allmänt kan 
förknippa med gruppers liv, dels innefattar de processer, strukturer och aktiviteter 
som är möjliga att urskilja i grupper i de flesta tänkbara situationer.  

Hansson (1999) fokuserar i sitt arbete på frågan om psykosocial arbetsmiljö 
och berör också begreppet kultur. Hon konstaterar i likhet med bl.a. Sand-
berg (1997a, s. 133) att kultur är ett svårfångat begrepp. Begreppet psykosoci-
al arbetsmiljö är som kultur ett mer omfångsrikt begrepp än arbetsklimat. 
Det kan beskrivas i termer av såväl objektiva som subjektiva faktorer i ar-
betsmiljön och samspelet dem emellan (Hansson, 1999, s. 35-41). Hansson 
(a.a., s. 77) tycks samtidigt arbeta med antagandet att ”klimat” på något sätt 
är detsamma som ”kultur”, men tydliggör inte vilka argument som finns för 
den uppfattningen. I föreliggande arbete utgör arbetsklimat en subjektiv 
aspekt av de mer objektiva eller materiella innebörderna som finns i ”kultur”, 
”arbetsmiljö” och ”samarbetsförhållanden” (jfr s.4 och 12).  

Studier av offentliga verksamheter (Sandberg, 1995, 1997a, 1997b) har bl.a. 
visat den stora betydelse arbetsklimatet har för genomförandet av ett arbete i 
enlighet med verksamhetens mål. Denna betoning av samarbete och anda på 
en arbetsplats bekräftas även av tidigare arbetspsykologisk forskning (Rube-
nowitz, 1984). Sandberg (1997b) diskuterar också faktorer relaterade till det 
upplevda arbetsklimatet.  
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Knutet till diskussionen rörande samarbetsförhållanden och arbetsklimat är 
frågan om synergi. Som påpekas i Sandberg (1995, 1997b) och Söderström 
(1990) är detta ett avgörande argument för arbete i team, men begreppet är 
både teoretiskt och praktiskt svårfångat. Tidigare studier (a.a.) visar dock att i 
team med ett gott arbetsklimat är ”synergi” en adekvat benämning på det 
”mervärde” som kan utvinnas ur samarbetsprocesserna. Samverkansvinst an-
vänds synonymt med synergi i föreliggande arbete. 

När det gäller de grundläggande förutsättningarna för ett effektivt arbete, 
uppvisar tidigare datainsamlingar (Sandberg, 1995) samstämmigt att aktö-
rerna inom de studerade psykiatriska verksamheterna uppfattar arbetsklima-
tet som den allra viktigaste förutsättningen, både som hindrande då det är 
dåligt, och underlättande då det är bra. Hur ”marknaden” ser ut (klienter/-
elever/kunder och regelverk/lagar) samt vilka teamets resurser är utövar 
också stort inflytande över möjligheten att arbeta effektivt. Personlig kompe-
tens hos teamets medlemmar betraktar teammedlemmarna dessutom som en 
central starkt styrande förutsättning i arbetet. Den innebär dels en teori- och 
erfarenhetsbaserad problemförståelse, dels social kompetens (t.ex. som sam-
arbetskompetens) och bedöms av teamets medlemmar själva generellt som 
ett stödjande förhållande.  

Därutöver uppfattar teammedlemmarna, inte fullt så frekvent, att en rad 
andra faktorer/förhållanden utövar inflytande över verksamhetens genom-
förande och utfall. Informationsförmedlingen utgör ett av dessa övriga fram-
trädande förhållanden. Får teammedlemmen ”lagom” mycket information 
vid rätt tidpunkt på rätt sätt? Påverkansmöjligheter ses också som en fram-
trädande styrande faktor liksom att teammedlemmen får feedback på sitt ar-
bete, speciellt uppskattning. Dessa tre förhållanden tillsammans med utveck-
lingsmöjligheter i arbetet är sådant som teammedlemmar i föregående studi-
er poängterar relativt frekvent, och i tolkningen av data i dessa studier (a.a.), 
tycks det föreligga ett samband mellan arbetsklimatet och dessa förhållan-
den.  

Dataanalysen (a.a.) kunde också peka på att arbetets effektivitet gynnades av 
att verksamheten var ”målrationell”, d.v.s. att det i teamet fanns en med-
vetenhet om verksamhetens övergripande mål, att dessa mål diskuterades på 
ett öppet sätt och gjordes konkreta och användbara vid utvärderingar. Bety-
delsen av gemensamt språk var också uppenbar; samarbetet mellan teamets 
medlemmar flöt alltid lättare om det fanns gemensamma referenser, erfaren-
heter, värderingar och språkbruk. Detta föreföll beroende av att teamets vär-
debas och ideologi var klarlagda samt att teammedlemmarna ägde en god 
samarbetskompetens och hade viss erfarenhet av arbetet. Teammedlemmar 
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med likartad utbildning kunde också arbeta relativt effektivt med varandra 
(jfr ”gemensamt språk”).  

Arbetsklimatet framstod som bättre om teamen inte var helt enkönade. 
Teammedlemmar menade också att såväl arbetsklimat som resultat gynna-
des av att det fanns ett verkligt ”ledarskap” i teamet. Detta innebar en tydlig 
feedback på och stöd för teammedlemmarnas insatser och tillskapande av 
goda utvecklingsmöjligheter för teamets medlemmar. Dessutom skulle leda-
ren tydligt hävda teamets intressen gentemot organisationen i övrigt (a.a.).  

Syer & Connolly (1996) beskriver processer i team ur en tidsaspekt och ger 
utrymme för antagandet att olika förhållanden och faktorer utgör kritiska 
inslag i teamets utveckling vid olika tidpunkter. I en första fas är teammed-
lemmarnas medvetenhet både om sig själva och övriga teammedlemmar kri-
tiska faktorer, under en andra fas utgör kommunikationen mellan teammed-
lemmarna denna kritiska faktor och under den tredje fasen sker idealt sett en 
ökning av respekt och tillit mellan teammedlemmar liksom av det positivt 
laddade begreppet team spirit (a.a., s. 78).  

2.1.2 Teamarbete 

I en process- och resultatstudie av team inom flera områden av offentlig 
verksamhet (Sandberg, 1997b), konstaterades bl.a. att teamarbetet kan betrak-
tas i kärnprocesser och kringprocesser. I kärnprocesserna arbetar teamets med-
lemmar direkt med klienten eller med samarbete i teamet direkt orienterat 
mot arbetet med klienten. Kringprocesser, vilka uppfattas som ett stöd för 
kärnprocesserna och ibland som hinder för dessa, utgörs t.ex. av olika möten, 
administration och vidareutbildning. Hur kärnprocesser och kringprocesser 
förhåller sig till varandra och vad de innefattar förefaller ha betydelse för ar-
betsklimatet i teamet. 

Att feedback, vilken är tydligt relaterat till teamets kärnprocesser, har mindre 
genomslag i de offentliga verksamheterna än den skulle kunna ha diskuteras 
i Sandberg (1997b, s. 139) mot bakgrund av fyra omständigheter: bristen på 
”utvärderingskompetens” i organisationen; utvärdering är en resurskrävan-
de verksamhet; bristen på traditioner inom utvärderingsområdet samt slutli-
gen att utvärderingen ”konkurreras ut” av allt annat som måste göras i verk-
samheten. Den bild av feedback som förmedlas från olika team inom offent-
liga verksamheter är mycket heterogen. Här förekommer allt från systema-
tiska utvärderingar som återförs i verksamheten på ett tydligt sätt till stor 
tveksamhet om utvärderingar överhuvud taget genomförs och om de i så fall 
betyder något alls. Feedback på teammedlemmarnas handlingar via andra 
kanaler än utvärderingar uppvisar samma heterogenitet. De teammedlem-
mar som uppfattar tydlig feedback relaterar detta ofta till sina klien-
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ter/elever/patienter, ibland till arbetskamraterna och mera sällan till led-
ningen.  

Sandberg (1997a, 1997b) diskuterar en typologi av team i de två dikotomierna 
”civiliserat –ociviliserat” och ”utifrånstyrt – självreglerande”. Den första di-
kotomin står för lyhördheten mot det uppdrag verksamheten har, således 
förmågan att verka för de övergripande samhällsmålen i arbetet. De ”civilise-
rade” teamen är klara över verksamhetens grundläggande avsikter och tar 
hänsyn till detta i sitt arbete, medan de ”ociviliserade” inte har dessa klart för 
sig. Den andra dikotomin speglar förmågan att styra sin egen verksamhet 
inifrån teamet självt på ett socialt moget sätt. Ett ”självreglerande” team kän-
netecknas av god förmåga till egen reflektionsbaserad handling, medan det 
”utifrånstyrda” teamet kräver direktiv från ledning eller andra krafter utan-
för teamet, för att ta itu med arbetet. 

Dessa två motsatspar ger upphov till fyra huvudgrupper av team. Det första 
typen, det suboptimala teamet, är civiliserat i betydelsen att det är lyhört för 
samhällets intentioner med verksamheten. Det är också utifrånstyrt, genom 
att det inte tillvaratar sitt handlingsutrymme i en självständig aktiv tolkande 
process utan väntar på att aktörer/skeenden utanför verksamheten ska ge 
det uppdrag (kunder, politiker, tjänstemän etc.) eller på annat sätt styra in-
riktningen genom t.ex. nya lagar/regler/resurser. Ett starkt ledningsberoen-
de präglar detta team. Samarbetsklimatet torde också vara instabilt i detta 
team som helhet, men stabila känslo- och värdemässiga subgrupper kan fö-
rekomma inom teamet. Genom att beakta de normativa kännetecknen på 
team (se ovan), framgår att det suboptimala teamet har särskilda svårigheter 
att skapa synergieffekter och realisera sitt uppdrag.  

Det förnuftiga teamet är civiliserat och självreglerande. Av det i normativ me-
ning kännetecknande för team, torde det förnuftiga teamet ligga närmast 
dessa kännetecken. I en aktiv tolkande process söker teamet innehåll och 
gränser för sitt samhälleliga uppdrag. Samarbetsklimatet är genomgående 
gott i detta team, något som inte kan sägas om teamet som ”marknadens offer”. 
Detta är ett team som varken är självreglerande och socialt moget eller har 
någon tydlig bild av sitt uppdrag. Skeendena i detta team är till mycket stor 
del beroende av vad som dyker upp. Teamet manipuleras utan svårigheter 
av tillfälliga opinioner, utan några grundläggande mål eller värdebas och 
utan en stabil samarbetsanda. Teamet vilket uppträder som ”marknadens 
offer” kan genom bristen på förankring i ett samhällsuppdrag inte skapa de 
synergieffekter som ger teamet dess kraft och särprägel.  

Slutligen utgör det känslomässiga teamet en arbetsgrupp i vilken teammed-
lemmarna trivs att verka utan förankring i sitt samhälleliga uppdrag. Ut-



Centrum för Välfärdsforskning 

 18

tryckt i de beskrivna dikotomierna är teamet självreglerande och socialt mo-
get, men samtidigt ”ociviliserat”. Strävan efter ett gott arbetsklimat går före 
klarläggande av mål och värdebas, vilket också innebär att samarbetsklimatet 
skenbart kan vara gott. Förändringar i omvärlden har svårt att tränga in i hur 
detta team genomför sitt uppdrag, om inte förändringsprocessen involverar 
teamets goda gemenskap. I annat fall är yttre förändringar hotfulla. Hansson 
(1999, s. 78) knyter an till detta genom att, med utgångspunkt i en studie av 
svenska kyrkan, peka på att:  

Vanligt i mindre församlingar är också en s.k. ”familjestruktur” dvs. att nära 
släktingar finns med i arbetslaget eller som förtroendevalda. Detta leder till bero-
endeförhållanden... I nära anslutning till denna beroendekultur finns ... outtalade 
förväntningar om hur man ska bete sig som kristen eller kyrkligt anställd. Det 
som flera tar upp som ”harmonisyner”, som innebär en strävan efter konfliktund-
vikande och att värna om goda relationer.  

Vid jämförelse med de normativa kännetecknen för team (punkterna 1-8, s. 
2), torde det känslomässiga teamet vara i stånd att skapa synergieffekter, 
men dessa är snarare relaterade till behovet av ett gott arbetsklimat och har-
moni på arbetsplatsen än till teamets uttryckliga uppgifter.  

Utifrån andra utgångspunkter sammanfattar West (1998) team i två grund-
läggande dimensioner i linje med det ovan beskrivna. Den första dimensio-
nen beskriver West (a.a.) s. 49) som ”granskning av uppdraget” och den 
andra som ”granskning av det sociala klimatet”. De fyra typer av team som 
West härigenom kan peka ut kommer att ha skilda betydelser för förmåga att 
slutföra uppdraget, teammedlemmarnas psykiska välbefinnande och teamets 
hållbarhet över tid.  

Sandberg (1997b) utgår från resonemanget ovan kring de fyra huvudgrup-
perna av team då det professionella teamet inom offentliga verksamheter be-
skrivs. Detta ses som något mer än det förnuftiga teamet och sammanfattas 
på följande sätt:  

Ett professionellt team inom offentlig verksamhet kännetecknas av kontinuerliga 
diskussioner rörande samhällets avsikter med verksamheten och konkretiseringar 
av dessa övergripande avsikter i mycket tydliga mål, vilka fungerar som riktmär-
ken för teamets verksamhet och mot vilka teamet kan stämma av sina resultat. Kli-
enternas behov och inflytande utgör de mest centrala grunderna i målfokusering-
en. 

Det förekommer också kontinuerliga diskussioner i teamet som berör verksamhe-
tens värdebas samt handlingsutrymmet för teamet och för teamets medarbetare.  
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Verksamhetens förutsättningar, arbetsprocesser och resultat är föremål för upp-
följning och utvärdering. Lärdomarna från uppföljningar och utvärderingar om-
sätts i teamets fortsatta verksamhet.  

Teamet präglas av goda samarbetsförhållanden och god anda.  

Teamets medlemmar har en egen god kompetens, vilken de utan hänsyn till pre-
stige kan dela med andra i teamet och på samma sätt ta del av och lära av övriga 
teammedlemmar.  

Teamets medlemmar får också en fortlöpande konstruktiv feedback från lednings-
nivån.  

I team av detta slag skapas synergivinster genom samverkan mellan teamets 
medlemmar. Syer & Connolly (1996, s. 129) beskriver ett team med synergi-
vinster bl.a. genom följande formulering:  

A team functioning healthy will not only produce ideas that no team member 
could have thought of alone but will also be able to solve problems that even the 
technically most gifted was unable to solve. 

Det är också tänkbart att samverkansprocesserna i teamet fungerar omvänt. 
Syer & Connolly (1996, s. 107) beskriver detta:  

There are poor teams that have no synergy or that are so blocked that they have 
negative synergy. In the latter the whole is less than the sum of its parts: the team 
has such problems that it is less than the sum of each individual's abilities. Indi-
vidual members are each less effective as team members than they are on their 
own.  

Denna företeelse, här benämnd negative synergy, kallas i Sandberg (1997, b, s. 
104) för omvänd synergi och beskrivs där (a.a.) som en ”urholkning av den in-
dividuella kompetensen i teamsamarbetet”.  

2.1.3 Arbetsklimat och teamarbete 

Likert (1961) redovisar en beskrivning av vad som kännetecknar ett effektivt 
team och relaterar även till McGregor (1960). Båda har ett socialpsykologiskt 
perspektiv; relationer står i centrum. Av 24 kännetecken på ett effektivt team 
är samarbetsförhållanden/arbetsklimat tydliga i 20. Ett exempel på detta är att 
arbetskamraterna har en avspänd relation till varandra. Andra exempel är 
förtroende för varandra och lojalitet mellan teamets medlemmar, stödjande 
atmosfär, tron på varje teammedlems förmåga att prestera det ”omöjliga”, 
öppen kommunikation samt beredskap att påverka och låta sig påverkas av 
varandra. Det optimala teamet (Syer & Connolly, 1996) är ett team med goda 
kommunikationsfärdigheter och bra förhållanden mellan teammedlemmar-
na.  
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Tjosvold (1995) beskriver en typ av kommunikationsmönster, constructive 
controversy, som han, på basis av jämförelser mellan produktiva och mindre 
produktiva team, menar är överlägset när det gäller produktiviteten. Dessa 
”konstruktiva motsättningar” (egen översättning) innebär att teamets med-
lemmar diskuterar sina uppfattningar i en samförståndsanda för det gemen-
samma bästa. Teamets medlemmar granskar sina egna och andras synpunk-
ter noga. I teamet uttrycks frustrationer öppet och deltagarna i samtalet för-
söker förstå varandra ömsesidigt. De ”konstruktiva motsättningarna” präg-
las vidare av att medlemmarna i teamet ställer frågor till varandra, för att 
komplettera egna synpunkter och för att vidga förståelsen av andras syn-
punkter. Individerna i teamet är öppna för att ömsesidigt påverka varandra 
och även för att låta sig påverkas. De visar varandra respekt och undviker att 
förolämpa varandra. Det som kännetecknar denna typ av diskussion är fram-
för allt en strävan efter integration av idéer och lösningsförslag för ömsesidi-
ga fördelar. 

Detta produktiva kommunikationsmönster menar Tjosvold (1995, s. 101) kan 
skapas om vissa villkor är uppfyllda. Hit hör att öppenhet i teamet ses som 
en norm, att individerna kan lyssna på varandra genuint, att oberoende kun-
skapskällor konsulteras ibland (litteratur, föreläsare etc.), att det i diskussio-
nerna förekommer inslag av grupper med ”opponenter” och ”försvarare” av 
ståndpunkter, att sak och person mycket tydligt och uttryckligt skiljs åt och 
att alla teammedlemmar eftersträvar nyttan av alla förslag. 

”Kostnaden” för att skapa ett bra samarbetsklimat kan också, enligt vissa 
studier (Nahavandi & Aranda, 1994; Allender, 1993, båda i Tudor et al 1996) 
bli så pass hög att produktivitet och kreativitet skadas. Alltför mycket tid går 
åt för att skapa förtroende och samstämmighet i teamet. I Sandbergs (1997b) 
typologisering av team (se ovan) har ”känslosamma team” stora likheter med 
denna beskrivning.  

Utifrån en fallstudie av en arbetsgrupp inom näringslivet konstaterar Ha-
nappi-Egger (1996) att de seniora teammedlemmarna prioriterar en gemen-
sam förståelse av arbetet, vilken bygger på förtroende och personliga relatio-
ner mellan medarbetarna, medan andra teammedlemmar föredrar mer di-
stanserade arbetsrelationer. I samma studie konstateras att autonomi påverkar 
gruppen och har ”several groupdynamic trade-offs” (a.a., s. 117). Individuell 
flexibilitet och autonomi gör det å ena sidan möjligt för teammedlemmen att 
förverkliga sina egna önskemål i arbetet. Å andra sidan innebär individuell 
flexibilitet och autonomi, enligt Hanappi-Egger (a.a.) att det krävs en större 
grad av koordination mellan gruppens medlemmar. Den yttre kontrollen 
måste ersättas av egen kontroll, vilket kan innebära att de psykologiskt sva-
gare (”psychologically weaker”) blir utnyttjade. Frågor kring vad människor 
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egentligen gör blir aktuella med en större grad av autonomi och flexibilitet. 
Detta ökar sannolikheten för konflikter. Flexibiliteten kan också leda till ökad 
isolering genom att de sociala kontakterna minimeras. Den flexibilitet som 
autonomi innebär har som konsekvens att den fysiska och psykologiska ar-
betsinsatsen maximeras, enligt författaren (a.a.).  

Att ökad flexibilitet genom frihet när det gäller arbetstidens och arbetsplat-
sens förläggning leder till minskade sociala kontakter bekräftas också i Sand-
berg (1995), som visar att detta kan innebära effektivitetsförluster genom en 
sämre genomarbetad värdebas och sämre informationsflöde med åtföljande 
oklara gemensamma förhållningssätt i patientarbetet. Syer & Connolly (1996, 
s. 131f) ser en paradox i medlemskapet i ett team, då individen i många fall 
ansluter sig till team som kan ge en acceptabel autonomi, medan teamen ofta 
föredrar den medlem som sätter teamet före sig själv.  

Garner & Orelove (1994) knyter samman frågorna om hur beslut fattas i tea-
met som helhet eller av teamets medlemmar med individens autonomi och 
flexibilitet. Som hjälp vid denna diskussion använder Garner & Orelove (a.a.) 
begreppen multidisciplinary teamwork och interdisciplinary teamwork. Författar-
na menar att den multidisciplinära modellen innebär att yrkesutövare av 
skilda professioner har en gemensam uppgift rörande en och samma person. 
Den multidisciplinära modellen har sitt ursprung i en medicinsk modell, i 
vilken läkaren som samlande gestalt inhämtade information från andra yr-
kesutövare rörande en patient. I det multidisciplinära teamet, menar Garner 
& Orlove (a.a.) är varje yrkesutövare relativt autonom och kan fatta sina be-
slut oavsett om det gagnar klienten eller inte. I de interdisciplinära teamen där-
emot, fortsätter författarna (a.a.), arbetar personer från skilda professioner 
tillsammans vid planering och genomförande av åtgärder för klienten. Beslu-
ten om tillvägagångssätten är inte den individuella yrkesutövarens utan 
teamets. Författarna fortsätter (s. 21f, 27): 

The team members are then expected to cooperate, collaborate and coordinate their 
activities to implement the team's plan and to achieve it's goals. ...When they are 
working well, interdisciplinary teams provide a supportative work environment 
for their members. ...It should not be surprising that interdisciplinary teamwork is 
more difficult to achieve and, consequently, much more has been written about 
factors contributing to successful interdisciplinary teamwork. 

Garner & Orelove (1994, s. 28) framställer sedan utifrån detta en övergripan-
de fråga, De två svaren ligger i linje med Sandberg (1995) och anknyter till 
frågan om arbetsklimat:  

”Everyone is in favour of teamwork, but it is not easy to achieve.” This paradox 
indicates that professionals do not work well together just because they belong to a 
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”team”. But what is required to achieve this goal that everyone supports in prin-
ciple? The answers to this question focus on two main areas: (1) the organiza-
tional context with in which teams function, and (2) the internal processes with in 
teams themselves,  

Clarke (1996) redovisar och diskuterar fyra huvudsakliga modeller för be-
slutsfattande i team. Han konstaterar att flera modeller främst vilar på ett ef-
fektivt beslutsfattande som ett resultat av ”improved communication and 
effective task structure” (a.a., s. 402). En avgörande innebörd i förbättrad 
kommunikation tycks vara att alla teammedlemmar deltar i beslutsproces-
sen, så att inte en teammedlem fattar beslut och i efterhand ber om de andras 
instämmande.  

2.1.4 Sammanfattning 

Utifrån föregående text kan följande konstateras:  

1. Samarbetet mellan människor i arbetslivet har stor betydelse både i 
den subjektiva upplevda meningen och som ett objektivt skeende. Det 
finns därför all anledning att beskriva och analysera samarbete i team i 
termer av såväl objektiva samarbetsförhållanden (fysiskt, organisato-
riskt) som det subjektivt uppfattade arbetsklimatet;  

2. Tidigare studier av team pekar mot att informationsförmedling, ledar-
skap, feedback, andra aspekter av kommunikation och relationer samt 
autonomi i arbetet starkt bidrar till det rådande arbetsklimatet;  

3. Forskningsgenomgången ger inget underlag för det generella anta-
gandet att arbetsklimat är något som går att beskriva entydigt, enkelt 
och konkret, även om sådana uttryck också kan förekomma. Arbets-
klimat framställs inte som entydigt och kausalt relaterat till i tid eller 
rum närliggande förhållanden, Närmast till hands ligger att innebör-
den i arbetsklimat utgör en subjektiv upplevelse (ett ”fenomen”) som 
skapas och utvecklas utifrån skilda förutsättningar beroende på indi-
vid och organisation, Begreppet är således dynamisk.  

2.1.5 Tidigare litteraturstudie 

En tidigare litteraturstudie (Sandberg, 2000) har också haft som syfte att bely-
sa fenomenet arbetsklimat i teamarbete, vilket i detta arbete kommer att be-
handlas i två empiriska delstudier. I den studien uttrycks att begreppet och 
termen arbetsklimat används som det samlade uttrycket för termer som 
”anda” ”atmosfär”, ”samarbetsklimat” och ”klimat”. Ett resultat av littera-
turstudien (a.a.) är att detta visat sig vara rimligt genom att studierna rörande 
”atmosfär”, ”klimat” etc. genomgående relaterar till just arbetsklimatet. Ar-
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betsklimatet är ett uttryck som genomgående i litteraturen refererar till hur 
individer upplever och beskriver relationerna mellan människor på arbets-
platsen och i teamet. Däremot är inte begreppet ”psykosocial arbetsmiljö” 
(”psychosocial work environment”) synonymt med arbetsklimat, men ar-
betsklimatet utgör en väsentlig aspekt av psykosocial arbetsmiljö. Det senare 
är mer övergripande och inkluderar även upplevelser av direkt inflytande 
från arbetsorganisation och arbetets krav samt upplevelsen av den fysiska 
arbetsmiljön.  

I den studerade litteraturen har också termer som ”behandlingsklimat”, ”or-
ganisationsklimat” och ”kultur” förekommit. Dessa har tydliga anknytningar 
till innebörden i arbetsklimat, men skiljer sig också från dessa på avgörande 
punkter. Begreppet behandlingsklimat fokuserar framför allt på upplevelser 
av behandlingsarbetet, medan arbetsklimatet relaterar till behandlarnas upp-
levelser av relationerna i behandlarteamet. I praktiken kan det dock vara 
svårt att urskilja den ”klimatpåverkan” klienterna utövar på arbetsklimatet i 
teamet. Behandlingsklimat kan därför ses som ett förhållande vilket påverkar 
arbetsklimatet och bidrar till dess utveckling och förändring. De i litteraturen 
förekommande begreppen organisationsklimat och kultur har ett större om-
fång än begreppet arbetsklimat. De täcker inte heller hela innebörden i ar-
betsklimat, genom att det socialpsykologiska (upplevelsemässiga och indivi-
duella) perspektivet inte framträder tydligt. 

Litteraturstudien (Sandberg, 2000) tydliggjorde svårigheterna att skilja mel-
lan arbetsklimatets innebörd och dess rötter (det som skapar och utvecklar 
arbetsklimatet). I litteraturen behandlas frågan om samarbetsklimatets inne-
börd ofta samtidigt och utan någon tydlig skiljelinje mot frågan om framväx-
ten av samarbetsklimatet. På motsvarande sätt behandlar litteraturen frågor 
om arbetsklimatets konsekvenser som sammanvävd med frågor om dess in-
nebörd. Litteraturstudiens (a.a.) analys har dock inneburit en analytisk ambi-
tion i riktning mot ett skiljande av det ena från det andra, vilket också har 
varit en framkomlig väg.  

Litteraturstudien (a.a.) har sammanfattningsvis givit följande svar på frågor-
na om arbetsklimatets innebörd (1), ur vad arbetsklimatet skapas (rötter, 
framväxt, utveckling, förändring) (2) och konsekvenser (3):  

1. Innebörden i samarbetsklimat framträder som ett aggregat av indivi-
duella upplevelser, som manifesteras i beskrivningar på individ-, 
grupp-, och organisationsnivå. I en grundläggande mening är således 
individen ”bärare” av arbetsklimatet.  
 

Den mest framträdande aspekten av arbetsklimat utgörs av social in-
teraktion. Det handlar om möten mellan människor, samarbete och 
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kommunikation. Här finns både formella och informella aspekter av 
kommunikationen mellan människor med anknytning till arbetet. 
  

Kommunikationen mellan människor har, vilket ofta uttrycks i littera-
turen, en social och informell betydelse. Småprat och kaffepauser kan 
sätta sin prägel på arbetsklimatet. Denna aspekt av social interaktion 
kompletteras av en kommunikation som är mer orienterad mot ar-
betsuppgifterna i sig. Begreppet information förefaller här relevant. 
Som en tredje aspekt av den sociala interaktionen framträder indivi-
dens upplevelser av inflytande i arbetet.  
 

Begrepp som autonomi och handlingsutrymme diskuteras i litteratu-
ren och hänförs till denna tredje aspekt.  

2. Frågan hur arbetsklimatet skapas, växer fram, utvecklas och förändras, 
har blivit belyst med hjälp av synpunkter i litteraturen vilka huvud-
sakligen uttrycker att det finns samband mellan olika förhållanden och 
arbetsklimat. Detta innebär dock inte någon tydlig kausalitet mellan 
vissa förhållanden å ena sidan och specifika konsekvenser å den andra.  
 

Förutom att arbetsklimat framträder som ett förhållande i ett kompli-
cerat samspel med det organisatoriska sammanhanget, ger flera texter 
uttryck för att arbetsklimat är en intermedierande faktor. Arbetsklima-
tet kan ses som ett led mellan organisatoriska förhållanden i vid me-
ning (arbetsroller, chefskap, resurser och deras allokering, ansvar, be-
fogenheter, informationsflöde, huvudmannaskap/ägarförhållande, 
övergripande mål etc.) å ena sidan och resultat i vid mening å den 
andra (värderingar, produktivitet, effektivitet, arbetstrivsel, teamut-
veckling, personlig utveckling och välbefinnande hos teammedlem-
men).  
 

Sammanfattningsvis kan utifrån den studerande litteraturen grunder-
na för arbetsklimatet beskrivas i tre huvudgrupper: individ, ledning 
samt organisation med mål. Mellan dessa grupper råder interaktiva re-
lationer. Sambanden mellan dessa grunder för arbetsklimat och ar-
betsklimatet kan inte karakteriseras som väl utforskade. Det empiriska 
stödet är svagt. Detta tycks hänga samman med att de ingående be-
greppen inte är enhetligt definierade och att studierna i dessa frågor 
inte rymmer begrepp med jämförbara operationaliseringar/konkre-
tiseringar. Därför blir också jämförelser mellan resultaten missvisande.  
 

Som influerande individfaktorer framträder grundläggande psykolo-
giska egenskaper hos individerna som t.ex. trygghet, kompetens och 
förmåga att hantera en stor och kravfylld arbetsmängd och stressande 
arbetssituationer. Arbetsuppgifternas krav och den upplevda stressen 
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är avhängiga de resurser som finns inom organisationen, arbetssche-
ma, förväntningar, mål och ledarstil. Dessa och andra organisatoriska 
förhållanden kan också i sig påverka arbetsklimatet i teamet/på ar-
betsplatsen.  
 

I litteraturen diskuteras frågan om ledarskapets påverkan på arbets-
processer, arbetsresultat och medarbetare mycket ofta. Stora delar av 
litteraturen ger explicit intrycket att ledarskap har en närmast direkt 
avgörande betydelse för arbetsklimatet. Här kommer texterna mycket 
när kausala antaganden.  
 

Sandberg (2000) pekar i sin litteraturstudie mot att det är rimligt att 
särskilja förhållanden som ger upphov till arbetsklimatet och förhållan-
den som vidmakthåller eller utvecklar arbetsklimatet. I det förra fallet 
framstår ett strukturellt perspektiv som rimligt. Detta innebär att för-
hållanden i organisationen, t.ex. personalgruppens sammansättning, 
varför personer söker sig till vissa team, verksamhetens mål och resur-
ser, arbetsuppgiften samt ledarskapet formar arbetsklimatet. Föränd-
ringar i arbetsklimatet äger till betydande del rum beroende på de per-
sonligheter som ingår i teamet och den interaktion som förekommer i 
teamet inom ramen för rådande organisatoriska förutsättningar. Ar-
betsklimatet bidrar således också till sin egen utveckling;  

3. Litteraturstudiens (a.a.) svar på frågan om konsekvenserna av arbets-
klimatet är att arbetsklimat bidrar till resultatet/konsekvenserna av 
organisationens och teamets arbete på flera sätt. Detta gäller både för 
arbetets genomförande och också för resultatet av organisationens hu-
vudsakliga uppgift/uppdrag liksom för konsekvenser i andra avseen-
den. Utifrån de granskade källorna, är det inte möjligt att hävda att ar-
betsklimatet i sig skulle vara den enda förutsättningen för arbetstill-
fredsställelse eller för arbetets effektivitet och produktivitet. Däremot 
ingår arbetsklimatet, särskilt med tanke på individens arbetstrivsel, all-
tid som en förutsättning.  
 

Litteraturstudien (a.a.) visar att arbetsklimatet inte går att betrakta som 
ett isolerat förhållande annat än av analytiska skäl. Det ingår som en 
av flera centrala faktorer i samverkan med arbetets resultat i den om-
fattande meningen av värderingar, produktivitet, effektivitet, arbets-
trivsel, teamutveckling, personlig utveckling och teammedlemmens 
välbefinnande. Det är inte möjligt att utpeka kausala förhållanden mel-
lan arbetsklimatet och resultataspekter.  
 

Av litteraturen framgår att de aspekter av arbetsklimat som bidrar till 
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främst arbetstrivsel beskrivs i termer av kommunikation, relationer 
samt socioemotionellt stöd relaterat till inflytande.  

Den sammanfattande slutsatsen i litteraturstudien (Sandberg, 2000, s. 65) be-
skrivs på följande sätt:  

Arbetsklimat innebär individens unika upplevelse av information, kommunika-
tion och handlingsutrymme knutna till det egna arbetet. Individens upplevelser i 
dessa avseenden relaterar direkt till den arbetsuppgift team och individ har. Ar-
betsklimatet återspeglas i den värdebas som finns i teamet och som individen ut-
trycker. Tillsammans med andra förhållanden i det organisatoriska sammanhang-
et, har arbetsklimat större eller mindre betydelse för konsekvenserna av teamets 
verksamhet i bred mening.  

Denna slutsats ligger i linje med Ekholm & Hedin (1991, s. 237), vilka sam-
manfattningsvis beskriver arbetsklimatet som kopplat till ”relationerna i ar-
betslaget” samt ”styrningen i arbetet”. Därtill pekar författarna (a.a., s. 237) 
på kopplingen mellan arbetsklimat och ”utmaningen i arbetet”. Arbetsupp-
giften och dess kännetecken interagerar med arbetsklimatet. Det utgör en 
avgörande materiell bestämning, men konstituerar inte den huvudsakligen 
socialpsykologiska innebörd som arbetsklimat har. Ekholm & Hedins (a.a.) 
slutsatser understryker dock arbetsuppgiftens ofrånkomliga och starka infly-
tande över arbetsklimatet.  

Varje dimension i det som utgör arbetsklimatet kan i en kvalitativ mening 
ges ett positivt eller negativt ändvärde. Så utgör den positiva kommunikativa 
aspekten optimal kommunikation med samarbete, feedback, uppskattning, 
socioemotionellt stöd, kontinuitet och relevans, medan den negativa kom-
munikativa aspekten kan beskrivas i termer av tystnad och interpersonella 
konflikter.  

Den positiva aspekten av informationsförmedling utgörs av optimal informa-
tion som möjliggör kontroll och överblick, medbestämmande och professio-
nell utveckling. Den ”goda” informationen innebär också stöd vid arbets-
uppgifternas genomförande samt tydliggörande av verksamhetens mål och 
medel. Den negativa delen av informationsförmedlingen innebär ojämlik in-
formationsförmedling, dåligt valda tidpunkter för information och en inade-
kvat information som varken gynnar den professionella kompetensutveck-
lingen eller den personliga arbetstrivseln. Informationsförmedlingen kan på 
så sätt bidra till en känsla av att teammedlemmen inte deltar på allvar i arbe-
tet.  

Den positiva aspekten då det gäller autonomi innebär upplevt självbestäm-
mande, rimligt handlingsutrymme samt påverkans- och utvecklingsmöjlig-
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heter medan den negativa polen i autonomidimensionen står för svagt infly-
tande och eget handlingsutrymme samt små utvecklingsmöjligheter.  

Arbetsklimatet beskriver framför allt direkt helhetsupplevelsen av den socia-
la interaktionen i arbetet. Underliggande förhållanden (organisation, samhäl-
le, individ) är inte på samma sätt direkt manifesterade i verksamheten, men 
utgör ändå de avgörande förutsättningarna för arbetsklimatet. Litteraturstu-
dien visar att arbetsklimatet manifesteras i och interagerar med verksamhe-
tens konsekvenser/resultat i vid mening (värderingar, produktivitet, effekti-
vitet, arbetstrivsel, teamutveckling, personlig utveckling och teammedlem-
mens välbefinnande).  

2.2 Aktörsperspektivet och det organisatoriska sammanhanget  

Teammedlemmar, som en längre tid arbetat i samma profession i ett team, 
kan tydligt beskriva sitt arbete (Sandberg, 1997a och b). Detta aktörsperspektiv 
måste dock kompletteras med andra systematiska beskrivningar för att skapa 
en helhetsbild av verksamheten, vilka möjliggör analyser av arbetsklimat och 
interaktionsfenomen i teamet. De anställdas synpunkter måste också inord-
nas i en övergripande ram for tolkning (Sandberg, 1997b). Förutom forsk-
ningsmässigt stöd innebär aktörsperspektivet en tydlig värdering, som ut-
trycker att de anställda inte ska negligeras (Sandberg, 1997b). Hansson (1999, 
s. 52) noterar att hur arbetsvillkoren uppfattas ”framför allt är en individuell 
bedömning”. Sökandet efter denna individuella bedömning, aktörens per-
spektiv, är centralt i detta arbete. De individuella synpunkter som fram-
kommer speglar naturligtvis individens upplevelser och uppfattningar av 
arbetsklimatet och förhållanden relaterade till detta. Underförstått i detta 
perspektiv är dock också att den uppfattade/upplevda verkligheten begrän-
sas till aktörernas perspektiv med dess möjligheter till minnesfel och avsikt-
ligt felaktig information. Perspektivet uttrycker inget direkt om verkligheten 
som uppfattningarna/upplevelserna relaterar till. 

Det metodologiska raster som redovisas här, Det organisatoriska sammanhang-
et, har sina rötter i tidigare pedagogisk forskning, men är också tillämpligt i 
andra sammanhang där pedagogiska processer, förändrings- och utveck-
lingsarbete och andra typer av påverkansprocesser äger rum. Därav följer att 
teamen inom offentliga verksamheter i detta forskningsprojekt lämpar sig väl 
för detta teoretiska raster. Den systemteoretiska begreppsapparaten (jfr Car-
dell, 2000) har likheter med denna teoretiska referensram. Tydliga berörings-
punkter finns i begrepp som ”komplexa orsakssammanhang” (a.a., s. 22), 
”sammanhang”, ”feedback” och ”processer” (a.a., s. 37).  
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Det organisatoriska sammanhanget finns först presenterad i Sandberg (1997b) 
mot bakgrund av en studie där ramfaktorteoretiska antaganden utgjort en 
inledande teoretisk ram (Sandberg, 1995). I Sundstroms et al (1990) modell 
innefattar nivåbegreppen organizational context, boundaries och team develop-
ment det som i modellen (Sandberg, 1997b) kallas yttre faktorer, inre faktorer, 
kärnprocesser och kringprocesser. Skillnaden är emellertid att de konkreta för-
hållanden som anges på de olika nivåerna endast delvis sammanfaller mellan 
de två modellerna. Medan Sandbergs (1995, 1997b) datainsamlingar sker 
inom offentliga verksamheter, utgör företag inom näringslivet Sundstroms et 
al (a.a.) fokus.  

Av grundläggande betydelse i Det organisatoriska sammanhanget är att de flö-
den av verkliga förhållanden modellen beskriver är dubbelriktade. Modellen 
är grundläggande för genomförandet av den kontextuella analysen. Sund-
strom et al (1990, s. 122) pekar också på att perspektivet med nödvändighet 
måste vara interrelationellt. Thompson (1967) använder begreppet reciprocal 
interdependence. 

Att som Sandberg (1997b) och Sundstrom et al (1990) betrakta teamarbete 
utifrån ett systemiskt perspektiv sammanfaller med det Syer & Connolly 
(1996) argumenterar för (s. 159, 161):  

The team, with its inner boundaries, is a system with different levels of operation. 
As such, anything that happens at one level affects or reflects what happens at an-
other. ...Lasting change ...will only happen when the team reaches a new common 
understanding of itself as a system.  

Det organisatoriska sammanhanget (fig. 2:1 nedan) utgör i detta arbete en teore-
tisk modell som möjliggör ett ordnande av data. Modellen har redovisats i 
tidigare arbeten (t.ex. Sandberg (1997b, s. 67-88), men här utvecklats vidare 
då en central mekanism som feedback lagts till och omvärld införts med direkt 
koppling till yttre och inre faktorer. 

Begreppet omvärlden i den teoretiska modellen kan sägas ha stor tyngd i ny-
institutionell organisationsteori (Edlund, 2001). Ur detta teoretiska perspektiv 
är frågan om hur sambandet gestaltar sig mellan organisationen och dess 
omgivning centralt för att förstå verksamheten. Organisationens verksamhet 
bestäms i hög grad av externa faktorer som politiska handlingsprogram, 
rättsliga normer och ”självklara” sätt att utföra arbetet på. Scott (1995) menar 
att dessa kognitiva, rättsliga och reglerade strukturer ger stabilitet och me-
ning åt handlandet i organisationen. Det är således viktigt att hänsyn tas till 
normer och föreställningar inom angränsande områden. Den offentliga sek-
torn kan sägas tillhöra ett institutionaliserat fält (till skillnad från ett tekniskt 
fält). Inom detta fält är produkterna svåra att mäta. I det institutionella fältet 



Centrum för Välfärdsforskning 

 29

är legitimitet ett konkurrensmedel som säkrar resurser och överlevnad (Meyer 
& Rowan, 1977). En konsekvens av detta är att det bäst lämpade sättet att ut-
föra en verksamhet på antas vara det som stämmer överens med vedertagna tän-
kesätt hos andra organisationer och samhällsaktörer (Edlund, 2001, s. 51). För 
teamarbetets del skulle det t.ex. kunna innebära att team som arbetsform an-
ses vara det bästa sättet att organisera en verksamhet på, trots att det inte vi-
sar sig effektivt (Sandberg, 1995). 

 
Figur 2:1. Det organisatoriska sammanhanget 

Yttre faktorer/förhållanden som tid, resurser, officiella mål, miljö och klien-
ter/elever/patienter har ett avgörande inflytande på hur processerna i team 
gestaltar sig. Rådande ideologier i samhället påverkar alla offentliga verk-
samheter. Lagstiftning och regelverk utgör också influerande yttre faktorer, 
liksom teammedlemmars formella utbildning, lön, legitimation etc. Verk-
samhetens organisation, t.ex. som team, utgör också ett yttre förhållande. 

Dessa yttre faktorer är dock inte tillräckliga som grund för att förstå förlopp 
och resultat i teamens arbete, utan behöver bl.a. också kompletteras med den 
betydelse inre faktorer har. Dessa utgör, till skillnad från de yttre faktorerna, 
inte materiella, administrativa eller ekonomiska förhållanden som går att på-
visa konkret, utan innefattar istället människors föreställningar, attityder, 
tankar, känslor, beteendemönster, informellt samarbetsmönster och förhåll-
ningssätt. Här definieras inre faktorer som psykologiska och informella sociala 
tillstånd och förlopp hos aktörerna i en verksamhet (Sandberg, 1997b). Exempel på 
sådana tillstånd eller förlopp utgörs av teamarbetarens samarbetsförmåga, 
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den värdebas teammedlemmen och teamet i sin helhet står för samt arbets-
klimatet. 

Med värdebas avses uppfattningar av värderingsmässig karaktär i över-
gripande och centrala frågor med anknytning till arbetet. Det är t.ex. uppfatt-
ningen av verksamhetens mål, synen på hur teamet ska samverka internt och 
externt, prioriteringar samt uppfattningen av verksamhetsspecifika frågor, 
t.ex. hur kunskap och lärande ses inom en pedagogisk verksamhet eller hur 
hälsa uppfattas inom en verksamhet där hälsofrågor står i centrum. Värdeba-
sen är i sin helhet specifik för varje team, men innefattar samtidigt frågor av 
generell karaktär (t.ex. prioriteringar). Värdebasen utgör en beskrivningsnivå 
som är mer konkret än den ideologiska nivå som framträder i t.ex. människo- 
och samhällssyn, även om det finns kopplingar mellan värdebas och ideolo-
gi. Värdebasen är samtidigt inte en konkret detaljnivå. 

Att ta hänsyn till både inre och yttre faktorer för att försöka förklara och för-
stå organisatoriska processer och resultat betraktas idag som närmast själv-
klart, men denna integration mellan samhälleliga, organisatoriska, psykolo-
giska och sociala perspektiv var tidigare inte så given (jfr Ellström, 1992; 
Berg, 1985).  

För varje verksamhet är det möjligt att iaktta en s.k. kärnprocess. Detta kan 
beskrivas som det konkreta arbete som utförs i samband med den ”egentli-
ga” uppgift man har. Läraren kan se detta som mötet med sina elever och 
psykoterapeuten som den psykoterapeutiska relationen med klienten. För 
sjuksköterskan kan kärnprocessen innebära omvårdnad av patienten och för 
läkaren mötet med patienten med diagnostiskt arbete och medicinsk behand-
ling. I denna klientprocess utnyttjar teammedlemmen sin kärnkompetens. Vad 
som är kärnprocesser är naturligtvis beroende av profession, arbetsuppgifter, 
motivation, yrkesanda, mål och krav etc., men den professionella yrkesut-
övaren har ofta en tydlig föreställning om vad detta är. Det utrymme som ges 
yrkesutövaren för att bedriva sin verksamhet i kärnprocessen påverkar både 
arbetstrivseln och resultatet av arbetet i dess yttre mening. En betydande för-
lust av arbete inom det som yrkesutövaren uppfattar som sin kärnprocess 
påverkar såväl arbetstillfredsställelse som resultatet av arbetet på ett ogynn-
samt sätt. Då teammedlemmen interagerar med andra teammedlemmar, i 
direkt anslutning till klientarbetet, utgör också detta en kärnprocess, som kan 
kallas teamprocess. 

Det äger också rum kringprocesser, då arbete ägnas åt annat än den direkta 
kärnan. Det kan vara utbildning, utvecklingssamtal, administration, sam-
manträden och konferenser. Dessa kringprocesser kan upplevas som stöd för 
en målinriktad kärnprocess, men också i vissa fall upplevas som hinder. Det 
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förekommer också arbete i en gråzon mellan det avlönade arbetet med dess 
kärnprocesser och kringprocesser och privatlivet. Att snacka jobb på lunchen 
kan upplevas på detta sätt, liksom t.ex. att nattvandra som lärare eller social-
arbetare eller ta sig tid efter jobbet för samtal med oroliga anhöriga till patien-
ter.  

Inom flera av den offentliga sektorns verksamheter är det svårt att uttala sig 
om resultat eller konsekvenser av arbetet i någon enkel och konkret mening. 
Resultat kan ofta bedömas i ett kortare perspektiv, medan resultat på lång 
sikt är svårare att uttala sig om. Att mäta eller att bedöma de resultat som 
uppnås eller de konsekvenser en verksamhet har innebär uppföljningar och 
utvärderingar. Uppföljningen har en tydlig koppling till kvantifierbara be-
dömningar (tidsåtgång, kostnad, antal etc. ), medan utvärdering är just en 
värdering av ett utfall i förhållande till de mål verksamheten har. Uppfölj-
ningen ger i första hand en uppfattning om verksamhetens produktivitet, 
medan utvärderingen är en uppskattning av verksamhetens effektivitet. Från 
dessa uppföljningar och utvärderingar, som ibland är systematiska, doku-
menterade och regelbundna, men oftast informella och dagliga, är det av cen-
tral betydelse att det finns en feedback till alla i verksamheten. 

Förhållandet mellan arbetsklimat och teamarbete kan beskrivas i termer av 
den begreppsapparat som redovisas ovan, i en övergripande mening. Intres-
set för relationen mellan arbetsklimat och teamarbete blir belyst av kunska-
pen om inre och yttre faktorer, vilka i ett komplicerat samspel formar det ar-
betsklimat som finns i teamets processer. De konsekvenser arbetsklimatet har 
i team låter sig beskrivas i termer av resultat på kort och lång sikt, den feed-
back som kan förekomma etc. Att beakta det raster som utgörs av Det organi-
satoriska sammanhanget skapar möjligheter för en vidgad kunskap om och för-
ståelse för innebörd, formande och konsekvenser av arbetsklimatet. 
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3 Metod 

Föreliggande empiriska del av projektet Arbetsklimat och problemlösning utgörs 
av två delar med datainsamlingar 2001-2002 (intervju och fokusgrupp). Den 
empiriska delen har föregåtts av en tidigare publicerad teoretisk studie av 
arbetsklimat redovisat ovan under avsnittet En tidigare litteraturstudie..  

Tillstånd att genomföra de empiriska studierna erhölls av respektive organi-
sations ledning samt av informanterna själva. Under beskrivningarna av ge-
nomförandet redovisas vidare etiska ställningstaganden. 

Som Karlsson (i Lindén m.fl. 1999, s. 79) påpekar har individperspektivet bli-
vit alltmer uppmärksammat inom arbetslivsforskningen. Det s.k. aktörsper-
spektivet har i större utsträckning vunnit aktualitet. Detta perspektiv kan 
studeras genom flera typer av datainsamling. I föreliggande studie utgörs 
dessa av intervju med en inledande berättelse (narrative) som stöd samt fo-
kusgrupp. Ett begrepp som ”livsvärld” används bland annat inom kvalitativ 
forskning för att studera människors upplevelse av sin konkreta vardag. Ett 
perspektiv av detta slag kan kallas ”psykologiskt” och kompletterar vid stu-
dier av organisationer det samhällsvetenskapliga/strukturella (jfr Sandberg, 
1995, s. 184). I ett senare arbete har Sandberg (1997b) kommit att i än större 
grad betona och utveckla aktörsperspektivet vid studier av team och teamar-
bete. I detta arbete (a.a.) påpekas bl.a., i linje med Lantz (1993) att (s. 23):  

... det är av vikt att tillmäta de anställda stor sakkunskap när det gäller det egna 
arbetet. ... Det är också alldeles uppenbart att individen har en unik förmåga att 
observera sig själv och förmedla denna kunskap, och den informationen kan vara 
svår att ta del av på anat sätt.  

3.1 Intervju  

3.1.1 Reflektion över intervju som metod  

Bengtsson (1999, s. 38) konstaterar bl.a. att för att fånga in en människas upp-
levelser och erfarenheter fordras kvalitativa ansatser och att ”... det över hu-
vud taget är intressant att studera naturliga och konkreta situationer”. I före-
liggande studie fyller resultatet av intervjun sin funktion att tillfredsställa 
detta arbetes syfte bl.a. genom att belysa data från litteraturstudien och vara 
”bränsle” i fokusgruppsstudien samt ingå som ett väsentlig underlag i dis-
kussionskapitlet.  
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Föreliggande studie delar Öhléns (1999) perspektiv på intervjuaren som en 
”upptäcktsresande” (s. 141) i den kvalitativa intervjun. Detta har också kon-
kreta implikationer (s. 141f):  

Det kräver att forskaren strävar efter öppenhet och inte låter sig styras av inter-
vjuguider eller ledande frågor. Detta tycks medföra öppen eller fri intervju. Det 
styrande blir forskarens frågeställning om ett fenomen, som leder till en undran 
och nyfikenhet över hur den andre erfarit det i sin livsvärld.  

Olsson & Sörensen (2001) menar att med en kvalitativ ansats som innebär en 
”öppenhet för den intervjuades upplevelser” (s. 107) är det möjligt att få del 
av den intervjuades upplevda vardagsvärld - livsvärld. Dahlberg (1993, s. 51) 
talar om att vända ”... sig till sakerna, så som de erfars av någon.” Huruvida 
det finns en verklighet bakom de skildrade upplevelserna är något man kan 
bortse från. Det är viktigt att forskaren eftersträvar att bortse från sin tidigare 
kunskap och är öppen för en väsensbeskrivning som i väsentliga avseenden 
kan vara skild från den kunskap forskaren har innan intervjun.  

Birgerstam (1999, s. 85) beskriver det fortsatta hanterandet av utsagor i ter-
mer av att: ”Den förvärvade kunskapen försöker man sedan översätta till en 
begriplig språkdräkt, så att den ifrågavarande företeelsen blir möjlig att un-
dersöka vidare och diskutera med sig själv.” Birgerstams (a.a.) syfte med det 
vetenskapliga arbetet torde ingå i en strävan att ”förstå och begreppsligt be-
stämma verkligheten så som den visar sig för oss och upplevs av oss männi-
skor, som subjekt” (Dahlberg, 1993, s. 50). Datainsamlingen i denna intervju 
innebär intresse för vilka individens upplevelser är och hur de framträder. I 
analysen av data är intresset riktat mot att förstå mångfalden i upplevelserna 
och mejsla ut meningen i det som sägs och göra denna explicit. Strävan efter 
förståelse av människan utgår från att hon betraktas som intentionell (Sjö-
ström, 1994).  

Sammanfattningsvis kan sägas att sökandet efter ”mening”, ”essens” eller 
”invarians” i det sagda utgår från en stor öppenhet i datainsamlingen för att 
det ska vara möjligt att fånga in det sagda i hela dess vidd och djup. Analy-
sen eftersträvar sedan en koncentration av vad som sagts och hur det sagts. 
Förloppet vid datainsamling och analys är således ett spel mellan helheten 
och delarna, mellan variation och identitet (jfr Bengtsson, 1999, s. 43).  

Resultatet av intervjun visar att denna har stor förmåga att utvinna reflekte-
rande synpunkter ur arbetserfarenheter. Det föreligger heller inga problem 
att under intervjun särskilja de tre forskningsfrågorna från varandra. Svaren i 
intervjun framstår därför som valida eller giltiga.  
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3.1.2 Genomförande av intervju  

I samband med presentation av tidigare forskningsresultat inom olika team-
verksamheter i offentliga verksamheter som utbildning, socialt arbete samt 
hälso- och sjukvård, fanns en möjlighet att frivilligt anmäla sitt intresse för att 
delta i en intervju som också skulle fokusera på frågan om arbetsklimat. 62 
personer anmälde på detta sätt intresse för att medverka i en intervju. Den 
fortsatta urvalsprocessen innebar en strävan efter variation, så att olika yr-
kesgrupper, olika kön och verksamhetsområden skulle bli representerade. Ur 
den gruppen valdes sju personer, verksamma i sex olika län i Götaland och 
Svealand för intervju på samma grunder. Ytterligare två personer tillkom för 
att möjliggöra en större variation i svarsbilden. De nio var:  

Intervju 1, psykolog, man, 2 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 2, kurator, kvinna, 17 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 3, specialpedagog, kvinna, 25 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 4, sjukgymnast, kvinna, 13 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 5, läkare, kvinna, 28 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 6, sjukgymnast, man, 4 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 7, hälsoplanerare, kvinna, 3 års erfarenhet av yrket;  
Intervju 8, universitetsadjunkt, kvinna, 7 års erfarenhet av yrket; 
Intervju 9, sjuksköterska, kvinna, 10 års erfarenhet av yrket. 

Frivilligheten att delta i intervjuförfarandet samt hanterandet av intervjusitu-
ationen, genom att t.ex. göra intervjupersonen uppmärksam på om det före-
faller vara ”känsliga” eller ”svåra” frågor som har dykt upp och att det kan-
ske kan vara lämpligt att ta intervjun vid något annat tillfälle, indikerar en 
tillräcklig etisk standard i studien tillsammans med den garanterade anonymi-
tet informanten har vid publiceringen av studien. Det är viktigt att upprepa 
frivilligheten vad gäller vilken information intervjupersonen uttrycker och att 
verka stödjande och lyhörd under intervjun för att undvika skada (jfr Dahl-
berg m.fl., 2001).  

Att använda intervju som metod motiveras också av den metodiska plura-
lism som detta arbete innebär, vilken avser att sammantaget ge den belys-
ning av arbetsklimat som hela projektet från litteraturstudie (Sandberg, 2000) 
till fokusgrupp eftersträvar. Det för forskningsprocessen pragmatiska moti-
vet utgörs av att intervjudata skall fylla rollen som ”bränsle” i fokusgrupper-
na. För att få en kraftfull ingång i intervjun (Dahlberg m.fl., 2001, s. 154), in-
leds mötet mellan forskare och intervjuperson med att informanten skriver 
en berättelse helt självständigt och denna tas som utgångspunkt för den föl-
jande intervjun. På detta sätt dämpas den betydelse intervjuaren och samspe-
let mellan intervjuare och den intervjuade alltid har för de data som infor-
manten presenterar vid intervjun (jfr Dahlberg m.fl. 2001, s. 150).  
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Informanten uppmanas inledningsvis följande: Skriv en berättelse om en 
upplevd situation i arbetet som präglats av bra arbetsklimat och en situation 
som präglats av dåligt arbetsklimat. Den tid som ges för att skriva ner berät-
telsen är 30 minuter eller tills informanten själv anser sig färdig med sin be-
rättelse. Under den tid det tar att skriva ner berättelsen befinner sig forskaren 
och informanten i olika rum eller i var sin del av ett större rum, men infor-
manten kan söka upp forskaren. Informanten uppmanas att skriva berättel-
sen i jagform (jfr Dahlberg m.fl., 2001, s. 151). Därefter tas berättelsen som 
utgångspunkt i en intervju på ca 60 minuter med fokus på arbetsklimat. In-
tervjuaren stödjer informantens strävan att klarlägga sin upplevda erfarenhet 
med konkreta frågor av typen: ”Hur tänker du då?; Kan du exemplifiera det-
ta?; Hur menar du?; Kan du göra det lite klarare?; Har du erfarenheter av att 
arbetsklimatet hänger samman med problemlösningen i ditt team?; Vad ska-
pade arbetsklimatet?; Vilken betydelse hade arbetsklimatet?; Vad stod ar-
betsklimatet för?”.  

De berättelser som informanterna skrev ner blev utskrivna på i allmänhet en 
knapp A4-sida.  

Forskaren har en förförståelse, i detta fall bl.a. resultatet av en litteraturstudie, 
men undviker att lyfta fram detta. Målet med intervjun är nämligen att skapa 
en situation där informanten reflekterar över fenomenet utifrån sina erfaren-
heter (jfr Dahlberg, 2001, s. 156f). Detta betyder också att det inte förekommer 
någon strukturerad intervjumanual vid dessa intervjuer, utan forskarens 
styrning utgörs av stödfrågor (se ovan) för att klarlägga fenomenet utförliga-
re i en reflekterande process.  

Mot bakgrund av syftet med intervjun, den givna forskningsresursen och 
den fortsatta datainsamlingen, torde en intervju omfattande 6-8 personer 
vara tillräcklig. Om det hade visat sig att intervjudata inte tillförde datain-
samlingen tillräcklig variation, kunde det vara befogat med ytterligare inter-
vjuer. Antalet intervjuer stannade här vid nio, då ”teoretisk mättnad” fram-
stod som tydligt (Sandberg, 1997b, s. 56; Alexandersson, 1994). Intervjun 
genomfördes november 2001- mars 2002. 

3.1.3 Analys  

Med referens till bl.a. Giorgi (1997, i Dahlberg m.fl., 2001) utgörs databear-
betningen av de tre stegen beskrivning, reduktion och klarläggande av cen-
trala aspekter relaterade till forskningsfrågorna. Det första steget innebär att 
bandupptagningarna från intervjuerna skrivs ut så noga som möjligt. Detta 
inkluderar pauser, skratt, hostningar etc. All tolkning och generalisering 
måste vara bannlyst i detta steg. Det andra steget kännetecknas av mycket 
arbete med upprepade genomläsningar av intervjuerna och sökandet efter, i 



Centrum för Välfärdsforskning 

 36

förhållande till studiens kunskapsintresse och utgångsfrågorna för berättel-
sen och intervjun, mer eller mindre relevanta data. Forskaren måste medvetet 
sätta sin egen förförståelse och resultatförväntningar på undantag: “...the re-
searcher stays as close as possible to the original data” (Dahlberg m.fl. 2001, s. 
183). I detta skede, det centrala analytiska arbetet, kommer materialet att re-
duceras, för att till sist kunna presenteras i form av essentiella beskrivningar, 
tema/kategorier eller invarianta uppfattningar av de förhållanden som de 
ursprungliga forskningsfrågorna inriktat sig på.  

Dahlberg (1993, s. 90) redovisar stegen i bearbetning/analys på ett mycket 
klart sätt genom att peka på att bearbetning startar från en konkret nivå och 
att data abstraheras alltmer under analysen:  

Konkret innebär analysen av data att samtliga texter läses igenom ett flertal gång-
er. Efterhand som den upprepade läsningen fortskrider blir innehållet i dataproto-
kollen alltmer bekant. Då datamängden framstår som en känd helhet förändras 
prägeln på läsningen. Nu börjar istället innebördsskillnaderna och de olika delar-
na framträda.  

Att tolkning i någon mening är närvarande vid analysen av data är ofrån-
komligt vid sökandet efter centrala aspekter och sammanfattningar relatera-
de till forskningsfrågorna.  

Med sitt aktörsperspektiv (kap 2) eftersträvar denna studie att i sin analys av 
intervjudata ligga så nära informanternas uttryckta erfarenheter som möjligt, 
och tolkningen av data sker då resultatet presenteras och diskuteras i mer 
komprimerad form.  

Varje intervjuperson presenteras för sig, först genom att den precis innan in-
tervjun nedskrivna berättelsen (narrative) återges ordagrant i sin helhet eller 
så nära sin fulla omfattning att helheten står klar. Intervjuutsagorna anknyter 
till centrala teman eller kategorier, som uppträtt i narratives. Varje intervju 
sammanfattas, främst genom att intervjuns mest framträdande tema beskrivs 
och relateras till den intervjuade och till studiens tre forskningsfrågor. Hela 
intervjustudien sammanfattas slutligen. Citat från intervjun återges med in-
dragen marginal. 

3.2 Fokusgrupp  

3.2.1 Reflektion över fokusgrupp som metod  

De personer som ingår i fokusgrupper är, enligt Robert (1997), involverade i 
samma typer av situationer. Fokusgruppens syfte är i första hand att få fram 
variationer i diskussionerna, vilket uppnås genom att flera grupper formule-
rar sina synpunkter.  
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Datainsamling genom fokusgrupp syftar till att validera föregående datain-
samlingar i projektet som helhet, genom att förståelse för deltagarnas upple-
velser av och tankar kring arbetsklimat tillförs studien som helhet.  

Då denna datainsamling sker i en gruppsituation, är det inte klart i vilken 
mån de framförda synpunkterna är individanknutna; upplevelserna är sna-
rare att se som fenomen på gruppnivå. Under samtalet i fokusgruppen har 
forskaren ambitionen, med enstaka riktade frågor, att undersöka huruvida 
de upplevelser och uppfattningar som lyfts fram är något mer än tillfälliga 
och individuella. Det som återges i resultatet är fenomen som förefaller ha en 
bredare förankring i gruppen än den sporadiska individuella. I samband 
med de enstaka riktade frågor forskaren ställer är det dock viktigt att inte 
bryta den ström av synpunkter som formuleras i gruppen.  

Medan intervjustudien är starkt individ- och kontextbunden samt reflekte-
rande, så ingår i fokusgrupperna ett större antal personer, resonemangen är 
starkt kontextbundna, ytliga i vissa fall och mer reflekterande i andra fall. 
Den i fokusgruppen utvunna kunskapen berör i al1mänhet några få inslag i 
arbetsgruppens upplevelser av sitt arbete, medan intervju i detta fall är mera 
”svep” med möjligheter till djupare reflektion.  

Troligen har gruppens formella och informella ledare ett särskilt inflytande 
på samtalets riktning. Indikationer på detta i form av initiativtagande vid dis-
kussionen föreligger som stöd för detta, ett inte ovanligt förhållande vid 
gruppsamtal. Styrkan i fokusgruppen i denna studie visar sig framför allt i de 
processer av gemensam reflektion som de fem fokusgrupperna genererar, 
och som i några fall fortsatte efter det att samtalstiden egentligen var över, 
samt i tydliggörandet av de centrala frågor i arbetet som lyfts fram vid sam-
talen.  

I föreliggande studie framträdde fokusgrupp som den minst strukturerade 
metoden. Vid genomförandet (se nedan) släpptes en huvudfråga till grup-
pen, som diskuterade denna fritt i en reflekterande stil. Det var en mycket 
fruktbar metod, men ett intryck är också att här kan föreligga måttlig validi-
tet. Denna tvekan vad gäller validiteten berör naturligtvis i första hand indi-
vidnivå och i mindre grad gruppnivå. Processerna och resultatet av fokus-
grupperna tedde sig högst olika från grupp till grupp. Det är ingen tvekan 
om att fokusgruppen härigenom kan vara ett redskap vid verksamhetsut-
veckling. Däremot är det tveksamt om det är en i detta sammanhang god 
forskningsmetod. Intervjun är nödvändig som komplement till fokusgruppen. 
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3.2.2 Genomförande av fokusgrupp  

Urvalet av deltagare till fokusgrupperna är, liksom för intervjun, till viss del 
baserat på ett frivilligt anmält intresse. Därtill har också ett skolteam kontak-
tats under 2001. De personer forskaren har kontaktat har sedan samlat ihop 
”sina” team för fokusgruppen. Totalt ingår fem fokusgrupper, bestående av 
team inom olika områden av offentlig sektor i studien. Mötena med dessa 
genomfördes december 2001-februari 2002. Medverkande i de fem fokus-
grupperna var som följer.  

Specialiserat medicinteam, fem personer: Undersköterska, man, 8 års erfa-
renhet av yrket; Sekreterare, kvinna, 2 år; Sjukgymnast, kvinna, 9 år; Kurator, 
kvinna, 20 år; Arbetsterapeut, kvinna, 2 år; 

Team inom äldreboende, sju personer: Sjuksköterska/patientansvarig, kvin-
na, 1 års erfarenhet av yrket; Sjuksköterska, föreståndare, kvinna, 28 år; Tre 
undersköterskor, kvinnor, 4, 10 resp. 12 års erfarenhet; Arbetsterapeut, kvin-
na, 2 år; Sjuksköterskestuderande, kvinna, 0 år; 

Hjärtrehabiliteringsteam, fem personer: Två sjuksköterskor, kvinnor, 33 resp. 
35 års erfarenhet av yrket; Kurator, kvinna, 22 år; Två sjukgymnaster, kvin-
nor, 17 resp. 14 års erfarenhet av yrket;  

Skolteam, 13 personer: Sekreterare, kvinna, 4 års erfarenhet av yrket; Två 
barnskötare, kvinnor, l0 resp. 6 års erfarenhet av yrket; Rektor, man, 26 år; 
Två förskolelärare, kvinnor, 15 resp. 25 års erfarenhet av yrket; Fyra lågsta-
dielärare, kvinnor, 27, 25, 30 resp.1 års erfarenhet av yrket; Fritidspedagog, 
man, 16 år; Dramapedagog, kvinna, 3 år; Lärarassistent, kvinna, 4 år; 

Barn- och ungdomspsykiatriskt team, nio personer: Sekreterare, kvinna, 20 
års erfarenhet av yrket; Familjepedagog, kvinna, 3 år; Läkare, man, 30 år; Tre 
kuratorer, kvinnor, 16, 31 resp. 0 års erfarenhet; Tre psykologer varav en 
kvinna, 1 års erfarenhet och två män, 0 resp. 20 års erfarenhet av yrket. 

Fokusgrupperna består således av 5-13 personer. Etiska frågor berörs inled-
ningsvis vid mötena i fokusgrupperna (frivilligheten, konfidentialiteten, 
återkoppling genom i första hand att en forskningsrapport går tillbaka till 
gruppen etc., jfr också ovan under beskrivning av intervjun). Gruppens ar-
betsområde, de medverkandes professioner och hur länge de utövat sina pro-
fessioner noteras. Genomförandet sker med början i forskarens utgångsfråga 
Vilka upplevelser och tankar har ni om arbetsklimat?  

Allteftersom samtalet fortsätter finns det ett större eller mindre behov av 
stödfrågor (se intervju ovan). Forskaren antecknar under samtalets gång fort-
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löpande uttryckta synpunkter och stämmer då och då av sina notiser, särskilt 
vid sammanfattningen allra sist i mötet med fokusgruppen. 

3.2.3 Analys 

Analysen av fokusgruppernas synpunkter tar sin utgångspunkt framför allt i 
de kronologiska anteckningarna från mötena. Det är av central betydelse att 
innebörden i anteckningarna i alla delar är klarlagda vid samtalet. Analysför-
farandet kräver därför att samtalsanteckningarna omgående kompletteras 
med forskarens kommentarer. Därefter har anteckningarna grupperats i de 
tema som kom att utgöra samtalens grundläggande innehållsmässiga delar.  

Dataanalysen är i princip densamma som vid intervju på så sätt att i utsagor-
na framträdande (frekventa, poängterade) upplevda och beskrivna förhål-
landen (faktorer, omständigheter) kommer att utgöra kategorier. Kategorise-
ringen är förstås också beroende av sammanhanget, samspelet i gruppen, 
vad som sägs före eller efter och hur det sägs. Som med intervju sammanfat-
tas resultatet från denna empiriska del av forskningsarbetet i sin helhet. 
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4 Resultat 

Föreliggande kapitel är en redovisning från de empiriska studierna kring ar-
betsklimat genom intervjuer och fokusgrupper. En sammanfattning i analy-
tisk form av denna dataredovisning återfinns i nästa kapitel under ”Slutsat-
ser”. Kursiverad text i detta kapitel är genomgående citat från de personer 
som medverkat som respondenter. Punkter i citat markerar att det fortsatta 
citatet kommer strax efter, radbyte markerar att formuleringen kommer i ett 
senare sammanhang. En betydligt större datamängd återges från intervju-
studien än från delstudien med fokusgrupp, vilket beror på att mängden in-
tervjudata är större genom den högre grad av omsorgsfullhet och dokumen-
tation som intervjustudien innebar, bl.a. genom de narratives som föregick 
intervjusamtalet. De inspelade citaten speglar också den variation som frå-
gorna gav upphov till, en variation som var betydligt mindre i fokusgrup-
perna. 

4.1 Intervjustudie  

Resultatet av intervjustudien redovisas inledningsvis genom varje intervju 
var för sig. De korta berättelser, som intervjupersonerna nedtecknade innan 
intervjun, återges som de skrevs i sin helhet eller så nära sin fulla omfattning 
att helheten står klar. Intervjuerna presenteras och exemplifieras. En sam-
manfattning av redovisningen av hela intervjustudien följer sedan, innan re-
dovisningen av data från fokusgrupperna presenteras.  

4.1.1 Intervju 1: Psykolog, man  

I sin berättelse uppger den intervjuade, här kallad Bosse, att det goda arbets-
klimat som han upplevde på en av sina arbetsplatser hade fyra tydliga kän-
netecken:  

Kunnig och tydlig ledning, kompetenta och målmedvetna, där organisationens 
uppdrag är tydligt och självklart för alla. …Gruppen har en stark framtidsopti-
mism, har trott på sin egen förträfflighet och varit beredd att jobba hårt för att leva 
upp till den bilden. …Man var noga med att fira födelsedagar och hitta andra till-
fällen till små festligheter. …En tydligt uttalad ”mentorstradition” där nyan-
ställda lotsas in i verksamheten.  

I Bosses berättelse om ett exempel på ett dåligt arbetsklimat återkommer led-
ningstemat, tema som berör informella handlingsmönster (relationer/kom-
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munikation), både normativt och deskriptivt formulerat samt den inre orga-
nisationen av arbetet:  

Ledningen …har sämre kunskap om hantverket, framför allt inte verkat ta sitt 
uppdrag som ledare på allvar …stort avstånd från ledningens håll och detta trots 
full medvetenhet om kriserna …gruppen …ifrågasatt ledningen, har haft en stark 
tendens att kritisera varandra och har haft svårt att ge varandra beröm …Nya 
medarbetare har fått stötta ”gamla” i kris. De tyngsta arbetsuppgifterna har und-
vikits av äldre erfarna. …Status och ”listighet” har styrt vilken typ av arbetsrum 
varje medarbetare får. …Vid besök tidigare hade jag fått ett arbetsrum anvisat. 
…en kollega hade frankt tagit mitt rum. …Ledningen tog ingen notis.  

I den efterföljande intervjun talar Bosse mycket om teamledning. Vid samta-
let tar Bosse upp hur olika ledningen fungerade i X-stad och Y-stad, två olika 
arbetsplatser han haft under senare år:  

Bosse: I X-stad var arbetsledningen nära, man hade alltid tillgång till den, arbets-
ledningen kunde verksamheten, äh …och tog det här med ledarskap på allvar, inte 
det här med att ge beröm. …det fanns en klar tydlighet som gjorde det lätt att job-
ba där. …Att det blir på det ena eller andra sättet påverkas väldigt mycket av, 
alltså jag tror det är en, som jag ser det arbetsglädje, så är det en direkt funktion 
av, ska vi säga, om man ligger i en förstärkningssituation ska vi säga som är posi-
tiv.  

Intervjuaren: När du pratar om förstärkningsmekanism, är det då vad vi kan kal-
la feedback?  

Bosse: Feedback, ja, mm. Äh …man kan uppbåda arbetsglädje runt roliga arbets-
uppgifter under en period när arbetsklimatet är dåligt men ...  

Det skiljer då jag jobbade i Y-stad var att arbetsledningen var långt borta. Något 
möte ibland, men inte i den dagliga verksamheten. Det fanns sällan möjlighet att 
fråga. Då fick man ringa och lämna meddelanden på telefonsvararen. …bilden av 
den egna kompetensen styrs av …jag vet inte vad den styrs av … jag tror att den 
skulle kunna vända den här negativa bilden av oss själva äh ...mycket genom att 
medvetandegöra att försöka pröva. …Där tror jag ledningen måste ge en tydlig 
signal. Vare sig man vill eller inte påverkas man av ledningens bild av ens kompe-
tens. Hur gruppen ser på sig själv också. …så en dag tyckte jag att det var för 
mycket, så jag frågade: Vilken nivå är rimlig? Hur många handledningsuppdrag 
bör jag hålla igång samtidigt för att det ska uppfattas som att det är rimligt myck-
et? Jag hade inte riktig koll, jag tyckte jag hade för mycket. Och jag kunde absolut 
inte få något svar. Det fanns aldrig en möjlighet att göra tillräckligt, så tolkade jag 
situationen. Och då pratade jag med chefen direkt. …Om jag fick helt fria händer 
så skulle jag byta ett par av ledningspersonerna.  
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Vid samtalet med Bosse framträder ett kompetenstema i bred mening, och 
detta handlar om teammedlemmarnas inställning till jobbet och sin kompe-
tens. Här representerar teamets medlemmar i X-stad en annan syn på sig 
själva och sin förmåga än den betydligt sämre synen på sig själv som finns i 
Y-stad:  

Intervjuare: Vad kännetecknar det goda arbetsklimatet, förutom närhet?  

Bosse: Ja, självförtroende tror jag och viljan att göra ett bra jobb. ..Ja, förut så har 
jag alltid trott att det har att göra med hur kompetent arbetsgruppen är, hur kom-
petent den är på att lösa sina arbetsuppgifter, men jag är inte lika säker på att det 
har stor betydelse, utan det är mer gruppens uppfattning om sin kompetens. Och 
hur man värderas. …Kritiken var starkare i Y-stad.  

Intervjuare: Du har haft uppfattningen att kompetensen borde göra arbetet lätta-
re? Men där är du mera tveksam?  

Bosse: Där är jag mera tveksam. Det har mycket mer att göra med gruppens upp-
fattning om den egna förmågan. ...  

Det är möjligt att dom som kan det här med habilitering har högre status i X- stad 
än i Y-stad.  

Intervjuare: Då är det självbilden framför allt det handlar om? Man ser sig själv i 
Y-stad som ...  

Bosse (fyller i): …mindre status. Det är väldigt tydligt att det, för mig är det 
väldigt tydligt, för att psykologerna i X -stad, dom hade sitt nätverk med andra 
psykologer inom andra yrkesområden.  

Intervjuare: En del av det du säger är att arbetsklimatet i Y -stad är självnedvär-
derande ?  

Bosse: Ja, alldeles uppenbart.  

Intervjuare: Hur kommer det till uttryck?  

Bosse: Hackar på varandra. ...  

Om jag fick helt fria händer så skulle jag …nog föreslå eller genomföra byten av 
personer i arbetslaget till att börja med.  

Intervjuare: Varför det?  

Bosse: Därför att det fanns en så oerhört stark negativ laddning kring ett par av 
de här personerna. …För att nå någon förändring skulle jag välja att flytta dom 
personerna ur verksamheten. …  

Hade jag trott att det skulle lyckas med att bara arbeta med kommunikation ... 
men jag tror inte att det lyckas. Men det fanns även en person …som kort sagt 
spydde galla.  
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Vid samtalet med Bosse förekommer det också tydliga, men inte så omfat-
tande, referenser till relationer. I intervjun är de deskriptiva och värderan-
de/normerande aspekterna av relationsutsagorna naturligt sammanvävda: 

Bosse: I X-stad la man in tillfällen, man var oerhört noga med att kolla upp alla 
födelsedagar till exempel. Man var väldigt noga att om det fanns några tillfällen 
att fira så gjorde man det ...i stort sett, men inom ramen för arbetstiden ...inga 
orimligheter, men man satsade ändå. I Y -stad förekom det i stort sett bara när 
någon fyllde femtio.  

Intervjuare: …uppmärksamheten mot varandra i samband med födelsedagar och 
händelser i livet, kan du se några …vad betydde det för…  

Bosse: Vederbörande som blev uppmärksammad? 

Intervjuare: Ja, jag tänker på jobbet också.  

Bosse: Äh …det skapar ju en äh …jag skulle vilja säga att det viktiga var att det 
fick hjulen att snurra lite lättare, det blev lite …du kom in i arbetsuppgiften 
gemensamt …En annan skillnad kanske också då var väl tycker jag att arbetsbe-
lastningen var något lägre i X-stad. Fast å andra sidan är jag idag på en arbets-
plats med högre arbetsbelastning och det är ändå positivt. Jag vet inte, men 
stressnivån påverkar givetvis ...  

När jag slutade i Y -stad hade man eftermiddagsfika, vi satt, som man la in, och 
avskedsceremonin som man hade. Å …det var jättetrevligt och ... chefen satt där 
…då verkade det liksom, det gick upp något (skratt), det var en väldigt bra stäm-
ning i det samkvämet så att säga. Så jag tror att det har betydelse.  

På sin arbetsplats i X-stad upplevde Bosse en inskolning i jobbet, som för ho-
nom hade ett tydligt samband med ett positivt arbetsklimat. Bosse uttrycker 
detta i sin inledande berättelse och talar sedan kring detta i intervjun:  

Bosse: När jag kom in där så hade jag handledning hela vägen, det kan ha bidra-
git till en positiv situation för mig. Det var en positiv stämning på hela stället 
…det tror jag …jag följde den som var min mentor, hjälpte till att lotsa in mig. 
Man varierade svårighetsgraden eller vad jag ska säga, man fick börja med lättare 
arbetsuppgifter, och sen testade man att öka svårighetsgraden och dom som var 
mest erfarna fick då de svåraste arbetsuppgifterna. Vilket jag tycker var sunt. ...  

Jo, det kan vara en så enkel sak som val av stolar i inredningen …så satsade man 
på kvalitet, det kostade en del och man utformade det som vad jag tycker god 
smak.  

I samband med intervjun diskuteras också frågan om hur arbetsklimatet för-
håller sig till resultatet av teamets arbete, teamets ”problemlösning”. Bosse 
ger inte något enkelt svar på sambandet mellan arbetsklimat och problem-
lösning:  
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Intervjuare: Jag har en ytterligare fråga: I förlängningen av bland annat arbets-
klimatet, hur påverkas bland annat problemlösningsbeteendet? 

Bosse: Jag är inte helt säker.  

Intervjuare: Så ditt intryck är att arbetet i Y-stad och X-stad var lika effektivt? 

Bosse: Ja, det tror jag ...,frågan är om man inte var effektivare i Y-stad Det är min 
subjektiva bedömning. Om man jobbar hårdare under ångest, menar du? Jag vet 
inte. Det skulle kunna vara det. Kämpar hårdare för att undvika ångest än för att 
uppnå någon målsättning. 

4.1.2 Intervju 2: Kurator, kvinna  

I sin berättelse uppger den intervjuade, här kallad Yvonne, att det goda ar-
betsklimat hon för närvarande upplever, kännetecknas av:  

…en öppen och respektfull atmosfär. …Vår nuvarande chef …har vänt detta till 
att alla är närvarande. Vi tar upp små saker (”Vem sätter upp ljusstakar till 
jul?”) och stora (budget) frågor. Alla vågar prata, alla blir lyssnad på. Man kän-
ner sig glad och inspirerad efter dessa träffar.  

Yvonnes berättelse om ett dåligt arbetsklimat är denna: 

I våras började en ny arbetsterapeut (kvinna) i teamet. Jag bjöd med henne på 
några hembesök, där jag visste att det behövdes en arbetsterapeuts ögon. En öppen 
atmosfär präglade till att börja med vår relation. Under sommaren visade det sig 
att hennes sätt att arbeta med våra klienter skilde sig från de andra. Hon höll sig 
inte inom ramarna för sin egen yrkesroll utan tog på sig både kurativa och psyko-
logiska uppgifter. På teammöten hände det att hon kritiserade det arbete som be-
drivits av övriga teammedlemmar - tämligen grundlöst. ...Relationen mellan den-
na person och mig är nu mycket kylig. ... Hennes sätt att uttrycka sig ger en 
spänd atmosfär.  

I den efterföljande intervjun upptas en stor del av samtalet av Yvonnes upp-
levelser kring denna person i teamet och hennes enligt Yvonne olämpliga 
kompetens:  

Yvonne: Hon har inte förstått sin yrkesroll... vårt team bygger mycket på att vi 
vet vad den andra gör, men alla är habiliterare, har dom här generalistögonen, 
men när det bränns arbetsterapeut då stoppar vi. Och hon hade inte den förmå-
gan. …Det blev väldigt mycket tolkningar kring ärenden som var lite överraskan-
de och som egentligen inte var inom hennes kompetensområde. Och det var ju 
känsligt. ...Så jag är lite tagen av det. …Och det har påverkat lusten att gå på 
teammöten, det känns lite obehagligt att man vet att, ja, nu blir det sån där tråkig 
stämning. …det hade varit okey om man kunnat prata om det här med yrkesrol-
lerna men då kommer man in på hennes personlighet. …Hon sa vid något tillfälle 
att hon var ensamvarg. Och då kanske hon är på fel plats. …Det är en avsaknad 
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av ödmjukhet då. För det måste man ju vara när man kommer som ny. För det här 
jobbet är så diffust. Alltså, att jobba med habilitering, det, det är svårgreppat. 
...Hos oss är det så att om jag ser någonting när jag träffar någon (med behov 
utanför mitt eget kompetensområde), då sitter jag ju inte och pratar om det, utan 
säger: ”Du, jag hör att det här är någonting, vill du att jag ska prata med vår ar-
betsterapeut? Vi träffas varje vecka, så hon får lyssna på dig.” Och …det har hon 
aldrig förstått, hon frågar alltid efter tydliga uppdrag och jag har ändå sagt att jag 
kan inte ge dig det, utan det är ...vi ska dela så att säga, vi ska ha en helhetssyn 
och jag kan inte ...  

Under en annan framträdande del av intervjun står ledningstemat i fokus för 
Yvonnes intresse:  

Yvonne: Men det har hänt mycket i och med att vi fått en ny chef. Hon vill stra-
ma upp det. Hon vill att vi ska göra tydliga målbeskrivningar med dom personer 
vi träffar, och det gillar jag. Tycker det är jättebra. ...Vår nya chef har ett gott le-
darskap. Tydlig, men också ...ingen är ängslig för att prata ...Vår tidigare chef, där 
var folk väldigt ängsliga. ...Hon var fruktansvärt duktig ... men där vågade inte 
alla prata, för man kunde kommenteras så dräpande ibland. …Och är man inte 
trygg …då vågar man inte säga det till en chef som är lynnig. …Vår nuvarande 
chef är trygg och lugn. 

I den fortsatta delen av intervjun framträder, men i begränsad utsträckning, 
frågor om bekräftelse, personalförändringar, introduktion på arbetsplatsen, 
professionell kompetens, organisationens tydlighet, känsla av bristande 
sammanhang samt ekonomiska och materiella resurser som relaterade till 
arbetsklimatet: 

Yvonne: …det här att bli bekräftad, det är ju jätteviktigt. Både utav ledare och 
utav arbetskamrater. …Så därför är det ju så, blir man ju störd när någonting 
som stör, det är lite grann också det här, det blir nästan lite gulligt. …  

Så nu är det två nya som ska börja. Plus att en före detta sjuksköterska kommer 
tillbaka då efter påsk, som vi känner bra. Det är inga …ja det är inte alls några be-
kymmer, men man kan fundera lite grann …över. Men det är enda …ja …det har 
varit, det har varit en del …omsättning, faktiskt. …Så det har ju …men det har 
funkat, det har gått ihop, så dom har varit och accepterat oss och vi har accepterat 
dom och …Det har gått bra hela tiden, faktiskt. Ja … 

…vi har ju en form av introduktion då som bygger på att alla ska vara med och ge 
sin del av arbetet då till den nyanställda och berätta och beskriva verksamheten 
och det är klart, efter det här känner jag att jag kan inte vara, alltså det här med 
att vara väldigt tydlig med vad man har för uppdrag …det blev inte så bra, när 
det gäller den delen. ...  
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…jo, ett gott arbetsklimat, det tycker jag också präglas av att folk är kompetenta. 
…Det är …alltså jobba ihop med en som jag vet att dom är jätteduktiga, det är ju 
en njutning. …  

Ja, det dåliga arbetsklimatet …det måste vara där man för det första inte har nå-
gon tydlig organisation, att man inte har någon känsla av sammanhang. Där kan 
jag tänka mig att det blir stolligt. ...  

Den fysiska arbetsmiljön förstås, som inte är att förakta. Luft att andas. …Jo, men 
alltså det är bra bord och stolar, bra dator. Dom tekniska förutsättningarna ska 
vara goda, och som jag tycker är positivt är att vi har en friskvårdstimme alterna-
tivt att man kan få bidrag till gympakort.  

Intervjuaren: Hänger det ihop med arbetsklimatet?  

Yvonne: Jo, det tror jag. Jo, för det har att göra med också att man blir bekräftad, 
arbetsgivaren bedömer att jag är en resurs som det ska satsas på, både utbild-
ningsmässigt och att jag har en god hälsa. Så det där är jätteviktigt. Där hävdar 
jag bland annat att den gamla företagshälsovården borde återkomma.  

4.1.3 Intervju 3: Specialpedagog, kvinna  

I sin berättelse uppger den intervjuade, här kallad Eva, att det exempel på 
gott arbetsklimat hon upplevt under sina år i team inom barn- och ung-
domshabilitering kännetecknades av:  

Vi hade en trygghet i gruppen där vi kunde diskutera alla frågor som kom upp. De 
olika yrkesgrupperna bidrog med erfarenhet o kunskap kring familjer. Alla ville 
göra ett bra arbete. Efter ett familjesamtal träffades vi och diskuterade hur det ut-
fallit. Ofta kände vi: ”Detta gjorde vi bra!” Denna stämning varierade naturligt-
vis men ”vårt” arbetslag utvecklade en proffsighet att bemöta föräldrar och barn.  

Nu tror jag även att miljön har stor betydelse. Lokalen för barnhabiliterings- tea-
met hade jag och mina kollegor fått bygga upp och inreda. Det bjöd en välkom-
nande atmosfär där föräldrar och barn kände sig välkomna. Barnen lockades dit av 
lekmaterial och lekvänlig miljö.  

Som personal var allt positivt i och med att Barn- och ungdomsrehabiliteringen 
var under uppbyggnad. Vi fick inga neddragningar och inga sparbeting. Nya 
tjänster …knöts till oss. Själva fick vi massor av utbildning och fortbildning såväl 
i teamet som i yrkesgruppen.  

Evas berättelse om dåligt arbetsklimat handlar dels om en organisationsfrå-
ga, dels om hennes ambitioner att driva utvecklingsprojekt:  

Vi startade utan chef! De geografiskt uppdelade teamen satt i olika lokaler. Alla 
utvecklade sina egna kulturer och det blev lite konkurrens mellan teamen. Jag vet 
en gång när jag besökte kollegor i ett team hade någon skrivit på anslagstavlan: 
”Vi kan slå dom!” Det kändes främmande för mig.  
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När jag sedan kom med förslag till en ny verksamhet, fick jag frågan: ”Kan du 
det? Nu måste vi ägna oss åt att utveckla habiliteringen.” Tio år senare sökte jag 
pengar för projektet. Då ville alla …ha tjänst där. Likadant var det när jag före-
slog …Då blev jag ifrågasatt! Men som tur var hade jag en chef som gav mig stöd. 
Det blev ett lyckat projekt.  

Vid den efterföljande intervjun, berör merparten av innehållet i intervjun ut-
vecklingsfrågor, då Eva beskriver och kommenterar ett enligt Eva dynamiskt 
utvecklingsskede inom en nystartad verksamhet och dessutom själv skapar 
projektidéer och projekt. Därtill beskriver Eva vissa svårigheter vid en orga-
nisationsförändring där teamet hon arbetade i samlokaliserades med andra 
team efter att ha verkat åtskilda tidigare. Eva menar att såväl de teammed-
lemmar hon arbetat med som hon själv visat prov på god kompetens. Denna 
kompetens kom till uttryck i verksamhetens inre organisation och utveckling. 
Detta byggde också på yttre organisatoriska förutsättningar (lokaler, resur-
ser, nystartad verksamhet):  

Eva: …vi har haft en väldigt bra och trygg atmosfär. Och just den där tryggheten 
tror jag är viktig, när man är olika yrkeskategorier. Då kan man ta vara på var-
andras yrkeskunskap och erfarenhet. Inte så det var konkurrens, utan så vi kände: 
Jäklar, vilket bra jobb vi gör! Och i och med att vi fick använda lokalerna där ett av 
teamen startade, så hade vi atmosfären gratis. Och vi blev ett jättebra team. 
Mycket tack vare att vi hade en fantastisk psykolog i teamet.  

Vi hade ett …väntrum som var fullt med leksaker …en brits där man kunde lägga 
sitt barn när man själv klädde av sig. Och sånt tror jag man uppskattar och tycker 
är viktigt, när man själv är i kris. Så det här stället som kunde vara lite frustre-
rande blev istället en plats där föräldrar sa: ”Nej, tänk vad man satsar på vårt 
barn.” Och vi hade gymnastiklokaler, vi hade bassäng …så det var väldigt bra. 
…Vi fick nya yrkeskategorier till vår verksamhet. …Så vi fick utvecklas. Och vi 
fick mycket vidareutbildning, både yrkesvis och teamet. Vilket gjorde att vi blev 
starka som yrkeskår, fördjupade vår kunskap, blev tryggare och säkrare i vår egen 
roll.  

Man blir trygg i sin yrkesroll och då vågar man misslyckas också. …Vi hade en 
väldigt rolig tid, om jag ser tillbaks. …Vi hade väldig tur med dom som fanns i 
vårt arbetslag, människor som gick att samarbeta med.  

Vi startade utan chef …Och så fick vi en pärla! Och hon tyckte att kompetens var 
jätteviktigt, så i början fick vi själva söka vår utbildning. …och vi fick mycket ut-
bildning på teamarbete. …Det kändes väldigt bra. …Vi gjorde utvärderingar av 
verksamheten, på verksamheten. Vi gick ut med enkäter till föräldrar och följde 
upp det.  
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Eva talar också under en mindre del av intervjun om den omorganisation 
som skedde från det team, som hon upplevde fungerade mycket väl, till en 
samlokalisering med andra team:  

Eva: När teamen slogs samman, kändes det att det blev en annan atmosfär. ... 
Teamen hade utvecklat olika kulturer, och då skulle vi slås samman här. Men det 
team som jag hade turen att komma i …haft en väldigt bra och trygg atmosfär. 
…skulle vi fösas samman i ett ställe och då blev det ju känsligare för att föräldrar-
na såg oss.  

Intervjuare: Så olika kompetenser som leder till olika arbetssätt helt enkelt påver-
kar det klimat ni arbetar i och det klimat som finns mellan team? 

Eva: Ja. Lite typiskt, rent privat när vi var på det gamla stället …så anordnade vi 
jätteroliga fester med respektive och så vidare. Dom var så roliga dom här, det var 
maskerader och olika teman. Och man var en grupp som jobbade med dom, det var 
jätteroliga fester. Det upphörde när vi fördes samman. Antingen hade vi blivit för 
många och för stora eller, ja, tog det så mycket av vår kraft och energi så man tap-
pade den där biten. Vi blev …vi kom …från varandra. …Fester hänger ihop med 
atmosfär på något sätt. …ja, jag tror det är viktigt att lära känna varandra privat 
också …att man kan ha roligt ihop… Vi fick aldrig tillbaka den där riktiga gemen-
samhetskänslan.  

Under intervjun berör Eva också en teammedlem, vilken inte riktigt fann sig 
tillrätta i det teamarbete som de andra bedrev (jfr också intervju 2) och hon 
kommenterar detta så här:  

Eva: Det var någon som var lite ensamvarg, som ville arbeta själv, mera skydda 
sitt och …och det här var lite svårt. Eftersom vi skulle vara ett team, så i början 
var det lite knepigt för oss att någon var mer handlingsinriktad och ville jobba så. 
Men ...  

Intervjuare: Vad innebar det ?  

Eva: Att hon åkte helst ut ensam till familjen. och ville inte sätta sig in i andras 
problematik och aspekter på barnet …och hon sa att jag har så många ärenden och 
hade det så upp över huvudet så hon orkade inte med teamarbete då ...  

Intervjuare: Upplevde du att hon såg en motsättning i att arbeta i team och att 
arbeta med patienten?  

Eva: Hon tyckte att det tog för mycket tid, att sitta och diskutera …tog för mycket 
av hennes arbetstid.  

Intervjuare: Vad hade det för betydelse för arbetsklimatet?  

Eva: Det var knepigt för oss i början, men så lärde vi oss att acceptera: Ja, hon vill 
göra så …ja, vi kunde leva med det ändå.  
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Intervjuare: Så att det kanske var så att den här kommunikationen som inte ägde 
rum mellan er innebar ett missgynnande av barnet?  

Eva: Ja, kanske att man kunde göra träningen lite mera lekfull.  

Intervjuare: Så det hade blivit ett annat upplägg?  

Eva: Ja, det hade det blivit.  

Eva beskriver också under intervjun hur olika projekt och projektidéer både 
stött på patrull och tagits emot i ett ganska förändringsobenäget klimat:  

Eva: Så jag rusade ut till mina kollegor och sa: ”Vet ni, vilket roligt samtal! Vi 
skulle kunna få ett projekt hit.” Då bara stirrade dom på mig och sa: ”Kan du det 
då?” Jag sa: ”Nej, det kan jag inte, men vi får utrustning, utbildning och vi får 
material.” ”Nehej, kom inte med det här nu, vi måste utveckla våra rutiner.” 
…Så jag fick vänta i tio år. …Då kom det ganska mycket pengar. ... Då sökte alla.  

4.1.4 Intervju 4: Sjukgymnast, kvinna  

I sin berättelse beskriver den intervjuade, här kallad Lisa, det goda arbets-
klimatet med ett exempel kopplat till en teammedlems sätt att fungera. Den-
na teammedlem, som Lisa tidigare uppfattat som svår att samarbeta med, 
kom i den beskrivna situationen tillbaka efter en längre tids frånvaro: 

Oron var hur detta skulle vara nu. Kände nästan omedelbart att det var bättre. En 
av personerna, som tidigare varit mycket oförutsägbar med väldiga humörsväng-
ningar är mycket stabilare, gladare och betydligt mer samarbetsvillig och diskus-
sionsbar. Vi har i vår lilla grupp kommit vidare trots stort patienttryck.  

Lisas berättelse om dåligt arbetsklimat upptar en större del av hennes fram-
ställning än exemplet på det goda arbetsklimatet. Hon skildrar här sina upp-
levelser av planering kring organisationsförändringar och informationen 
kring detta:  

Vi har vid två tillfällen nyligen fått besked om omstruktureringar på kliniken - 
sammanslagning med andra kliniker. Informationen kring detta har varit extremt 
dålig. 1 :a tillfället fick vi besked om att en kliniks pat skulle flytta till vår avdel-
ning …när vi träffade personal på den andra kliniken hade de vetat detta i flera 
veckor …plötsligt fick vi besked om att det ej var aktuellt & inga andra planer 
fanns. ...2-3 veckor senare kom nästa besked att vår avdelning skulle flytta. 
…Informationen om detta kom på ett kort möte för all personal- plats för frågor, 
reflektioner gavs ej …Vår chef har i allt detta en förmåga att hon vet saker men 
det är satt munkavle på henne.  

I den efterföljande intervjun utvecklar Lisa de upplevelser som återges i be-
rättelsen och reflekterar därtill med förankring i sina erfarenheter över ar-
betsklimatets innebörd, rötter och betydelse. Hon deltar engagerat i inter-
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vjun. Hennes olika upplevelser av arbetsklimat bygger genomgående på re-
flektioner kring arbetet i det lilla professionsteamet respektive den återkom-
mande och frustrerande informationen rörande förändringar i organisatio-
nen:  

Lisa: …i berättelsen om en bra situation har jag skrivit om våran lilla grupp ... 
och vi har haft det …absolut inte friktionsfritt, mycket diskussioner och ... väldigt, 
väldigt mycket grejer. Och det har blivit mycket bättre. Och det är ju …och det 
tycker jag, det är ju arbetsklimatet. Helt klart, påtagligt, arbetsklimatet. …Vi har i 
perioder haft utanförstående person som har varit inne och pratat med oss. Och 
det hjälpte säkert mycket …Vi har haft liksom, mycket diskussioner och i det 
sämsta haft mycket tystnad. Man har liksom inte sagt någonting, och vi har varit 
väldigt mycket två mot två. …Just för närvarande är vi fem sjukgymnaster, och 
då har vi en manlig sjukgymnast. Och då blir det på ett sätt, på ett helt annat sätt.  

Intervjuare: Det var fyra sjukgymnaster, som var kvinnor, och så kom det in en 
femte sjukgymnast som var man, där sker en förändring?  

Lisa: Ja, det är en förändring då.  

Intervjuare: Vad tror du att det beror på?  

Lisa: Jag vet inte …(suck). Jag vill liksom inte säga att det är bara för att det är en 
man, för det behövs män i vården …Det är säkert det.  

Intervjuare: Saker förändras?  

Lisa: Ja. Fast å andra sidan, den här förändringen, den har ju skett innan liksom 
…  

Intervjuare: Och så kommer in en man här …  

Lisa: Ja.  

Intervjuare: … och då sker ytterligare en förändring?  

Lisa: Ja, det sker ytterligare en förändring. Det är då ännu lättare att prata liksom 
och så där va, det är det. …Män tillåts vara på ett … tillåts vara lite …ja, om dom 
glömmer något, om dom ...  

Intervjuare: Menar du att det här gör klimatet bättre ?  

Lisa: Det gör det på sätt och vis.  

Intervjuare: Är det någon typ av lättsamhet du talar om?  

Lisa: Ja, någon typ av lättsamhet, ja. Det är det. …Fast nu blir jag så där ängslig, 
jag tror inte att jag har den uppfattningen. Jag tycker väldigt mycket om den här 
personen …det skulle jag ha gjort oavsett kön på något vis. …Och då blir det 
(skratt) lite moderskänslor hos många på kliniken, tror jag.  
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En framträdande upplevelse av arbetsklimatet i den lilla professionsgruppen 
utgörs av hur en teammedlem har fungerat:  

Lisa: En av personerna är annorlunda och kommer aldrig att bli en person som 
passar in riktigt …väldigt, väldigt svängigt. Så det kan ha varit att när man 
kommit på morgonen så har man inte vetat hur dagen är. Om det är extrem ilska 
eller extrem gladhet (skratt). Det är lite svårt.  

Det allra största delen av Lisas synpunkter under intervjun berör, precis som 
i berättelsen, informationen kring planerade organisationsförändringar:  

Lisa: …sammanslagningar av kliniker. Och då är det om informationen kring 
detta då, som jag anser extremt dålig. …ingenting var bestämt. Och när vi då 
träffade någon från den andra kliniken, så sa dom att dom hade vetat i tre veckor. 
…Och då plötsligt fick vi besked om att det inte var aktuellt längre. ... vi kunde 
vara ”lugna”. Och sen, ungefär tre veckor senare så fick vi besked om att 
avdelningen skulle flytta ihop med en annan avdelning. …Informationen om det 
här kom först på ett MB-möte (medbestämmandemöte). …det kom på ett sätt så 
att man inte hade något tillfälle att ge några frågor eller reflektioner. …Vi har ju 
en närmaste chef …Och så säger hon: ”Jag får inte säga något, det är munkavle på 
mig.”  

Intervjuare: Dom hanterar alltså informationen på ett sätt som är störande för 
klimatet? 

Lisa: Ja.  

Intervjuare: Hur ser arbetsklimatet ut då?  

Lisa: Mm, det händer ju väldigt, en del känner så här: Jag skiter i det här!  

Intervjuare: Talar dom också om det?  

Lisa: Nej, det gör dom inte, dom blir tysta och det är väldigt uppgivet hos många, 
det är det …det är det. …Det blir mycket prat i mycket smågrupper. ... Olika in-
formation till olika har det också varit.  

4.1.5 Intervju 5: Läkare, kvinna  

I sin berättelse beskriver den intervjuade, här kallad Stina, det goda arbets-
klimatet med stämningen på den klinik där hon arbetat i flera år, nu som 
chef:  

Det viktigaste i ett bra arbetsklimat är personerna som arbetar på kliniken eller 
vilken arbetsplats det nu gäller. Ofta skyller man på dåliga lokaler, ... dåliga ruti-
ner, men även om allt detta är tiptop kan arbetsklimatet vara dåligt.  

Om personerna på arbetsplatsen vill dela med sig sitt samarbete, har en positiv in-
ställning till ev. problem, inte bara ser till sitt eget bästa, så finns förutsättning-
arna för att ha ett bra arbetsklimat trots usla yttre förutsättningar.  
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För att personerna ska må bra och ha förutsättningarna för att vara positiva etc. 
måste arbetsledningen informera om vad som gäller; förankra beslut, lyssna på 
medarbetarna och låta dem vara med i beslutsprocessen. Sen när något går snett, 
stötta, vara med i arbetet. Parallellt med detta kan man ordna de yttre förutsätt-
ningarna så gott det går utifrån givna resurser. Vi har försökt informera om be-
slutsvägar inom landsting och sjukhus, ekonomin etc., se varje medarbetare, vara 
generösa med kompetensutveckling, se över ergonomi för varje medarbetare, se 
över lokaler o övrigt i miljön, uppmuntra med gemensamma möten (resa bort) för 
hela kliniken. … 

Stinas berättelse om dåligt arbetsklimat är en betydligt kortare berättelse än 
exemplet på gott arbetsklimat:  

Jag har gjort en kortare tjänst på en annan klinik. …  

Jag kunde aldrig känna mig som en av dom. Kände mig lite mindervärdig, ej väl-
kommen. En person som utförde vissa arbetsuppgifter på kommando men som 
inte deltog i arbetslaget. Svårt att säga varför, mest en stämning på kliniken som 
jag inte kunde anamma.  

I den efterföljande intervjun är Stina förankrad i de erfarenheter hon gjort 
som läkare, både på den nuvarande arbetsplatsen med gott arbetsklimat och 
på den arbetsplats där hon upplevt ett mindre gott arbetsklimat. Den senare 
erfarenheten kommer i intervjun att få en lika framträdande plats som den 
förra. I samtalet kring upplevelsen av det dåliga arbetsklimatet ”spanade” 
Stina med intervjuarens stöd efter sammanhang och innebörd:  

Stina: Jag kom aldrig in, jag blev aldrig riktigt …Och …jag, jag mådde dåligt helt 
enkelt. …jag kände att här platsar inte jag. Jag hade andra värderingar och in-
ställningar till livet …Jag visste att det fanns ett slut på det här. Jag skulle inte 
bygga upp någonting. Men det gick inte att komma in i dom ganska täta relatio-
ner som fanns.  

Intervjuare: Det här låter intressant. Det gick inte att komma in i relationer, allt-
så arbetsklimatet hade någon speciell prägel. Hur upplevde du det? Vad var det 
du såg och ...?  

Stina: Ja, det är svårt att säga efter tjugo års tid, men jag kände att dom kände 
varandra och dom pratade på ett speciellt sätt och hade värderingar där. ...  

Intervjuare. Du drogs aldrig in i samtals...  

Stina: Nej.  

Intervjuare: …samtalen?  

Stina: Nej, det gjorde jag inte. Man gjorde sin uppgift. Man skrev in och ut pati-
enter och föreslog behandlingar som oftast, ja, inte uppskattades kanske och på det 
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sättet, eller nonchalerades. Dom gjorde kanske som jag föreslagit tillsammans med 
dom, men ändå så kändes …inte bra.  

Intervjuare: Hörde du öppet?  

Stina: Nej.  

Intervjuare: Var det tyst?  

Stina: Det var tyst.  

Intervjuare: Det var en stark, väldigt tydlig upplevelse hos dig av att...  

Stina: Ja, det gick inte, som jag sa, att komma in där.  

Intervjuare: Dom hade andra värden, värderingar?  

Stina: Dom var väldigt samspelta och...  

Intervjuare: Hur såg man det?  

Stina: Ja, det var snarast en känsla. …En högdragen attityd kanske man kan säga.  

Intervjuare: Var det kommentarer som visade att ”Du har inte rätt.”?  

Stina: Nej, ”Vi kör vårt race.”  

Intervjuare: Vi gör som vi vill och...  

Stina: Ja, eller vi gör som vi brukat göra. Det här vill vi inte.  

Intervjuare: Fanns det inte en upplevelse hos dig som ”Då vill jag också göra det 
som ni gör.”?  

Stina: …det är ju en inställning man kan ha för att komma in i gruppen. Men det 
funkar kanske inte riktigt så när man. …Man gör ju som dom gör därför att man 
är i en lärlingsposition, så det kvittar nog vad jag hade sagt, så hade dom varit så 
ändå.  

Intervjuare: Du nämnde något om traditionen: Så här gör vi, så här har vi alltid 
gjort?  

Stina: Ja, man kanske kan se det som en besserwisserattityd. …Och det, man kan 
ju förmedla det här genom att, på ett subtilt sätt, va. Det kan man göra genom att 
vara lite arrogant. …Det var några få på den där platsen som var ledande.  

Intervjuare: …det var ledande personer som var arroganta och som kan uppfattas 
som bärare av arbetsklimatet?  

Stina: Mm, som var ledande utan att ha ledande funktion, en slags informella le-
dare.  

Intervjuare: Ja, informella, ja.  

Stina: Ja.  

Intervjuare: Du mådde inte bra av det här, det var en ganska jobbig tid för dig?  
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Stina: Ja, det var det.  

Intervjuare: Vad kände du, vad tänkte du i samband med …? 

Stina: Det hände inte så mycket med mig. Jag visste att det var ett halvår, sen 
skulle jag vidare. …Jag var glad när jag gick därifrån. …Jag slängde presenten.  

Intervjuare: Arbetet i sig var bra? 

Stina: Ja.  

Intervjuare: För patienternas del?  

Stina: Ja, jag tror det.  

I samtalet kring det goda exemplet, ligger tyngdpunkten på de deltagande 
personerna, inte minst ledningen:  

Stina: Det är under en längre tid, det goda exemplet. …arbetsklimatet, vilket jag 
tror mycket berodde på den chef man hade från början. Han var en väldigt bra fö-
rebild. Han la lika mycket vikt vid vem det var som sa någonting. …Hans attityd 
var likadan till alla. …Och det är klart att det, det formade ju hela klinikens stäm-
ning. … 

Ja, jag tror att han var mycket, mycket viktig och väsentlig, men jag vet också att 
många tyckte han var lite knäpp. Får man säga så? (skratt) För att han hade ju 
inte dom här hierarkiska dragen som man kanske förknippar med läkarrollen. Men 
han var naturligtvis väldigt central.  

Intervjuare: Finns det på samma sätt personer idag som bär arbetsklimatet, som 
du upplevde att han gjorde? Du eller någon annan?  

Stina: Det finns personer här inom alla yrkeskategorier som bär arbetsklimatet. 
Det finns andra som motarbetar det. Det finns det på alla arbetsplatser. Det är 
ingenting nytt. Och mår en av oss dåligt, känner dom andra av det, men vi bru-
kar lösa problemen.  

4.1.6 Intervju 6: Sjukgymnast, man  

I sin berättelse om bra arbetsklimat beskriver den intervjuade, här kallad 
Olle, en arbetsperiod inom habilitering:  

Vi var ett team bestående av många yrkeskategorier. 1 gång/v samlades vi för in-
formation, genomgång och för att ta upp patienter/problem med varandra. För det 
mest var detta goda arbetsmöten och även umgänge/ha roligt träffar. Vi kunde ta 
och ge utan prestige, och tillsammans konstruktivt lösa problem runt våra patien-
ter. Vi kunde rätt bra varandras jobb, så vi kunde lite vara varandras ögon och 
öron, snappa upp inte bara egna problem, utan också signalera till ex psykologen 
att nu är det nog dags. Det fungerade också bra ute i verksamheten, dvs vi gjorde 
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gemensamma besök hos patienter, för att få bredare lösningar. Detta team var ett 
gäng erfarna, trygga personer, det är nog en förutsättning.  

Olle beskriver i sitt exempel på ett dåligt arbetsklimat situationen på en tidi-
gare arbetsplats:  

Jag jobbade tidigare på en klinik i X-stad. Här fanns en person, på gränsen till 
psykopat. Han styrde och ställde med det mesta, fungerade som informell både av-
delningsföreståndare och klinikchef. Denna person mobbade. Han hade fått många 
att säga upp sig. Alla var rädda för honom. Han ”slog klorna” i en av mina hand-
ledningselever. Då bestämde jag mig för att en gång för alla få slut på detta. Alla 
var väl medvetna om problemet, men ingen vågade stötta mig. Jag försökte via 
samtal med min kollega, vidare samtal med chef, klinikchef, fack, skyddsombud 
m.m. Ingen vågade ta i detta, ”men vad bra att du gör det, Olle”. Hur det sluta-
de? Till slut insåg jag att ingen skulle göra något. Min kollega mobbade mig un-
der ca 1 år. …Det hela löste sig med att jag klådde upp honom på jobbet. Han 
sjukskrev sig länge, personalen fick handledning under tiden och nu fungerar det 
faktiskt bra.  

I det efterföljande samtalet visar Olle ett stort engagemang och intresse i de 
frågor som berörs och är förankrad i de två exemplen ovan samt utvidgar 
resonemanget genom att tillföra ännu ett exempel på ett dåligt arbetsklimat. 
Vid flera tillfällen refererar Olle till den senaste längre utbildning han ge-
nomgått, som byggt på PBI (Problembaserad Inlärning) och som, enligt Olle, 
kan vara av stor betydelse för att skapa bra problemlösningsprocesser och ett 
gott arbetsklimat i team. Olle ger inledningsvis i intervjun en utförlig be-
skrivning av sammanhanget i det team som utgör hans exempel på ett gott 
arbetsklimat:  

Olle: Vi hade träffar en gång i veckan då vi skulle, dels information av olika slag 
som gällde utbildningar, nya saker som kommer och så, men den tyngsta punkten 
var ju att ta upp vad som händer, vad som hänt med våra patienter och så. Och 
tanken med teamet är ju att vi ska ha breda lösningar, inte bara psykologens lös-
ningar och så. …Detta var det första ställe där det fungerade med team.  

Intervjuare: Vad menar du med fungera?  

Olle: Ja, när vi träffades, vi hade dels trevligt, vi hade en god kamratgrupp … 
man hämtade kraft och hade roligt tillsammans, och när det gällde att utföra arbe-
tet då så kunde vi koncentrera oss och se: Vad är problemet? Och alla kunde dis-
kutera utifrån sina yrkesprofessioner. Och ge och ta och se vad som kunde vara 
den bästa lösningen. …Så vi kunde nå mycket längre än man skulle gjort som en-
sam yrkesspecialitet med patienten. Och. …det gagnade patienten …När jag var 
ute hos patienten kunde jag ju se med psykologens och sjuksköterskans ögon ock-
så. …Så då kunde jag fånga upp det och ta med det till teamet. …Så att vi blev ju 
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väldigt duktiga som samarbetsgrupp och vi blev duktiga, väldigt breda som indi-
vider också. …  

Intervjuare: Det finns alltså en viss kompetens som personen behöver ha med sig 
in i teamet, för att skapa den här typen av samarbetssituation som du beskriver? 

Olle: Ja, förutom sin yrkesskicklighet så måste man ha en, om man ska kalla det 
social kompetens eller vad det är, man måste ha mogenhet att våga, våga stå på 
sig, våga kliva tillbaka utan att känna sig tillplattad. …  

Och att kunna le när man ser: Oj då, det där gjorde jag kanske inte så bra. Att 
kunna le åt det, ta lärdom av det och sedan gå vidare. Inte känna sig misslyckad 
och kränkt utan: Ja, ja, ja, nu lärde jag mig av det. Det var bra. …  

Så det är liksom tillåtet att inte kunna allting. Då blir folk tryggare. Och då gör 
dom ett bättre jobb. Dom mår bättre.  

Olle ger en utförlig beskrivning av sammanhanget i det som utgör hans ex-
empel på ett dåligt arbetsklimat. Där finns det särskilda fallet med en person 
Olle beskrivit i sin berättelse ovan. Där finns också situationen på den sluten-
vårdsklinik där arbetsklimatet i sin helhet upplevs som dåligt av Olle. Först 
kommer några kompletterande kommenterar rörande den personstrid som 
Olle var inblandad i:  

Olle: Han var oerhört skicklig i sitt jobb, men på gränsen till psykopat. Spred väl-
dig misstämning, men ingen vågade ta i det. Då tog man in en konsult. ... Han el-
ler hon …såg ju efter tio minuter vad problemet var. Men ingen vågade göra nå-
got åt det. … Han kände sig väl hotad. …Och så var han den gamle tuppen som 
ingen tyckte om. Och det blev ju så tydligt, när han inte var ensam man i grup-
pen längre. Och hade vi sökt lösningen i gruppdynamik, tror jag inte vi hade 
kommit så långt, för problemet var att han var osäker. … 

Och operationsvärlden i sig är en väldigt sluten värld. Det är högt i hierarkin på 
sjukhuset. Det är stängda dörrar, en hemlig värld. Och väldigt skickliga männi-
skor som jobbar på ett speciellt sätt. Men det är också människor som har klättrat i 
hierarkin, som är …som försvarar sin position. Och. …utifrån det är de väldigt 
rädda. Väldigt, väldigt många är väldigt rädda. Och där, det är ofta snabba ryck 
som gäller. …Så man är både pressad av arbetstempot och ...sneglar på varandra 
och nästan alla är otrygga och det är gott att se när andra gör bort sig, för då mår 
man lite bättre själv.  

Intervjuare: Vad står det för? Vad är det du säger?  

Olle: Folk är väldigt stressade, tror jag. …alla slåss för sin status. …Och det är 
nog ...det är som lejonhannen, det gäller att försvara sin position på något sätt.  

Intervjuare: Är hierarkin inbyggd i systemet där, menar du, eller?  
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Olle: Ja. … …man ville inte ställa en fråga, för då hade man avslöjat att man kan-
ske inte kunde. Och det gjorde man inte gärna. Och att tala om vad man gjorde 
mindre bra, ta upp det till allmän diskussion, för att dom andra skulle ta lärdom 
av det, då fick man veta det sen. …  

Intervjuare: Kommunikationen i den här miljön är alltså mindre öppen?  

Olle: Ja, det är i princip ingen kommunikation.  

Intervjuare: Mera rituell?  

Olle: Ja, Direktiv: Nu tar du den salen och gör det och det. Och du tar den salen 
och gör det och det.  

Intervjuare: Det är mer informationsspridning än rådgivning?  

Olle: Ja, precis. Och …att sätta igång och diskutera, utbyta erfarenhet och så, det 
förekom inte. Och dom gånger vi, vi var ett gäng, dom gånger vi träffades på friti-
den och skulle ha lite roligt, då söp vi oss fulla, för vi klarade inte av att mötas som 
kompisar och så diskuterade vi olika medicinska insatser.  

Intervjuare: Det här exemplet med det dåliga arbetsklimatet, fanns det perioder 
där, situationer där man istället kunde se att, ja, det är inte så dåligt, och här är 
ett bra arbetsklimat?  

Olle: Ja, perioder då man utvecklades mycket, lärde sig mycket. ...  

Intervjuare: Så ett förändringsarbete där man själv är med på tåget. ..  

Olle: Ja.  

Intervjuare: …Det gör att arbetsklimatet åtminstone just då känns. ..  

Olle: Ja, då hände det något. Det var roligt. …Men det var ju rent yrkesmässigt 
man utvecklades. Som mänsklig individ så …så var det inte berikande alls, utan 
det var den här, det var den här hierarkin som fanns där, och den var jag inte in-
tresserad av. Utan jag tyckte att själva jobbet i sig var skoj och det andra var lik-
som bara konstigt.  

4.1.7 Intervju 7: Hälsoplanerare, kvinna  

I sin nedskrivna berättelse om bra arbetsklimat beskriver den intervjuade, 
här kallad Marie, en arbetsperiod inom det kommunala uppföljningsansvaret 
av ungdomar, som efter årskurs 9 inte hade påbörjat gymnasieskolan:  

Den kommunala uppföljningsansvaret av ungd. som inte går i GY skolan blir det 
nya individuella programmet och en del av GY skolan. En chef som röjde väg, 
ordnade resurser. …, gav oss utrymme, stöd och mandat att bygga nytt på de 
gamla grunderna. ...4 personer i kärngruppen, båda könen, ytterligare 5-6 pers 
knutna till verksamheten som praktikhandledare. Den stora gruppen präglades av 
stora olikheter i utbildningsbakgrund, metoder och förhållningssätt. Ändå en 
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slags gemensam värdegrund och respekt för olikheterna i gruppen. Olikheterna be-
traktades som en resurs och förutsättningar för ett gott resultat. Samarbete hela 
tiden i olika konstellationer inom gruppen. Roligt, lätt, ”ingenting var omöjligt.” 

Konflikter - inget hot, Starkt, gott stöd och mandat att agera från en glad chef, en 
avgränsad enhet inom kommunen, gemensamt ansvar. Tid att mötas, goda sam-
tal, feedback inom gruppen . 

Marie beskriver i sin korta berättelse ett exempel på dåligt arbetsklimat från 
en period inom kommunalt ungdomsarbete i en annan kommun. Som i be-
rättelsen ovan plockar Marie ut ”nycklar” eller ”kännetecken” ur sin berättel-
se. I denna berättelse nedan har hon inlett sitt exempel med dessa ”nycklar”. 
Båda exemplen anknyter mycket nära till den intervju som följer med den 
skillnaden att intervjun ger en något mer detaljrik bild och tillför ytterligare 
synpunkter:  

Mycket energi går till att bevaka positioner, jämföra insatser. Att inte göra sig 
förstådd skapar stor osäkerhet. Känsla av att vilja missförstå. Hierarkiska system 
blir tydliga, energi går åt till att försöka vara till lags snarare än att vara kreativ o 
konstruktiv. Litet utrymme, stark kontroll. Hålla sig inom ramarna, alltså 
…formen blir viktigare än innehållet. Vid konflikter läggs locket på. Olikheter ett 
hot. Homogenitet eftersträvas.  

Exempel:  
Klaragruppen  

Chefen ifrågasättande, lämnar mycket osagt, svår att förhålla sig till - osäkerhet 
skapar en slags vi - mot - världenkänsla i den lilla arbetsgruppen.  

Fokus på insatserna skjuts från det egentliga uppdraget till ett starkt försvar upp-
åt/utåt. Inte ens goda resultat smakar riktigt bra. Många frågor kring vad som är 
problemet, kallt. Dåligt arbetsklimat känns i knäna. …Ifrågasättande av uppnåd-
da resultat, tvingar till försvar.  

Marie lyfter i intervjun, som i berättelserna ovan, gärna ut det hon ovan kal-
lar ”nycklar” eller ”kännetecken” ur sina upplevelser av arbetsklimaten i de 
två exemplen:  

Marie: …Och då kände jag i det här (goda exemplet) att det är tydligt, att upp-
draget är tydligt, att min roll är tydlig i uppdraget då. Förväntningarna på mig är 
tydliga, och jag vet också lite om mina kollegors uppdrag. Att det är tydligt. Och 
…ja, att bli sedd och bekräftad, men inte kontrollerad. …Ramar behöver man runt 
sig …att dom är kärnan i ett gott arbetsklimat, tror jag. ...  

Och sen just det här med olikheter, att olikheterna i ett gott arbetsklimat så är det 
verkligen en resurs. Att man ser att det känns väldigt gott att vara olika, att kun-
na tillföra olika saker. …Och verkar sen för att det är öppet och gott klimat. 
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…liten kommun …lätt att greppa över dom ungdomar som inte fanns i gymna-
sieskolan. …väldigt mycket stöd från en chef som röjde väg, ordnade resurser och 
gav oss utrymme. …Ja, att bygga vidare på nya grunder, men i helt nya styrdo-
kument och så …Och …vi var fyra stycken i en slags kärngrupp och det var både 
män och kvinnor och rätt olika var vi, och sen hade vi andra runt oss som hörde 
till enheten också …men som var väldigt nära oss på något sätt. …väldigt blan-
dad samling. I åldrar och kön, bakgrund och tankar, förhållningssätt. Någon slags 
god kärna i en gemensam värdegrund. …Jag kände nog att jag samarbetade med 
alla dom här olika människorna, ibland två och två, ibland var vi tre som gjorde 
något ihop, alla konstellationer …Och det var väldigt laddat i den här gruppen. 
…alla ville väldigt mycket med det här. … 

Intervjuare: Sen hade man ett jobb man skulle fixa?  

Marie: Mm. Jo, men det var ju det som var drivkraften i alltihopa. Och sen gillade 
vi varandra …det vart ju väldig fart på det här nya arbetet …mycket spännande 
utvecklingsarbete, mycket bra program. …Man gick ett steg tillbaka … 

Intervjuare: Du menar att man lämnade plats?  

Marie: Ja. Lämnade plats till den som hade kompetensen och erfarenheten istället. 
Gjorde andra saker. … 

Det var ju väldigt goda resultat. Det är min känsla av dom få åren, alltså det går 
ju inte att göra någon riktig studie av dom få åren det handlar om, men det var ju 
goda resultat.  

Intervjuare: Kan du ge exempel på det?  

Marie: Alltså, vårt mål var ju på nåt vis att man skulle bli redo att börja i tradi-
tionella gymnasieskolan. Och dom allra, allra flesta gjorde ju det. Och klarade det 
rätt bra. … 

Intervjuare: Vad hade det med ert arbetsklimat att göra?  

Marie: Det hade mycket med vårt arbetsklimat att göra, tror jag.  

Intervjuare: På vilket sätt?  

Marie: Äh, ja alltså arbetsklimatet tror jag var en stor, hade en väldigt viktig del i 
hela den här kreativa utvecklingen av ett nytt program. …  

Det fick en slags effekt som spred sig i hela kommunen. …det goda arbetsklimatet 
spred sig inom den lilla kommunen, till andra delar.  

Intervjuare: Vad betydde det mer? Kan du se det?  

Marie: Det kan betyda något för dom ungdomar vi jobbar med, det är bra för or-
ganisationen, och så är det något bra för oss människor som jobbar förstås.  

Intervjuare: På vilket sätt kan du se det?  
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Marie: …i det här fallet då som jag hellre vill associera till, så spred det nog väl-
digt mycket gott till personen att få vara liksom i sin profession. …och ha förtro-
ende hos dom andra …många växte i sin kompetens, men också som personer 
…och att bli sedd och bekräftad och …det går inte att bedriva framgångsrikt soci-
alt arbete, om man inte har goda relationer i arbetsgruppen. …det kanske går att 
bedriva andra arbetsuppgifter framgångsrikt utan det.  

I exemplet med det dåliga arbetsklimatet berättar Marie om en period med 
”Klaragruppens” arbete med unga kvinnor:  

Marie: Det första jag tänkte på då det var att det går åt så otroligt mycket energi 
till sånt som man inte är anställd till. …försöka göra sig förstådd eller bli accepte-
rad eller …bevaka sin position, andas. …Vi var en väldigt liten grupp och vi blev 
ifrågasatta på något sätt, alltså. Vi var rätt självständiga och rätt starka och visste 
vad vi ville och så. Hur vi ville arbeta med dom här tjejerna. Och så byttes det 
ledning inom vår enhet …Man började ifrågasätta våra metoder och att det tog 
lång tid med tjejerna och så. 

Intervjuare: Ifrågasatte ledningen era metoder?  

Marie: Ja, om det verkligen var framgångsrikt och kunde vi bevisa lyckade resul-
tat. En massa såna där saker som gjorde att vi blev, ja för mycket fokuserade på att 
försvara oss utåt istället för att fortsätta. …Vi tyckte vi hade hittat en bra modell. 
Då blev det som att hela vårt fokus försköts från det här goda spåret som vi var på. 
…respekt för tjejerna. Ge dom mycket tid, dom behövde det.  

Intervjuare: Ni tappade energi eller?  

Marie: Hälften av planeringsmöten och handledarträffar gick åt till att försöka 
förstå varför vi blev ifrågasatta, vad saker och ting stod för och vilka otydligheter 
vi såg. Och det blev på bekostnad av vårt arbete, förstås.  

Intervjuare: Ni hade metoden, ni hade idéer, ni hade kompetensen också?  

Marie: Ja.  

Intervjuare: Och tilltron till att ni hade det?  

Marie: Ja.  

Intervjuare: Du säger att den här bristen på tilltro från ledningen påverkar ju ar-
betsklimatet. Vad hände, hur kunde man se, uppleva det?  

Marie: I ett gott arbetsklimat så liksom är olikheterna en resurs, som man ser och 
liksom, alltså, man behöver inte benämna det så mycket. Men nu så blev det att vi 
började benämna det så här: Det är klart att du ser det så här, det är ditt perspek-
tiv. …det blev mindre, mindre utrymme …kreativitet och …det blev mindre av 
allt sånt där, all positiv utveckling.  

Intervjuare: Drabbade det här ...  
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Marie: Ja.  

Intervjuare: …era klienter också?  

Marie: Ja, det gjorde det ju också.  

Intervjuare: …Kan du ge exempel?  

Marie: …tjejerna är jättekänsliga för alla, dom är känsligare för hur jag känner 
mig än vad jag säger. Dåligt arbetsklimat sitter på något vis i knäna. ... Man blir 
lite darrig av det. Och det märkte dom, förstås.  

Intervjuare: Hur vet du det?  

Marie: Eftersom jag kände dom väl, några av dom. Och dom gav respons på det. 
Framför allt så handlar det om deras egen lust och framtidstro …den var ju bräck-
lig och skör från början, så när våran började vackla, började deras vackla …mer 
…en tjej vet jag, som jag kände, hon blev rätt förbannad på mig. …  

Jag tänkte också på det här …vad det har för betydelse i vilken utsträckning man 
är en avgränsad enhet eller om man bara är med i något jättestort arbetslag. …Jag 
tror att i det här fallet …så var vi en väldigt liten del i en stor enhet …när det bör-
jade ifrågasättas …så vart ju det här istället en källa till en massa missförstånd 
och avundsjuka: Vad gör dom egentligen där borta?  

Intervjuare: Rent organisatoriskt var ni …en särskild grupp?  

Marie: Mm.  

Intervjuare: På vilket sätt blev det här till en nackdel?  

Marie: Ja, jag tror att det just bidrog till att vi blev isolerade på något sätt. … inte 
hörde samman. …Trådarna och kanalerna till andra delar …blev mera otydliga 
och svåra att balansera efter ett tag. … 

Intervjuare: Ni som personer, vad hände med er?  

Marie: Att vi blev försiktigare, mindre frimodiga och öppna. Håller tillbaka. Vå-
gar inte liksom prova nya saker eller ta steg man skulle gjort annars. …Och nya 
initiativ och över huvud taget. …Så man blir liten. Och det skaver lite så där, pas-
sar inte så det känns lagom.  

4.1.8 Intervju 8: Universitetsadjunkt, kvinna  

I sitt exempel på bra arbetsklimat beskriver den intervjuade, här kallad Britt, 
en period med ett dynamiskt och kreativt samarbetsklimat i en lärargrupp:  

Häromveckan satt vi fyra kollegor och diskuterade den kurs vi var inblandade i. 
Samtalet löpte fram och tillbaka. Ingen var låst vid en uppfattning som de andra 
”skulle fås att anamma ”. Jag uppfattade det så att vi var ganska förutsättningslö-
sa allihop. Det innebär att vi kunde vara kritiska men samtidigt arbeta konstruk-
tivt. Vi hade kanske samma mål och likartade erfarenheter från yrkesperioden. Har 
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märkt att det är lättare att samtala om utbildn. uppläggning med de som har lite 
mer (5-10 år) erfarenhet av patientarbete. Det var roligt och stimulerande och det 
kändes som om vi skulle kunna göra riktigt bra upplägg. Man/jag kände sig inte 
manipulerad, ens kunskaper uppfattades också som ett positivt bidrag där de 
andra hakade i och hade andra och flera kommentarer/erfarenheter - det gav något 
- jag behövde inte hålla inne med kommentarer och de andra förstod även sånt 
som inte var helt tydligt eller åtminstone accepterade att alla tankar inte var fär-
diga.  

I berättelsen med ett exempel på dåligt arbetsklimat beskriver Britt en situa-
tion med en ”neurotisk”, ”byråkratisk” och ”hierarkisk” bakgrund:  

Neuroser i kombination med ett byråkratiskt tänkande. Beslut genomförs genom 
manipulation eller att en person fått mandat att genomföra en förändring och pro-
tester (protester kan vara genomtänkta argument) möts med eller resulterar i att 
man ”kommer ut i kylan” och inte kommer ifråga när det gäller kurser och konfe-
renser eller att bli lyssnad på. Neurosen handlar om att göra arbetsgruppen till 
någon slags familj där man knyter upp sig känslomässigt. Det resulterar i att det 
känns som man inte får stå på egna ben. Kritik, även akad. grundad vanlig kritisk 
reflektion, tas som personligt påhopp, eller att jag förstör stämningen eller är illo-
jal. Det blir svårt att prata fritt i ett sådant klimat. Ett strikt tillämpat byråkra-
tiskt synsätt har jag sett förstöra kommunikationen. När det dessutom sker i kom-
bination med hierarkitänkande, är det inte någon idé att säga någonting. Då får 
man försöka övervintra på något sätt.  

I den efterföljande intervjun kommer Britt att i stor utsträckning reflektera 
över exemplet med dåligt arbetsklimat. I mindre utsträckning rör sig samta-
let kring det goda exemplet:  

Britt: …Och det var då vi allihop satt i den här terminen som vi var i då. Och det 
var liksom fritt fram att säga allting. Och alla var likadana. Det var ingen som la 
locket på genom någon slags ideologisk inriktning eller kunskap eller teori, som 
man förde fram, som var den mest rätta (skratt). Eller annars rädsla för att man 
bröt någon regel. Utan man kunde diskutera, både vara kritiska men samtidigt 
jobba framåt. Vi var konstruktiva samtidigt som vi var väldigt kritiska. Och ingen 
liksom la band på den andra, utan man fick vara sig själv, apropå dom här neuro-
serna. Ingen bindning, sån konstig bindning. Man litade på dom här personerna. 
Och alla hade ganska lång erfarenhet av yrket också. Och det gjorde att man hade 
lite koll. Det upplevde jag som väldigt kul. Eller någon slags lika värde.  

Intervjuare: Kan du se vad det haft för betydelse eller vad sådana situationer 
skulle kunna ha för betydelse?  

Britt: …det här att kunna, för då får var och en möjlighet också att komma med 
sitt, sitt bidrag. Och det är då man märker att teamet då eller gruppen, vilken, vil-
ken kompetens. …Det är så jag ser det, det är idealet för mig. Då kan du ju också 
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komma in på livet, det vi gjorde, det var att vi kom in på livet på dom här kärnfrå-
gorna. …Teori och så. Saker som vi funderade på. ...  

Intervjuare: Vad är det som skapar den här goda samarbetssituationen ?  

Britt: Alltså, dom här personerna som var där då, dom var sakinriktade tror jag. 
Ändå var dom roliga, kunde berätta om sig själva, men ändå sakinriktade, och sen 
inte, det fanns inte det här byråkratiska liksom att det skulle vara färdigt alltså. 
Det fick finnas idéer …och det fanns en tolerans bland dom här personerna.  

… 

… liksom en ö i, i arbetsgruppen som …Den ön fungerade, om jag säger så.  

Intervjuare: Så att, ska vi säga, en ö eller några öar på arbetsplatsen kan frisätta 
ett visst gott arbetsklimat? 

Britt: Ja…  

Just där då, i det uppdraget som de fyra hade då så fanns inget, dom hade fritt 
fram att genomföra enligt sitt uppdrag. Då fanns det inget störningsmoment.  

Intervjuare: Dom hade alltså gott handlingsutrymme?  

Britt: Ja, där fanns ett handlingsutrymme …en frihet ändå i kommunikationen.  

Det dåliga arbetsklimatet beskriver och reflekterar Britt över på ett mycket 
engagerat sätt:  

Intervjuare: Det vi har pratat om nu är ju ett problematiskt arbetsklimat, uppfat-
tar jag det som.  

Britt: Mm …Och det är inte bara jag som säger det. Det är bara det att det inte 
går fram till ledningen. …Det finns knytningar som gör, om man ginge ihop två 
tre stycken kanske man skulle få gehör. Men hittills har det varit så att då blir 
man straffad också, då kommer man inte ifråga …på kurser och konferenser.  

Intervjuare: Blir man straffad?  

Britt: Ja, det ...  

Intervjuare: Är, är straff ett inslag i arbetsklimatet?  

Britt: Det har det varit. …  

Jo, det här byråkratiska, det här att man, det är först och främst timmarna som 
gäller, antal timmar. Men sen hur dom ligger på terminen spelar inte så stor roll. 
Dom kan alltid krocka. Men alltså, så där väldigt byråkratiskt tänkande, det är 
väldigt svårt att få kommunikation med. Det är svårt att vara kritiskt reflekteran-
de i en byråkratisk omvärld. Därför att den bestämmer ju, du är ju ... den är ju 
överordnad, den bestämmer hur det ska vara, va.  

Intervjuare: Det finns ett regelverk som ska följas?  
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Britt: Ja.  

Intervjuare: Och sen sätter man punkt där?  

Britt: Mm.  

Intervjuare: Och det lever du med här, alltså?  

Britt: Ja, och sen lyssnar man ju inte på oss, man tar inte ens in. Jag vet inte vad 
det leder …Många vänder ju i dörren.  

Intervjuare: …Hur påverkas du av det?  

Britt: Ja, jag försöker hitta andra, andra ställen där jag kan leva. Jag känner att det 
är väldigt svårt att …man tappar kreativiteten helt enkelt. Man tappar energi. … 

Så har jag skrivit om neuroser. Typ det här att …det kan ju bli så att man blir nå-
gon slags familj, ersättning för familjegemenskap. Och i den kan man inte heller 
vara kritiskt reflekterande, utan att folk känner sig påhoppade …Man kan inte 
vara professionell …utan den här personen är neurotisk, vill suga in folk hela ti-
den. …Man vill vara känslomässigt beroende, man vill ha en kompis. ... och che-
fen vill vara känslomässigt beroende. Och sen när man inte blir lyssnad på heller. 
…Man vill inte bli insugen i någon slags bläckfiskarmar. Ja, och sen då under kaf-
fet, det är, ska vara en bekräftelse på att man finns. …Den akademiska kritiken 
fungerar inte med en sån chef. Det blir mer kafferep över det hela. …  

Intervjuare: Du använder begreppet neuros och det är ju, som jag uppfattar det, 
ett individanknutet begrepp.  

Britt: Ja, det är det för mig. Liksom hela gruppen kan ju bli påverkad till slut. Det 
är därför man inte säger någonting. Man vill inte såra någon eller. Man vet att en 
gråter eller springer ut. Massa konstiga vägar.  

Intervjuare: Så det går alltså runt, det går runt neurotiska människor i systemet 
och förmår alltså inte att vara professionella?  

Britt: Mm …Kommunikationen blir allmänt väldigt konstig och akademisk reflek-
tion, den kan vara ganska hotande, eller hur?  

Intervjuare: Finns det …finns det förhållanden som samverkar med den neuro-
tiska personligheten i det här?  

Britt. Ja, det är ju att demokratin inte är särskilt levande. Hon, hon …Känslan av 
att alla var lika värda och sen hur besluten fattas. … En chans att reflektera och 
plocka fram olika idéer, det gör ju att människor pratar med varandra. Men i och 
med att man inte gör det alls, förstärker man neurosen. Man behöver inte prata 
egentligen, för besluten fattas ju uppifrån, så gruppen behövs egentligen inte.  

Intervjuare: …Påverkas utbildningen ...  

Britt. Ja, det gör den.  
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Intervjuare: …av det här? Kan du beskriva?  

Britt: Vårt klimat bland lärarna märks också hos studenterna. Och det vi tar upp 
som ett återkommande problem, det är deras sätt att göra utvärderingar, studen-
ternas sätt att utvärdera. Ibland (skratt) får man en känsla av att det är, dom vill 
nita lärarna. …Att man kanske står och upprepar saker olika terminer, att det inte 
finns kopplingar mellan ämnena och så. Det märker dom ständigt.  

Avslutningsvis i intervjun reflekterar också Britt över sig själv som en del av 
kvinnokollektivet på arbetsmarknaden och vad detta kan ha för påverkan på 
arbetsklimatet:  

…och att tjejer kanske har ett annat sätt att kommunicera på, förvänta sig närhet 
och så, att man blandar in sitt mer personliga känsloliv kanske i sitt arbete. Och så 
är vi kanske första generationens tjejer ute på arbetsmarknaden. …Vi kanske har 
blandat in väldigt mycket hur en familj fungerar på en arbetsplats. ... 

4.1.9 Intervju 9: Sjuksköterska, kvinna  

I sin berättelse om bra arbetsklimat beskriver Anna en avdelning inom ett 
äldreboende där hon arbetar:  

Alla trivs. Arbetar mot samma mål, har en rak kommunikation. Istället för att 
prata om varann så pratar man till varandra. Gemensamt jobbar man för det bäs-
ta för den gamla! Pratar ihop sig. Arbetar på samma sätt. Ingen beslutar över den 
andra utan besluten tas gemensamt. Samtidigt som arbetet fungerar oklanderligt 
så har man även mycket nya bra idéer för verksamheten både på avdelningen och 
för verksamheten i stort. Tar egna initiativ och har tid och ork att fundera på för-
ändringar för att man inte tröttar ut sig med interna stridigheter. Bra på att få 
nya medarbetare att fungera även de i gruppen då gruppen uttalar det positiva.  

Annas berättelse om ett dåligt arbetsklimat handlar om en annan avdelning 
på hennes arbetsplats med främst dålig kommunikation som bottnar i en in-
divids beteende:  

Man pratar bakom ryggen på varandra. Ingen har kurage att säga rakt till perso-
nen hur man känner. Överföringen av information går inte fram lika bra. Där är 
problemet störst därför att en medarbetare inte lyssnar, inte tar till sig något nytt. 
Jobbar som hon anser bäst och klankar på övriga. Är dessutom mycket dominant 
och bestämmande. Surar så fort det inte passar henne. Övrig personal är inte till-
räckligt stark som de säger då stämningen blir dålig. Den gruppen skulle behöva 
mycket handledning och ha täta avdelningsmöten men inte heller detta förekom-
mer där. Vikarier som gått på övriga avdelningar känner genast av atmosfären. 
Ett ex i nuläget som var mycket framåt och initiativrik har inte alls samma geist 
som förut och ser fram emot att sluta där.  
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Vid den efterfö1jande intervjun uppehåller sig Anna främst kring frågorna 
om de personliga kompetenser som finns i arbetet, en arbetsbörda många 
upplever blir allt större samt vid hur arbetet är organiserat. Annas reflektio-
ner kring frågorna om arbetsklimatets innebörd, utveckling och betydelse är 
väl förankrade i hennes arbete med ett övergripande ansvar för flera avdel-
ningar inom äldreboende. I intervjun utvecklar hon inledningsvis de upple-
velser som hon återgivit som små berättelser (ovan), först exemplet med bra 
arbetsklimat:  

Intervjuare: Hur ser det ut när arbetsklimatet är bra?  

Anna: Ja, man har en dialog och pratar med varandra, tror jag. Bra kommunika-
tion.  

Intervjuare: Vilka är det som pratar med varandra?  

Anna: Det är tjejerna på avdelningen, och det är ju fem stycken ungefär, fast.  

Intervjuare: Dom som jobbar där alltid?  

Anna: Ja, och det har ju, man ser ju skillnad, det gör man. Och där dom pratar 
till varandra liksom, dä …och det går inte åt så mycket ork till att …ja, vara arg 
och bråka och prata illa om varann och så här. Ni vet, när det är konflikter, det tar 
på krafterna.  

Intervjuare: Finns det något mer som du tycker kännetecknar dom här platserna, 
där man har bra arbetsklimat?  

Anna: Ja, det är ju att dom …dom jobbar kanske lika också mot den gamla i och 
med att dom, dom har den här dialogen och, och inte strider med varandra på 
samma vis och helst ska göra tvärtom som den andra, utan dom jobbar liksom mot 
samma mål känns det som. Och det blir bättre då. Så känner jag det.  

Intervjuare: Förstår man eller vet man att man har samma mål på dom ställena? 

Anna: Ja, det tror jag dom vet.  

Intervjuare: Pratar man om det eller?  

Anna: Ja, dom, jag tycker att dom har en, en bra dialog.  

Intervjuare: Det finns i dialogen att man också är överens?  

Anna: Ja, och det är likadant i informationsöverföringen, och allting fungerar 
bättre när dom har den här dialogen på något vis med varandra.  

Anna utvecklar också exemplet med dåligt arbetsklimat:  

Anna: Det finns kanske då någon person där då som, som stör den där gruppen, 
kan man säga, så att den inte blir bra. Som gör lite som dom tycker själva och vill 
helst bestämma, och dom övriga törs inte säga någonting till den här personen, för 
den blir sur, och det blir dålig stämning då och så här, utan då låter dom det vara 
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och …istället för att prata. Dom vill inte ha möten heller och prata ihop sig heller, 
för dom törs liksom inte säga vad dom klart vill.  

Intervjuare: Det finns ingen dialog?  

Anna: Nej, det gör inte det, nej. Det finns bara bakom ryggen, känner jag som. 

Intervjuare: Och det du säger … du talar mycket om att det kan vara en eller 
några personer som …  

Anna: Ofta är det ju någon person då som kanske inte skulle vara i den här grup-
pen, men som också kan ha svårt naturligtvis att fungera i andra grupper också.  

Intervjuare: Vad är det den personen gör, menar du? Vad finns det runt den per-
sonen som är…?  

Anna: Det finns för det första det här att den lyssnar ju inte på något, tar inte till 
sig något liksom. Dom kör sitt race, kan man säga. Och det här skapar ju, för det 
har vi ju bestämt att nu ska någonting jobbas på det här viset, och så har de varit 
borta två dagar och kommer och gör precis likadant som förut. Det blir konflikter. 
… 

Övrig personal är kanske lite för rädd för och svag för att orka ta itu med det här.  

Intervjuare: Vad betyder det?  

Anna: Ja, att dom, just det här att dom inte ... dom vill inte säga det. Dom orkar 
inte ta den här konflikten heller som blir, va. Nej. Och man märker att även när 
det kommer vikarier in så, så trivs inte dom heller i den här gruppen. Det märks 
att den inte fungerar.  

Under intervjun kommer också frågan upp om män i arbetet. Inga män finns 
för närvarande på någon avdelning. Män kan, enligt Anna, behövas därför 
att de är lite mer fysiskt starka, de har andra perspektiv och de påverkar ock-
så arbetsklimatet:  

Anna: …för att dom tillför ju visst lite annan syn på saker och ting …och sen är 
det samtidigt i dom här yrkena så …kanske man skulle behöva lite starkare 
…fysiskt starkare. …Kvinnorna, som sagt, som har det här i sig i märgen att man 
ska städa, man ska göra allt det här perfekt, dom kanske irriteras över en man som 
inte gör riktigt som dom tycker att det ska göras. Det har jag också upplevt. 
…Men jag tror inte det är fel att män kommer in, det tror jag inte. Nu har det 
blivit så att många äldre damer accepterar det. 

4.1.10 Sammanfattning 

Denna sammanfattning presenterar först intervjupersonernas synpunkter på 
1/ arbetsklimatets innebörd, sedan redovisas de intervjuades synpunkter på 
2/ arbetsklimatets ”rötter” och därefter 3/ vilka konsekvenser de uppfattar 
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att arbetsklimatet har. Avslutningsvis sker en punktvis summering av inter-
vjustudien. 

1/ När det inledningsvis gäller arbetsklimatets innebörd, beskriver psykolo-
gen Bosses i intervju 1 detta i termer av ”jättetrevligt .. bra stämning… själv-
förtroende och viljan att göra ett bra jobb …högt i tak ... förhållningssätt”, lik-
som ”det här som ligger mellan orden, stämningsläget, på vilket sätt man ger 
varandra kritik”. Arbetsklimat tycks således för Bosse innebära dels känslor 
knutna till det sociala och arbetsmässiga sammanhanget, dels värderande 
eller neutralt beskrivna sociala förhållanden/ relationer/ kommunikation.  

Kuratorn Yvonnes reflektioner i intervju 2 visar på innebörder i arbetsklimat 
som handlar om ”interaktionen mellan oss som jobbar tillsammans, och även 
relationerna till arbetsledaren”. Ett bra arbetsklimat innebär att ”alla vågar 
prata, alla blir lyssnad på” och det präglas av att ”folk är kompetenta” och 
innebär också god atmosfär.  

Specialpedagog Eva i intervju 3 ger arbetsklimat innebörder som ”…trygghe-
ten i teamet, att man kan ta upp frågor som är svåra …Vi hade roligt, vi 
skrattade väldigt mycket …vi kunde hjälpas åt, kunde lita på varandra och 
alla bidrar”. Eva talar på flera ställen i intervjun om det här med att ”ha roligt 
ihop” och nämner också ”gemensamhetskänslan” som ett uttryck för arbets-
klimatet. Det handlar således framför allt om de känslor som finns i teamet, 
framför allt i relationerna mellan teammedlemmar med tanke på samarbetet.  

Sjukgymnast Lisa i intervju 4 ser arbetsklimatet som något vilket handlar om 
relationerna mellan personerna på jobbet, både i den närmaste arbetsgrup-
pen och på kliniken. Hon begränsar sig gärna till den egna arbetsgruppen 
som en ”arbetsklimatenhet”.  

Frågan om innebörden i arbetsklimatet kommenterar läkaren Stina i intervju 
5 kortfattat med att det handlar om ”relationerna mellan personerna” och 
”dessa personer ska ju tjänstgöra på den här kliniken”.  

Sjukgymnast Olle i intervju 6 ser innebörden i arbetsklimat som en fråga om 
”samspel med andra människor”. Värderande synpunkter på hur man mår 
tillsammans hör också till denna innebörd av arbetsklimat. Olle talar t.ex. om 
ett arbetsklimat där teammedlemmarna hade ”roligt och stöttade varandra”.  

Administratör Marie (intervju 7) relaterar arbetsklimat till hur tydligt upp-
draget och rollen är för teammedlemmen i teamet. I arbetsklimat ligger också 
de förväntningar som finns på teammedlemmen, och på vilket sätt teammed-
lemmen blir sedd och bekräftad. 
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Arbetsklimatets innebörd framträder i intervju 8 med universitetsadjunkt 
Britt genom att hon beskriver sina upplevelser av kommunikationen och re-
lationerna i arbetet i termer av en ”akademisering” som innebär att ”se bak-
om det man gör …reflektion”. Arbetsklimat upplever Britt också som t.ex. att 
”man inte är någonting värd, brist på delaktighet, att det i ett viss samman-
hang blivit tyst och vi har förlorat kommunikationen i arbetsgruppen”. Svå-
righeten med att vara kritiskt reflekterande menar Britt utgör en del av ar-
betsklimatet på hennes arbetsplats. I ett gott arbetsklimat var det ingen som 
”la locket på och det fanns en frihet i kommunikationen”.  

Intervju 9 visar att Anna på ett kortfattat och enkelt sätt med arbetsklimatets 
innebörd avser dels kommunikativa aspekter, dels den känsla man har i job-
bet: … kommunikationen i arbetsgruppen, då man trivs på sitt jobb. Ett bra 
arbetsklimat kännetecknas framför allt av en öppen dialog. 

2/ En sammanfattning av de intervjuades synpunkter på vilka ”rötter” ar-
betsklimatet har visar till att börja med att Bosse (intervju 1) i sin skrivna be-
rättelse och i intervjun fäster stort avseende vid ledningens betydelse för ar-
betsklimatet bl.a. genom den uppmärksamhet ledningen visar mot teamet. 
En annan synpunkt från Bosse, som också hänger samman med arbetsklima-
tet, är självuppfattningen hos teamet och dess medlemmar vad gäller den 
egna kompetensen och statusen, något som kan vara beroende av den lokala 
miljö där teamet verkar. Relations- och kommunikationsförhållanden av be-
tydelse för arbetsklimatet finns i ett informellt regelsystem, som innebär att 
människor och händelser ägnas uppmärksamhet utanför de formella arbets-
sammanhangen och att detta får plats inom ramen för jobbet på ett rimligt 
sätt. Ett systematiskt mentorsprogram bidrar uppenbart till ett gott arbets-
klimat. I Bosses erfarenheter ligger mycket tydligt att olika personer påverkar 
teamets arbetsklimat med bl.a. sin sociala kompetens. Handledning i arbetet 
påverkar också arbetsklimatet, enligt Bosse.  

Vid samtalet med Yvonne (intervju 2) utgör personalomsättningen, fysisk 
arbetsmiljö och introduktion av nyanställda något hon upplevt ha betydelse 
för arbetsklimatet, liksom satsningen på kompetensutveckling. Otydlighet i 
organisationen och brister i ledarskap har samband med dåligt arbetsklimat. 
Det helt dominerande förhållandet i Yvonnes synpunkter, när det gäller då-
ligt arbetsklimat, är emellertid när medarbetare i teamet inte har den nöd-
vändiga kompetensen för att kunna samverka i team. Utifrån ett starkt upp-
levt exempel uttrycker Yvonne att denna kompetensbrist innebär att den be-
rörda personen inte förstår sig på samarbete.  

Det är medarbetares och chefers kompetens som träder fram ur intervju 3 
med Eva. En teammedlem Eva pratar mycket om tyckte att det tog för myck-
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et tid att sitta och diskutera. Detta var ”knepigt” för de övriga i teamet. I Evas 
framställning är också t.ex. fester relaterat till ett gott arbetsklimat. Eva menar 
att de fester som förekommit med arbetskamrater har påverkat arbetsklima-
tet mycket positivt. Möjligheten till påfyllnad av kompetens är också en sak 
som påverkar arbetsklimatet.  

I Lisas (intervju 4) erfarenheter ligger mycket tydligt att sjukhusledningen 
och deras informationsarbete utövar stort inflytande över arbetsklimatet. Pa-
tienterna har också sin betydelse för arbetsklimatet, men det är framför allt 
teammedlemmarnas personliga kompetens som påverkar arbetsklimatet. Det 
framgår, menar Lisa, inte minst då någon person slutar och en annan kom-
mer ny. Detta förändrar arbetsklimatet.  

Stina i intervju 5 fokuserar i sina reflekterade upplevelser av ett dåligt respek-
tive gott arbetsklimat på i ena fallet grupprocesser med mekanismer som 
utestänger nya medarbetare från inflytande och social gemenskap. I det 
andra fallet beskriver Stina hur personlig kompetens har ett gott inflytande 
på arbetsklimatet. Förutom den tyngdpunkt som Stina lägger på personlighe-
ternas formning av arbetsklimatet uttrycker hon också att arbetsklimatet 
formas beroende på vilket arbete vi gör. Därför är arbetsklimatet olika på oli-
ka kliniker inom sjukhuset. 

Olle i intervju 6 beskriver i sina upplevelser av bra och dåligt samarbetskli-
mat dels inslag av personer som har mer eller mindre god samarbetsförmå-
ga, dels två olika typer av organisationer. Olika organisatoriska förutsätt-
ningar liksom personer med olika kompetens ger, enligt Olle, upphov till 
kvalitativt mycket skilda samarbetssituationer och arbetsklimat. Olle åter-
kommer vid flera tillfällen till behovet av att individer är ”trygga” eller ”säk-
ra” både som personer och som professionella, för att man ska kunna ta och 
ge utan prestige och på det sättet kunna lösa teamets arbetsuppgifter på bästa 
möjliga sätt. I en organisation där en liten grupp av trygga och säkra männi-
skor regelbundet kan samverka på ett sätt som inte markerar hierarkiska re-
lationer, menar Olle att det föreligger samarbete och arbetsklimat som gyn-
nar ett effektivt arbete och en hög grad av välbefinnande i teamet. Större 
grupper av samverkande professionella i tydligt hierarkiska organisationer 
ger däremot, enligt Olles erfarenheter, inte samma möjligheter till ett gott 
samarbetsklimat. Olle nämner också det för arbetsklimatet starkt positiva i 
tillåtande budskap från chefens sida, att det finns en struktur för samarbetet 
samt kunskap om hur man samarbetar hos alla och möjligheter till handled-
ning av teamet.  

Marie i intervju 7 beskriver i sina två exempel den starka influens som led-
ningen har på arbetsklimatet, inte minst genom olika grader av bekräftande 
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av teammedlemmarnas arbete. I det goda exemplet utgör den större organi-
sationen kring teamet ett starkt stöd, medan det motsatta råder i exemplet på 
dåligt arbetsklimat. Dessa skilda upplevelser av den större organisation ger 
upphov till olika utvecklingsförlopp i teamen, där ett team uppvisar god 
kommunikation, flexibelt och bra samarbete och bra arbetsklimat, medan 
teamet som känner sig misstänkliggjort av organisationen kännetecknas av 
ett arbetsklimat där den egna kompetensen ifrågasätts och samarbetssitua-
tionerna blir resultatlösa. Hon nämner också influenser på arbetsklimatet be-
roende på olika kompetens hos teamets medlemmar, hur stor enheten är där 
man arbetar och hur nära övriga delar av organisationen teamet finns. Hie-
rarkiska strukturer och oklara arbetsrutiner motverkar ett gott arbetsklimat. 

Personliga kompetenser, främst ledningens, tillsammans med en av Britt i 
intervju 8 upplevd strikt följsamhet mot regelsystem och hierarki upplever 
Britt som tydliga rötter till ett dåligt arbetsklimat på hennes arbetsplats. 
Medarbetarna formerar sig kring ledarskapet i en hierarkisk organisation 
med en ledare som, enligt Britt, eftersträvar att vara ”familjär” med de an-
ställda. Bakom det goda arbetsklimatet menar Britt att det finns personer som 
inte visar rädsla, som har lång erfarenhet av yrket och som är kritiska och 
konstruktiva och där alla är likadana. I detta klimat fanns det också stort 
handlingsutrymme. Öppna och prestigelösa jämlikar finns med i det goda 
arbetsklimatet. 

I intervju 9 framträder personfrågor och kompetensfrågor, inte minst led-
ningens kompetens, och hur arbetet är organiserat som starkt influerade ar-
betsklimatet i Annas beskrivningar. Förhållanden som påverkar arbetsklima-
tet positivt är en dialog och gemensamma mål i arbetsgruppen. Teammed-
lemmarnas samarbetsförmåga är ett viktigt förhållande som relaterar till ar-
betsklimatet. 

3/ När det sedan gäller vilka konsekvenser som arbetsklimatet har, uttrycker 
Bosse i intervju 1 att det inte finns något enkelt svar på sambandet mellan 
arbetsklimat och resultat/ problemlösning, trots att narrative och intervju 
pekar på olika grader av välbefinnande i teamet med gott respektive dåligt 
arbetsklimat. Uppenbart är att ett gott arbetsklimat kan hålla igång uppgif-
terna och kännas bra, men arbetsklimatets påverkan på resultat och problem-
lösning i teamet är, enligt Bosse, en komplex och svårbesvarad fråga. Bosse 
frågar sig om inte arbetet var effektivare på den av de två arbetsplatser han 
talar om som hade sämre arbetsklimat.  

Konsekvenserna av det dåliga arbetsklimatet förefaller vara att det ger upp-
hov till mycket olust och osäkerhet hos Yvonne (intervju 2). När det gäller 
teamets möjligheter till god problemlösning mot bakgrund av arbetsklimatet, 
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menar Yvonne att det i sig inte räcker med ett bra arbetsklimat för att teamet 
ska kunna lösa sina uppgifter, men att det är ”av godo” med ett bra arbets-
klimat.  

Eva i intervju 3 uttalar stor arbetstrivsel i situationer präglade av ett gott ar-
betsklimat och en viss nedstämdhet eller stress i de arbetssituationer som 
präglats av sämre arbetsklimat. I ett gott arbetsklimat ser Eva hur teammed-
lemmen både kan utnyttja sin egen kompetens och vara säker i sin roll och 
samtidigt ha den bredare kompetensen, som innebär att andra får ta över när 
andra behöver ta över för patientens bästa. Teammedlemmarna känner såle-
des varandras kompetenser på ett i sammanhanget funktionellt sätt. I ett så-
dant tryggt klimat och med sådana samarbetssituationer, kommer teamet att 
lyckas mycket väl i sin problemlösning, enligt Eva.  

Lisa i intervju 4 menar att arbetsklimatet påverkar samspelet i den närmaste 
arbetsgruppen och det egna välbefinnandet, men i mindre utsträckning arbe-
tet med patienterna. Det arbetet sker i en relation för sig, utanför det direkta 
samspel med arbetskamrater och ledning.  

Stina i intervju 5 menar att hon själv påverkas av arbetsklimatet, även utanför 
arbetstid, då hon tycker att arbetsklimatet är hennes ansvar som chef. Hon 
menar också att produktiviteten påverkas av arbetsklimatet. Marie i intervju 
7 har också erfarit att arbetsklimatet har mycket stor betydelse både för klien-
ternas och den egna utvecklingen.  

Olle i intervju 6 beskriver konsekvenserna av dåligt arbetsklimat i en hierar-
kisk organisation med rutinartade uppgifter och konsekvenserna av ett bra 
arbetsklimat, som han upplevt i en icke-hierarkisk organisation, på skilda 
sätt. I det dåliga arbetsklimatet i den hierarkiska organisationen, påverkas 
patienten i begränsad mening, medan teammedlemmen själv inte mår sär-
skilt väl. Det goda arbetsklimat, menar Olle, kan å sin sida innebära mycket 
bra lösningar på arbetsuppgifterna. Här finns också en hög grad av välbefin-
nande i teamet. En ytterligare konsekvens Olle erfarit är att teammedlemmar 
byter jobb, bl.a. beroende på att klimatet är så tillåtande och utvecklande och 
detta skapar ett intresse för fortsatt utveckling.  

De konsekvenser av arbetsklimatet som Britt i intervju 8 har erfarit berör 
henne själv, arbetskamrater, utomstående och studenten. Britt talar om att 
”många vänder … i dörren.” och pekar på förlust av kreativitet och energi i 
ett dåligt arbetsklimat. I en situation med bra arbetsklimat kan å andra sidan 
en konsekvens vara att människors kompetens kommer till sitt rätt, liksom 
att arbetsgruppen kommer in på det Britt upplever som ”kärnfrågorna”. Ar-
betsklimatet har stor betydelse för hur man känner sig när man ska till jobbet 
och den energi man lägger ner på saker och ting.  
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Anna i intervju 9 beskriver betydelsen av arbetsklimatet som mycket stort i 
flera avseenden. Ett bra arbetsklimat bidrar till arbetstrivsel, medan ett dåligt 
arbetsklimat innebär att mycket blir sämre, framför allt det egna välbefin-
nandet. Arbetsklimatet påverkar också, enligt Anna, den kvalitet med vilket 
jobbet utförs. Det påverkar vården av de gamla. Arbetstyngden upplevs ock-
så som större vid dåligt arbetsklimatet. 

En sammanfattning av intervjustudien i sin helhet visar följande: 

1. Synpunkterna som de intervjuade uttrycker tematiseras i (1) arbets-
klimatets innebörd, (2) ur vad arbetsklimatet uppstår (”rötter”) och (3) 
vilka konsekvenser arbetsklimatet har. Denna tematisering är enkel att 
urskilja i intervjudata; 

2. Svaret på frågan om innebörden i arbetsklimat sammanfattas bäst ge-
nom påståendet att informanterna med arbetsklimat avser upplevelser 
som relaterar till kommunikationen inom i först hand den egna arbets-
gruppen/teamet på arbetsplatsen. Några av informanterna dröjer vid 
och betonar känslomässiga upplevelser i teamet, utan att kommentera 
vad samspelet i teamet innebär konkret. Andra intervjuade uppehåller 
sig på ett motsvarande sätt vid det konkreta samspelet utan att relatera 
detta till känslomässiga upplevelser. Det förekommer också synpunk-
ter där förhållandet mellan den sociala situationen och känslomässiga 
upplevelser är explicit. Mot bakgrund av intervjustudien i sin helhet, 
är denna slutsats mycket väl grundad. 

3. Ett generellt svar på frågan om arbetsklimatets rötter, d.v.s. vilka för-
hållanden som bidrar eller skapar/utvecklar arbetsklimatet ger vid 
handen att det är ett samspel mellan flera förhållanden. Det finns tre 
urskiljbara tyngdpunkter i svarsmönstret på denna fråga. Dessa är (1) 
dels organisatoriska förhållanden, dels kompetensmässiga förhållan-
den hos såväl (2) teamets medlemmar som hos (3) ledningen. Organi-
satoriska förhållanden och särskilt förmågan att leda i samspel med de 
olika medarbetarnas kompetens skapar och omskapar arbetsklimatet. 
Teammedlemmens introduktion i arbetet respektive det fortsatta stö-
det för teammedlemmen i det dagliga arbetet förefaller sätta spår i 
teammedlemmens upplevelse av arbetsklimatet. Individuella kompe-
tenser får i den dagliga interaktionen i teamet ett tydligt genomslag i 
samspel med de ramar organisationen sätter.  

4. En sammanfattning av de intervjuades synpunkter på frågan om ar-
betsklimatets konsekvenser är att arbetsklimat framför allt påverkar 
medarbetarnas välbefinnande, men också influerar medarbetarnas 
professionella kompetens och teamets resultat. Beroende på de faktis-
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ka arbetsmässiga sammanhangen kan också sambanden mellan ar-
betsklimat, medarbetarnas välbefinnande och resultatet av arbetet med 
klienterna avvika från denna generella beskrivning. Behovet av indi-
viduella kompetenser utan samspel med andras kompetenser, stan-
dardiserade uppgifter och arbete under stor press beskrivs som förhål-
landen vilka innebär att arbetsklimatet har liten påverkan på resultatet 
av arbetet (främst produktiviteten). 

De ovan beskrivna punkterna utvecklas i diskussionsavsnittet (kap. 5).  

4.2 Fokusgruppstudie  

Resultatet från fokusgruppsstudien presenteras med utgångspunkt i den te-
matik som utvunnits ur intervju- och fokusgruppsstudien: (1) arbetsklimatets 
innebörd, (2) ur vad arbetsklimatet uppstår (”rötter”) och (3) vilka konse-
kvenser arbetsklimatet har. Presentationen exemplifieras med svar, bl.a. i 
form av citat, från de fem fokusgrupperna. Datainsamlingen med fokus-
grupp har resulterat i data som både utgör en mindre mängd och är mindre 
komplexa än i delstudien med intervju. Presentationssättet avviker därför 
från det mer uttömmande i intervjustudien. Kursiverad stil utgör citat. Vid 
citat är det inte tydliggjort vem som säger vad, bara att detta uttrycks vid 
gruppsamtalet av någon i gruppen. Punkter mellan meningar eller ord inne-
bär att citatet övergår till någon annan i gruppen.  
De olika grupperna skilde sig åt vad gäller fokuseringen på studiens tre te-
man. Några grupper reflekterade över samtliga tre teman, medan andra 
grupper huvudsakligen uppehöll sig vid ett eller ett par av dem. Allmänt sett 
stod frågan om vad som skapar arbetsklimatet (rötter, uppkomst, utveckling) 
i centrum för merparten av reflektioner och diskussioner. Det är också mes-
tadels det goda arbetsklimatet fokusgrupperna refererar till, med vissa angiv-
na undantag.  

4.2.1 Vilken innebörd har arbetsklimatet?  

Synpunkterna i de olika fokusgrupperna på arbetsklimats innebörd är inte 
omfattande. Svaren bildar två huvudkategorier: Känslor och relationer. Att 
dessa huvudkategorier inte står fria från organisatoriska förhållanden och 
samarbetet inom arbetsgruppen framgår av svaren.  

I skolteamet formuleras detta som: Det är själva luften, när man kommer in. 
Jag känner det så väl. I hjärtrehab-teamet formulerar man det goda arbets-
klimat som: En stämning så alla känner sig behövda …småtrevligt …Man 
jobbar mot samma mål. …visar respekt …Man får andras perspektiv, andras 
synvinklar. På äldreboendet menar teamet att arbetsklimat innebär: Det är 
som med väder. …Kamratskap. …Arbetsklimat är att man trivs med alla.  
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På den specialiserade medicinkliniken uppehåller teamet sig inte vid frågan 
om innebörden i arbetsklimat mer än att de påpekar att det finns arbetskli-
mat: Ett gemensamt på arbetsplatsen, men också för varje yrkeskategori. Det barn- 
och ungdomspsykiatriska teamet däremot vrider och vänder mera på frågan 
om innebörden i arbetsklimat på en abstrakt nivå och bidrar till diskussionen 
ofta i termer av frågor:  

Det är väl hur man mår i en grupp. …Arbetsklimat är alltid en relation till andra, 
i kommunikation till andra. …Ett fysiskt, psykiskt och socialt samspel. KASAM 
passar in. Hög poäng på detta är ett bra arbetsklimat. Arbetsklimatet kan finnas i 
en målbeskrivning. …Arbetsklimat är en mänsklig upplevelse. …Psykisk arbets-
miljö är arbetsklimat.  

4.2.2 Ur vad skapas arbetsklimatet?  

Medan det är sparsamt med synpunkter i fokusgrupperna på innebörden i 
arbetsklimat, är frågan om vad som skapar och utvecklar arbetsklimatet en 
fråga som engagerar i betydligt större utsträckning. Rubrikens fråga är det 
tema i studien som reflektionerna och svaren huvudsakligen uppehåller sig 
vid, främst då i meningen vad som skapar det goda arbetsklimatet, med an-
givna undantag.  

De olika fokusgruppernas synpunkter skiljer sig åt på ett markant sätt, vilket 
förefaller vara beroende av de skilda uppgifter/mål, kärnprocesser och kom-
petenser som finns i de olika grupperna. Uttryck vilka kan kategoriseras i 
termer av organisation, kompetens och relationer och som intervjustudiens re-
sultat också pekat mot, är här tema som tydligt framträder.  

Det specialiserade medicinteamet representeras av fem personer, varav en 
man, med ett nära inbördes samarbete. I denna fokusgrupp ligger merparten 
av reflektioner på organisations- och kompetensfrågorna under ett starkt en-
gagerat möte där samtliga gör sin stämma hörd. Ingen av de övriga fokus-
grupperna har ett så frekvent och kritiskt förhållningssätt till ledningsstruk-
tur, ledningskompetens och informationsfrågor som denna grupp. Här före-
kommer också kommentarer på övergripande organisationsnivå. Det är det 
dåliga arbetsklimatet som teamet relaterar till vid merparten av synpunkter 
som rör organisations- och informationsfrågor:  

Arbetsklimatet påverkas av olika yttre saker: landsting, politiker, nerdragningar, 
förändringar. …Arbetsklimatet påverkas också av om organisationen, om männi-
skor i organisationen snackar strunt, skitsnack, …Det beror på hur förändrings-
arbetet sköts. Om det kommer uppifrån eller man är med i det. …Informationen 
vid förändringen är viktigast. …Det hänger mycket på hur gruppens medlemmar 
tillåter. …I en splittrad grupp styr ledaren klimatet mer. …Yttre strukturer som 
flextider och semestrar, paragrafryttare och sånt påverkar arbetsklimatet. …Jag 
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tror ändå att arbetskamraterna är viktigast. …Det är viktigt med blandade kön. 
…Det har blivit bättre med en kille här i gruppen. …Det är ju bra om det får vara 
en mångfald. …Viktigt att kunna mötas, visa respekt, ödmjukhet och acceptans. 
…Utan gemensamma mål blir det jobbigt.  

I det specialiserade medicinteamet betonas att de som deltar i fokusgruppen 
och arbetar nära varandra i den gruppen har ett bra arbetsklimat och trivs 
med varandra. Det förefaller således finnas ett arbetsklimat ”utåt” mot de 
andra, som inte upplevs som bra, och ett arbetsklimat ”inåt” i det egna triv-
samma teamet:  

Det finns inte så mycket hierarki här. Läkarna är ändå där uppe. Det finns i luf-
ten, stämningar. Det finns en större tolerans för läkartabbar. …Det är mycket 
tydligt här.  

I gruppen nämns också kortfattat andra förhållanden som formar arbetskli-
matet:  

...på vissa håll jobbar man fast man är sjuk. …Vad är det för bra med det? ... Det 
där hör till arbetsklimatet. …Sånt sprider dålig stämning i en arbetsgrupp. …Ar-
betsuppgifterna påverkar förstås arbetsklimatet. …Och hur man har det hemma 
spelar in.  

På frågan om vad som krävs för att förändra ett dåligt arbetsklimat, uttrycker 
sig alla medlemmar i detta team främst i organisationstermer, där också 
kompetensen hos ledningen förefaller viktig:  

Tydligare mål, klargöra roller och visa öppenhet. …Öppenhet, klarhet över yrkes-
roller och individers tankar och åsikter. Mål och utvärdering. …Diskutera ledar-
skapet, mindre fokus på ledarskap, större delaktighet. …Öppenhet och gemen-
samma mål först. …Större delaktighet, förankrade beslut. Vi har ofta blivit över-
körda. …Det ska också finnas en beredskap hos ledaren för kritik. 

Teamet i äldreboendet representeras av sju personer, samtliga kvinnor, med 
tät kontakt med varandra dagligen. En arbetsterapeut i denna grupp har en 
något mer tillfällig arbetssituation gentemot äldreboende, men gör punktvisa 
insatser och är välkänd av samtliga övriga. Hennes position som ”en i gäng-
et” är odiskutabel. Även om också organisatoriska förutsättningar nämns av 
de medverkande i denna fokusgrupp, har samtalet en mycket tydlig fokuse-
ring på kommunikationen i arbetsgruppen och kommunikativ kompetens. 
Hur man kommunicerar är genomgående den mest framträdande frågan. En 
av sjuksköterskorna med arbetsledarposition uttrycker i samtalets början att: 
Här har vi ett öppet arbetsklimat med rak kommunikation. Detta motsägs inte av 
någon under samtalet, utan de kommentarer som sedan fälls pekar ut förhål-
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landen som utgör en bakgrund till varför klimatet är så bra och kan bibehål-
las:  

Det är för vi samlas efter jobbet här och spyr upp det vi behöver. …Gemensam 
syn är bra. Politikernas besök här var positivt. …Bra att man inte bara pratar 
jobb. …Introduktionen är väldigt viktig. …Bra att få ventilera med någon. ... När 
vi bestämde teamarbetet, har det utvecklats till personliga relationer. När jag inte 
kan en sak, kontaktar jag en specialist som till exempel arbetsterapeuten. …Jag tog 
med mig min chef hem till boende och avslutade, då jag inte klarade uppgiften. 
…Jag har också bytt, då min kompis kände sig uppäten. …Ur arbetsledarsyn-
punkt behöver vi förstärka servicehusandan, bland annat ha en ännu aktivare te-
rapi. Ta bort trånga lägenheter. Viktigt fortsätta vara öppen. …Rak kommunika-
tion och respekt. Ständig utbildning och utveckling. …Arbetsledaren måste också 
våga visa att man kan göra bort sig.  

Som svar på frågan om vad som skulle kunna orsaka ett sämre arbetsklimat, 
är gruppen orienterad mot frågor som rör individuella kompetenser, kom-
munikation och ledarskap:  

Om vi inte pratar rakt. …Man maskar. …Visar ointresse. …Man generaliserar. 
Det finns ett auktoritärt ledarskap - alldeles tyst på morgonen då man kommer. 
…Att inte bli sedd, nonchalerad. …Auktoritära direktiv som: ”Jag bestämmer!” 
…När viktiga personer förbigås.  

Teamet inom hjärtrehabilitering på en medicinklinik representeras av fem 
personer, samtliga kvinnor. Alla deltar i samtalet. En manlig läkare som hör 
till teamet kan inte närvara vid fokusgruppen på grund av arbete med pati-
enter. Tyngdpunkten i samtalet ligger på organisatoriska förhållanden. Det 
samspel som finns mellan dessa förhållanden och de individuella kompeten-
ser teamet har skapar ett gott arbetsklimat:  

Resurser, hur andra ser på oss, organisationen, policy, uppskattning från andra, 
från patienter och anhöriga, medarbetarnas hälsa. …Kontinuerlig avstämning. 
den lilla organisationen gör det möjligt att nå varandra. Teammedlemmarna ger 
varandra mycket information innan beslut. …Fysisk kontakt är viktig och ger en 
högre kvalitet i kontakten än E-post eller telefon. …Teamkänslan uppkommer när 
respekten finns för varandra och man ser hela sammanhanget. …Den känslan 
finns inte när man är för många på arbetsplatsen. …Bra feedback från patienter, 
anhöriga och annan personal, inte minst återträffar med patienterna bidrar till ett 
gott arbetsklimat. …Man måste vara lite privat också, alltså personlig.  

Två av teamets medlemmar konstaterar att det nog kan vara svårt att komma 
in i teamet som ny och att det inte är enkelt att byta ut någon vid t.ex. sjuk-
dom. Samtidigt som olikheterna mellan teamets medlemmar är bra för arbe-
tets resultat och ett gott arbetsklimat, så fordras också gemensamma mål. De 
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båda sjukgymnasterna uttrycker att själva arbetsuppgiften inte har någon 
direkt koppling till arbetsklimatet, medan gruppens kurator uttrycker: Jo, jag 
tror att vår uppgift har med arbetsklimatet att göra. Frågan diskuteras fram och 
tillbaka i gruppen och landar i en viss samsyn: Jo, jag håller nog med dig. (att 
arbetsuppgiften bidrar till klimatet) …På sätt och vis, men jag tror att de vi är 
har särskild betydelse.  

Skolteamet är fullständigt uppslukat av de yttre faktorer som utgörs av orga-
nisationen. Dessa styr i allt väsentligt de arbetsroller som finns och vilka möj-
ligheter medarbetarna har att göra det man tycker är ett bra jobb. Den nya 
problematiska organisation man nu verkar i, som skall ersättas av en annan 
organisation inom kort, är genomgående föremål för reflektion och diskus-
sion mellan teamets 13 personer, varav två administratörer och 11 pedago-
ger. Av dessa 13 är två män. Diskussionen är mycket ”het”. För ett bra ar-
betsklimat menar man krävs:  

Bra ledning, en bra arbetsorganisation, att individerna är öppna och ärliga samt 
att man har klara roller, även om det också förekommer rollbyten under en arbets-
dag. 

Den övervägande delen av samtalet ägnas åt det aktuella läget, som bidrar 
till ett dåligt arbetsklimat:  

Frånvaron av gemensamma mötesplatser och raster. …stressen ligger kvar på en 
hög nivå. …Tidsbrist, resursbrist med för få vuxna per barn, brist på långsiktig 
planering, tillfälliga lösningar, svårare barn och brist på långa och stabila kontak-
ter mellan barn och vuxna, stress. …Vissa ärenden blir alltför utdragna då kom-
petenser utanför gruppen behövs.  

Flera medarbetare berör frågor som gör tydligt att mycket är svårt att veta, 
någon överblick över de människor som jobbar i huset är svår att få: Man vet 
inte ens om man kan få låna en stekspade från en avdelning till en annan. Och: Vilka 
är vi som jobbar här? …Var är vi i huset? …Vi måste tala om var vi är. Förskolelä-
rarna och barnskötarna påpekar att de inte fanns med i skolans utbildnings-
katalog: Vi var minsann inte med! Gruppen diskuterar också frågan om föräld-
rabesök på skolan, vilka tycks kunna ske utan restriktioner. I gruppen ut-
trycker flera att de ibland inte vet om en vuxen är förälder, anställd eller nå-
gon annan. En viss trötthet över alla föräldrabesök uttrycks.  

Den sista fokusgruppen utgörs av ett team på nio personer, varav tre män, 
inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin. Denna grupp är analytisk 
och systemiskt inriktad i sina kommentarer. Reflektionerna från flera team-
medlemmar uttrycks som allmängiltiga påståenden i hög grad, och personli-
ga känslor och erfarenheter från den egna aktuella arbetssituationen formule-
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ras sällan. Gruppdeltagarna uttrycker ibland sina reflektioner som frågor, 
vilka de själva eller andra i gruppen ibland svarar på. Svaren berör såväl or-
ganisatoriska som kompetensmässiga och relationsmässiga förhållanden. Det 
blir sammantaget något av ett heltäckande svar utan tydlig förankring i det 
aktuella arbetet och inte genomgående relaterat till enbart det goda arbets-
klimatet:  

Arbetsklimatet skapas av gruppen, kan inte planeras. Arbetsklimatet kan egentli-
gen inte skapas medvetet. …Hur samtalet bedrivs, bland annat genom samtalsle-
daren, relaterar till arbetsklimatet. Landstinget uttrycker att det är viktigt med ett 
bra arbetsklimat, men har svårt att skapa ett bra arbetsklimat. ... Om arbetsklima-
tet vore statiskt vore det ”totemism ”, som något i rummet att dansa kring. 
…Seikullas grupp i Finland har totalt förändrat arbetsklimatet genom att i sina 
team betona ett par normer. …Arbetsklimat, är det skapat av förutsättningar eller 
upplevelser? …Vilka processer handlar det om, för att få ett bra arbetsklimat? 
Värderingar och etik hör också ihop med detta. Är arbetsklimatet bättre i en grupp 
som lever med osäkerhet? …Värderingar och idéer finns i botten. …Det finns all-
tid ett arbetsklimat. …Också om alla slutar? …Ja, om minst två personer in-
teragerar. …Också innan personalen kommer? …Man träder in i ett samman-
hang. …Det finns en historia på en arbetsplats som kan snärja en. …Rummet har 
betydelse. …Arbetsklimat förutsätter en arbetsmiljö och ett antal individer. 
…Olikheter tycker jag skapar ett bra arbetsklimat. …Olika kön är bra. 
…Blandning av kompetens och personligheter. …Stor kompromissvillighet hos 
teammedlemmen är en förutsättning för bra arbetsklimat.  

En av teamets medlemmar uttrycker att arbetsklimatet har förändrats det 
senaste året och söker svar på detta, utan att de andra går in i en dialog kring 
detta:  

Varför hade vi dåligt arbetsklimat för ett år sedan och bra idag? Beror det på att vi 
är en annan grupp idag? …Tiden förändrar relationer. …Allt vad vi gör föränd-
rar arbetsklimatet. …Livet förändras utanför teamet. Det påverkar arbetsklimatet. 
Exempel på detta är förändrade utbildningspengar eller förändrade lagar. …Det 
handlar inte bara om personer.  

På frågan om vilka förutsättningar som skulle behöva tillgodoses för att byg-
ga ett team med bästa möjliga arbetsklimat blir svaren:  

Jag skulle skaffa vissa kompetenser, ställa särskild kravspecifikation på personalen 
och betona den gemensamma värdebasen. …Jämt mellan könen. …Tydliga moti-
vations- och belöningssystem. Bra kombination av kompetenser. …Man kan söka 
handledning och kurser. Dom små stegen är också viktiga. …Det måste finnas 
styrdokument på alla arbetsplatser med mer än en person. Generationsskillnader 
kan vara bra.  
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4.2.3 Vilka konsekvenser har arbetsklimatet?  

Synpunkterna i de olika fokusgrupperna på arbetsklimatets konsekvenser är 
betydligt mindre omfattande än de som gäller föregående fråga. Tre huvud-
kategorier utkristalliseras ur samtalet. För det första har arbetsklimatet bety-
delse för egna upplevelser t.ex. stressupplevelser. För det andra påverkar ar-
betsklimatet arbetskvaliteten, framför allt när det gäller samarbetet i teamet 
men också, indirekt via samarbetet, arbetet med klienten. Slutligen påpekas, 
men mera sällan, att arbetsklimatet har betydelse för utövandet av den egna 
kompetensen och möjligheten till kompetensutveckling. I förhållande till in-
tervjustudien, innebär resultatet från fokusgruppsstudien att intervjustudiens 
svar på rubrikens fråga ytterligare bekräftats och delvis preciseras. Det sena-
re framför allt genom de diskussioner kring påverkan på patienter och elever 
som förekommer.  

På den specialiserade medicinkliniken berörs såväl egna känslomässiga reak-
tioner på arbetsklimatet som kompetensfrågor och samarbetet med patien-
terna:  

Hur kul är det att gå till jobbet? Utvecklas jag? …Kommer jag till min rätt, ökar 
min kompetens? …Arbetsklimatet visar om man behövs. …Patienterna känner av 
arbetsklimatet. De är här under lång tid. Mår man själv bra, blir man bättre på 
att ta hand om patienterna. Om samarbetet mellan till exempel paramedicinarna 
fungerar, vi snackar öppet, känner sig patienterna tryggare. …Om arbetsklimatet 
är dåligt, jobbar jag för att det inte ska påverka patientarbetet. Det går att anpassa 
sig till situationen. …Patienterna märker ibland att det inte är som det ska. 
…Arbetsklimatet påverkar oss mycket. Det ger eller tar energi.  

Teamet inom äldreboendet diskuterar det goda arbetsklimatets betydelse på 
sin arbetsplats helt kort och uppehåller sig då vid känslor och samarbete. Ett 
exempel på ett dåligt arbetsklimat vid en annan arbetsplats nämns också:  

Att gå till jobbet utan ångest. …Att man trivs med alla. …I ett rakt klimat vågar 
man erkänna fel och fråga. …Att man vågar göra bort sig. …Dåligt arbetsklimat 
tar ner en på en gång. …Allt var negativt. Flera mådde dåligt.  

När teamet inom hjärtrehabilitering diskuterar betydelsen av arbetsklimatet 
på arbetsplatsen, blir det en förhållandevis omfattande och engagerande dis-
kussion, främst rörande arbetsklimatets betydelse för samarbete, särskilt 
kring arbetet med patienterna:  

Nej, arbetsklimatet har inte med arbetsuppgiften att göra. …Jo, jag tror att vår 
uppgift har med arbetsklimatet att göra. …Jo, jag håller nog med dig. …På sätt 
och vis, men jag tror att det vi är har särskild betydelse. …Arbetsklimatet har stor 
betydelse. Patienterna trivs här. …Arbetsklimatet ger ett starkare genomslag i 
vårt budskap. …Patientarbetet blir betydligt bättre tack vare arbetsklimatet. 
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…Parallellprocesser talar för det. Patienterna för också detta vidare till nya pati-
enter. …Då vi en gång mötte jobbiga Olle, bestämde vi oss för att gå in och se 
Olle som trevlig, och han blev trevlig! Det är svårt att orka ensam. …I flera andra 
exempel har vi behövt vara två.  

Skolteamet, som huvudsakligen diskuterar de brister som finns i organisa-
tionen och hur detta bidrar till ett dåligt arbetsklimat, är mycket kortfattat 
kring frågan om arbetsklimatets konsekvenser och nämner det då i termer av 
känslor:  

När arbetsklimatet är bra, är det kul att gå till jobbet. …Det känns positivt; Man 
trivs då. …Mår jag bra, mår barnen bra.  

I det barn- och ungdomspsykiatriska teamet slutligen uttrycks allmänna re-
flektioner som berör kompetens och samarbete, förutom påpekandet att ar-
betsklimatet är ”viktigt”:  

Bra arbetsklimat får alla att växa på ingens bekostnad. …Som ny läser man av ar-
betsklimatet. Man känner av hur andra är, tänker, jobbar. Man anpassar sig.  

4.2.4 Sammanfattning  

Sammanfattningen av resultatet från fokusgruppsstudien visar följande: 

1. Frågan om innebörden i arbetsklimatet är inte föremål för särskilt 
mycket reflektion och diskussion i fokusgrupperna. Den innebörd som 
fenomenet arbetsklimat ändå tillskrivs utgörs framför allt av känslor 
som relaterar till sociala förhållanden: respekt; stämning; att man trivs 
med alla. Arbetsklimatets innebörd beskrivs också, i mindre utsträck-
ning, i termer av samarbete: jobbar mot samma mål; man får andras 
perspektiv.  

2. Det överskuggande intresset när det gäller arbetsklimat finns i frågan 
om vad som formar det goda arbetsklimatet och hur detta sker. Syn-
punkterna kring detta rör organisation, kompetens och relationer. Ar-
betsklimatet betraktas eller upplevs inte som skapat av ett enda förhål-
lande, utan blir till i ett samspel mellan flera. Tyngdpunkten i fokus-
gruppernas reflektioner och diskussioner ligger på de olika organisa-
toriska ramarnas inflytande i form av arbetsplatsens utformning, re-
surser, rutiner mål och arbetsuppgifter - detta är förhållanden som i ett 
ömsesidigt samspel med teamets individuella kompetenser skapar ar-
betsklimatet.  

3. Frågan om arbetsklimatets konsekvenser är reflekterad och diskuterad 
i begränsad utsträckning i fokusgrupperna. Svarsbilden visar att de 
ofta starka känslomässiga upplevelser arbetsklimatet ger upphov till 
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har betydelse för såväl individens egen utveckling och välbefinnande 
som teamets prestationer. 

Svarsbilden från fokusgruppstudien bekräftar huvudsakligen intervjustudi-
ens resultat, men ger också upphov till vissa modifieringar. Att arbetsklima-
tet bottnar i organisatoriska förhållanden blir ännu tydligare, även om indi-
viduella kompetenser och relationer mellan teamens medlemmar också på-
verkar dessa.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel eftersträvar dels att sammanfatta denna studies huvudresultat, 
dels att ”lyfta” resultatet bortom det omedelbart givna. Det sistnämnda har 
stöd såväl i denna studies data som i andra studier och innebär därtill att ut-
rymme ges för antaganden vilka kan ses som ”gränsöverskridande” (jfr 
Eriksson, 1999). 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Vilken innebörd har arbetsklimat? 

Den första slutsatsen på basis av denna studie och föregående litteraturstudie 
(Sandberg, 2000) rör frågan vad arbetsklimat är eller innebär. Ett kort och i 
dessa studier väl förankrat svar lyder:  

Arbetsklimat utgör ett fenomen, en kvalitet i den sociala samspelet, en individuell 
värderande helhetsupplevelse av kommunikationen i teamet/på arbetsplatsen.  

Ett mer utförligt svar på frågan om innebörden i arbetsklimat kan ta sin ut-
gångspunkt i ett antal abstrakta dikotomier, som synliggjorts i det samlade 
forskningsmaterialet i föreliggande och tidigare (a.a.) arbete: 

• tanke - känsla  
• statiskt - dynamiskt  
• individuellt - kollektivt  
• mätbart - bedömningsbart  
• konkret - abstrakt  
• enkelt - komplext  
• del - helhet  
• generellt - kontextuellt  
• kausala samband - komplexa samband  

Ett utförligare svar på forskningsfrågan Vilken innebörd har arbetsklimat? kom-
mer då att lyda:  

Arbetsklimat utgör en helhetsupplevelse (känsla) hos individen, främst av arbetets 
sociala villkor manifesterade som kvaliteter i kommunikation av informativt och 
socialt slag, men även i mindre utsträckning av andra förutsättningar som är av 
betydelse för individens och teamets arbete och som relaterar till sociala villkor i 
den närmaste arbetsgruppen. Varje individ är bärare av arbetsklimatet, och ar-
betsklimatet är därför alltid unikt för varje individ. Samtidigt är arbetsklimatet 
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också kollektivt i vissa avseenden, utan att det innebär någon enkel summa av in-
dividuella upplevelser. Arbetsklimatet är föränderligt, då det ingår i ett organisa-
toriskt sammanhang. Det är en bedömningsbar kvalitet snarare än en statisk och 
kvantitativt mätbar företeelse. Arbetsklimatet är ett komplext fenomen ”mellan” 
arbetets villkor, främst de kommunikativa som till stor del är baserade på indivi-
ders kompetenser och relationer inom den organisatoriska ramen, och arbetets re-
sultat i bred mening. Arbetsklimatet är av avgörande betydelse för individens ar-
betstrivsel och välbefinnande och påverkar härigenom individens hälsa. Arbets-
klimatet utövar påverkan på verksamhetens produktivitet och effektivitet.  

Denna definition innesluter också i de tre avslutande meningarna påståen-
den om detta arbetes två övriga forskningsfrågor rörande ur vad arbetskli-
matets skapas, och vilka konsekvenser arbetsklimatet har. Svaren på dessa 
frågor utvecklas mer längre fram i texten.  

Arbetsklimatet manifesteras kontinuerligt i det ständiga samspelet mellan 
teamets medlemmar. Det handlar om kommunikation i bred mening, vilket 
innebär kommunikation som bärare av information och sociala signaler av 
olika slag med ord, gester, minspel och tonfall med olika styrka och intensitet 
etc. Detta uttrycks i termer som respekt, öppenhet och tydlighet, d.v.s. värde-
ringar av kommunikationen, och i neutrala termer som samspel, relationer, 
hur samarbetet fungerar. Det finns på detta sätt en framträdande koppling 
till en känslomässig upplevelse av arbetsklimatet. Termen ”trygghet”, som 
flera informanter i denna studie använder, belyser ytterligare detta.  

Moxnes (2001) beskriver känslomässiga upplevelser i arbetsgrupper och den 
plats ångest kan ha hos medarbetarna. Då teammedlemmarna i föreliggande 
studie så entydigt fokuserar på innebörd, utveckling och betydelse av bra ar-
betsklimat, är ”ångest” eller olust något som också uttrycks sparsamt. Ångest 
kan ses som en aspekt av ett dåligt arbetsklimat, vilket teammedlemmarna 
primärt inte reflekterar över. Innebörden i det dåliga arbetsklimatet, som alla 
har erfarenhet av, framträder dock tydligt i fokusgrupper och intervjuer och 
de narratives som inleder intervjuerna. Medan innebörden i upplevelserna 
av det goda arbetsklimatet formuleras som ”respekt” etc., så beskrivs upple-
velserna av det dåliga arbetsklimatet i termer som ”avstånd”, ”grundlös kri-
tik”, ”ifrågasättande”, ”mobbade”, ”behov av familj i teamet”, ”svårt att pra-
ta fritt”, ”prat bakom ryggen”, ”hamnade utanför”, ”dålig information” etc. 
Detta kan sammanfattande beskrivas som brist på respekt, dålig informa-
tionsförmedling, förakt, förtryck eller mobbing. Innebörden i arbetsklimat 
kan därför sammanfattas på följande sätt: 



Centrum för Välfärdsforskning 

 85

 
Figur 5:1. Innebörden i arbetsklimat 

5.1.2 Ur vad skapas arbetsklimatet, d.v.s. vilka är arbetsklimatets rötter? 

Resultatet ger anledning att diskutera något som här föreslås som organisa-
tions-, relations- och kompetensförhållanden som grund för arbetsklimatet – 
teamets ”ORK”. Nedanstående tankefigur på empirisk grund skissar ett 
”fält” inom vilket arbetsklimatet har sina rötter: 

 
Figur 5:2. Arbetsklimatets ”rötter” 

Det allmänna begreppet organisation innebär här den ”yttre” organisationen i 
form av olika typer av ekonomiska och materiella resurser, arbetsorganisa-
tion, verksamhetens uppgifter och mål samt därtill den ”inre” organisationen 
som arbetsinnehåll, metoder, arbetets struktur och handlingsutrymmet knu-
tet till arbetsuppgiften. Organisation betraktas här således ur perspektiven 
yttre respektive inre organisation. Den yttre organisationen i denna mening 
är oftast tydligare formaliserad än den inre organisationen, som kan vara mer 
informell. Med relationer avses dels samarbetsförhållanden mellan medlem-
mar i team/arbetsgrupp i en icke värderande beskrivande mening, dels rela-
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tioner i en värderande mening. Slutligen avses med kompetens teamledning-
ens, medarbetarnas och teamets manifesta egenskaper, kvaliteter och presta-
tioner. För individen i teamet handlar det om såväl formell som informell 
kompetens. 

Framväxten av ett arbetsklimat sker då en arbetsorganisation skapas eller för-
ändras. På så sätt har organisationsfaktorer en särskild betydelse vid uppko-
msten av arbetsklimatet. Organisatoriska förhållanden fortsätter också att på-
verka arbetsklimatet genom t.ex. förändringar i personalsammansättning, re-
sursflödet, handlingsutrymmet som är kopplat till arbetsuppgiften samt för-
ändrade krav på verksamhetens inriktning och resultat. Förändringar i kom-
petens och relationer kan också bidra till omfattande förändringar i arbets-
klimatet, men utövar sitt starkaste och för den arbetande tydligaste inflytan-
de generellt sett genom att i mindre steg påverka arbetsklimatet. Föreliggan-
de studie pekar mot att förhållanden vilka rör kompetens och relationer är av 
avgörande betydelse för hur arbetsklimatet vidmakthålls och/eller förändras, 
vilket inte utesluter den betydelse organisatoriska förändringar kan ha.  

De empiriska delstudierna i detta arbete visar att teammedlemmarnas 
kompetens explicit upplevs som det vilket starkast influerar arbetsklimatet. 
Detta utgör här ett skäl till att tränga lite djupare i frågan om kompetens. 
Teammedlemmarnas kompetens ingår i ett samspel med arbetskamrater, 
ledning, arbetets innehåll etc. Denna studie pekar på att kompetensen tar sig 
tre olika uttryck. Uttrycken och dess begreppsmässiga innebörder föreslås i 
detta arbete som adekvata sammanfattande benämningar för framträdande 
utsagor hos studiens aktörer.  

De kompetensmässiga aspekterna uttrycks för det första som professionalitet 
(individuell, yrkesmässig, teknisk, teoretisk, lärandeinriktad). En ytterligare 
aspekt av individens samlade kompetens utgörs av samarbetsförmåga. Detta 
handlar om förmågan att komma i tid, uppfatta målen för verksamheten, se 
hur medlen relaterar till målen, kunna lyssna, kunna härbärgera andras käns-
lor, kunna tala, kunna skriva/dokumentera, visa respekt, närhet/distans, 
ärlighet, uppmärksamhet, lära tillsammans/ensam etc. Slutligen innebär 
kompetens också en känslomässig stil, utöver samarbetsförmågan. Detta står 
för hur du är som människa vad gäller t.ex. glädje, optimism, förmåga att 
bjuda på dig själv, öppenhet för förändring, tålamod. Mellan de tre typerna 
av kompetens föreligger interaktioner. Figuren nedan visar de tre huvudsak-
liga kompetensaspekter som träder fram i studien. De olika aspekterna av 
kompetens är varandras förutsättningar på en rad olika sätt: 
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Figur 5: 3. Kompetensaspekter av betydelse för arbetsklimatet  

Ett framträdande uttryck för den kompetens teammedlemmarna önskar av 
varandra kan uttryckas som solidaritet.1 Denna studies data pekar på att detta 
innebär en kompetens som rymmer alla de tre nämnda aspekterna ovan, 
men som särskilt betonar samarbetsförmågan. Den solidariska inställningen 
handlar om att kunna se andra teammedlemmars situation och behov, att 
vara klar över egna och andras gränser för yrkesutövandet i teamet och att 
erbjuda stöd och hjälp i en mening som är adekvat med tanke på att få 
teamarbetet som helhet att fungera samt att bidra också till andras välbefin-
nande i teamet. Ur data i föreliggande studie, framgår att hävdandet av egen 
kompetens på bekostnad av andras utgör denna solidaritets motsats. Det fö-
religger således tydliga möjligheter till konflikter mellan en teammedlems 
krav på och behov av att ge tydliga uttryck för sin egen individuella profes-
sionella kompetens och de uttryck för individuell kompetens teamet kan 
”släppa fram” eller ”tåla”, utan att upplevelsen av teamsamverkan och/eller 
solidaritet sviktar. Solidaritet innebär också att ibland stå tillbaka i sin egen 
professionalitet. Härmed finns också en viss risk för ett ”suboptimalt” team, 
ett team som presterar under de samlade kompetensernas förmåga. 

Hansson (2003, s. 25f) pekar på hur det i ”samhällsdebatten” fokuserats på 
”social kompetens” (samarbetsförmåga och känslomässig stil i figur 5:3) som 
en mer ”åtråvärd” egenskap än teknisk kompetens (professionalitet i figur 
5.3). Hanssons invändning mot detta är att uppdelningen mellan dessa kom-
petenser i praktiken är svår att göra: Men vad blir implikationerna när man skall 
utföra ett arbete tillsammans med andra människor? Handlar det då om social eller 
teknisk kompetens? En annan invändning Hansson (a.a.) har mot begreppet 
social kompetens är att … social kompetens så som begreppet används är det vi 
minst behöver för att bygga upp en kollektiv kompetens i en arbetssituation. … social 

                                              
1  Termen solidarisk innebär, enligt Svenska Akademins Ordlista (tolfte uppl. 1998): 

”gemensamt ansvarig, som obrottsligt håller ihop, gör gemensam sak med ngn 
m.m”. 
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kompetens hämmar gruppen. Hansson tydliggör detta med exemplet ”Sociala 
Sune”, där Sune gärna pratar om ”livet och vädret” i en för arbetskamraterna 
till sist frustrerande omfattning. Hansson (a.a.) skiljer därefter ut denna kom-
petensaspekt (vid sidan av den tekniska och interpersonella kompetensen) 
som ”Sympatisk kompetens”, vilken innebär ”Socialt umgänge utan kopp-
ling till uppgiften”. Det kan här vara befogat att fråga sig om det är möjligt 
att kategorisera en kompetensaspekt i arbetet som orelaterad till arbetsupp-
giften. För Hansson (a.a.) tycks detta möjligt. Data från föreliggande studie 
pekar mot att det inte är rimligt att anse att en kommunikation, som faktiskt 
påverkar det sociala klimatet och därigenom arbetskamraterna kan vara ore-
laterad till arbetsuppgifternas utförande. Det föreligger visserligen ingen ut-
trycklig koppling mellan prat om ”livet och vädret”, men det framstår som 
tydligt att det finns en indirekt relation, genom att pratet påverkar arbetskli-
mat och välbefinnande. Detta är också ett förhållande som belyser komplexi-
teten i de interaktionella samband som kan finnas i en verksamhet. Vidare 
kan noteras att den aspekt som här kategoriseras som känslomässig stil, och 
som grundas i aktörernas utsagor, inte tydliggörs som någon särskild kom-
petensaspekt hos Hansson (a.a.), men i föreliggande studie kan ses som rela-
terat till såväl till professionalitet som samarbetsförmåga, en kategori som 
rimmar väl med Hanssons ”interpersonell kompetens”.  

Figur 5:3 refererar i första hand till individegenskaper med avseende på kom-
petens, men det framgår också av de uttryckta innebörderna att en egenskap 
som solidaritet utgör en viktig kompetens, vilket t.ex. innebär en strävan att få 
teamarbetet som helhet att fungera. Frågan om kompetens som en individ-
egenskap eller en teamegenskap kan belysas bl.a. med Hansson (2003, s. 116), 
som citerar en medarbetare i ett arbetslag på Arbetsmarknadsinstitutet 
(AMI): 

Den ideala gruppen finns nog inte … Huvudsyftet är att vi, utifrån de personer 
vi är (egen understrykning), hanterar ärenden på likvärdigt sätt. Det handlar om 
gruppdynamiken också. Hur utnyttjar vi varandra mer effektivt? Det kan vara 
känsligt också. Vågar vi säga ifrån eller komma med åsikter? 

Här ser vi hur en medarbetare både framför synpunkter på viktiga kompe-
tenser i form av individuella aspekter (de personer vi är), men också tydligt 
anger kompetensmässiga egenskaper hos medarbetarna som bör vara ge-
mensamma, t.ex. att hantera ärenden på likvärdigt sätt. Dessa och liknande tan-
kegångar kring de kompetensmässiga egenskaper som krävs i ett team leder 
bl.a. till slutsatsen att distinktionen individuell/kollektiv kompetens snarare 
handlar om förhållandet mellan kompetensmässiga egenskaper som är unika 
för individen och kompetensmässiga egenskaper som delas av många eller 
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alla i teamet. Kompetensen är således alltid förankrad hos individen, men mer 
eller mindre exklusiv. 

Tjosvold (1995), som nämns i kap 2, berör en fråga om behovet i teamet av en 
starkt inkluderande kompetens, alltså en kompetens som alla i teamet bör ha 
för att teamprocesserna skall förlöpa väl: förmågan till constructive controversy 
(här kallad konstruktiv kontrovers, jfr kap 2). Detta kan ses som en framträdan-
de positiv aspekt av samarbetsförmåga inte minst i teamarbete. Asplund 
(2002, s. 102) knyter an till denna samarbetsegenskap, som bl.a. innebär att in-
dividen inte gör avkall på sin egen uppfattning. Asplund formulerar med re-
ferens till Adam Smith (1776) en individuell strävan, vilken kan förefalla kon-
traproduktiv i teamarbete men som paradoxalt nog också kan få motsatt ef-
fekt: 

Istället ser vi till vårt eget bästa eller till vår egen vinst men härvidlag vägleds vi 
av en osynlig hand mot ett slutresultat vi inte alls eftersträvade. Genom att se till 
vårt eget bästa befrämjar vi samhällets bästa – mer effektivt än när vi verkligen ef-
tersträvar samhällets bästa. 

5.1.3 Vilka konsekvenser har arbetsklimatet?  

Det generella svaret utifrån de empiriska studierna är att arbetsklimatet upp-
levs ha mycket stor betydelse. Det är en betydelse som, utan minsta tvekan, 
innebär att individens välbefinnande direkt påverkas. Därtill, men där är 
svaren inte lika entydiga, uppfattas också att resultatet av arbetet påverkas, 
d.v.s. hur väl teamet lyckas med sina uppgifter och når de mål som finns för 
arbetets effektivitet och produktivitet. Det något mindre entydiga förhållan-
det mellan arbetsklimatet och verksamhetens resultat bottnar framför allt i att 
individens välbefinnande och det samarbete som bedrivs inom teamen med 
sitt arbetsklimat utgör mellanliggande förhållanden mellan insatser (resurser 
och åtgärder) och resultat. Det finns således ingen omedelbar, enkel och di-
rekt relation mellan arbetsklimatet och resultatet. En slutsats av detta, vilken 
också styrks av det fåtal personer som ägnar sig huvudsakligen åt ensamar-
bete i teamet eller av andra skäl inte har mer än marginellt samarbete med 
teamet, är att en individ med sin kompetens i vissa fall ”går förbi” teamet 
med dess arbetsklimat och direkt arbetar med klienten och därför inte upple-
ver arbetsklimatets inflytande (jfr föregående stycke). Hos dessa finns därför 
ingen uppmärksamhet i riktning mot arbetsklimatet. 

Den stora betydelse arbetsklimatet har kan också uttryckas så att den arbets-
klimatets funktion är att reglera arbetstrivsel och välbefinnande och härige-
nom vara ett smörjmedel i teamets problemlösningsprocesser.  
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En möjlighet då det gäller synpunkten att arbetsklimatet påverkar såväl 
teammedlemmens välbefinnande som resultatet när det gäller arbetet med 
patienter, klienter, elever etc. är att upplevelsen av påverkan på välbefinnan-
det är så stark att teammedlemmen som reflekterar över denna fråga upple-
ver att resultatet i övrigt bara ”måste” påverkas. Det skulle således föreligga 
en form av transfer (överföring) från den ena aspekten till den andra. Denna 
tolkning har stöd i att de personer som deltar i delstudierna inom ramen för 
detta arbete med sådant eftertryck betonar arbetsklimatets betydelse för väl-
befinnandet. En generalisering av arbetsklimatets betydelse skulle i så fall bli 
en konsekvens ”av bara farten”. Mot denna tolkning och istället som stöd för 
att arbetsklimatet verkligen har ett tydligt inflytande över resultat av teamets 
kärnuppgifter talar den eftertänksamhet som framträder i intervjupersoner-
nas och i viss mån fokusgruppernas reflektioner och svar på frågan om ar-
betsklimatets betydelse. Både av detta senare skäl och som ett rimlighetsan-
tagande kan tolkningen att arbetsklimatet också påverkar arbetets resultat, 
ibland förmodligen högst avsevärt, anses bekräftad, inom ramen för aktörer-
nas självförståelse, vilken utgör studiens empiriska underlag.  

Arbetsklimatets betydelse kan också upplevas som svagt om det finns stan-
dardlösningar på de problem (uppgifter) teamet arbetar med. I t.ex. högtekno-
logisk vård finns det i vissa behandlingsmoment en relativt sett hög andel av 
sådana problemlösningar. Samtidigt finns det i all vård och behandling alltid 
problem med mindre standardiserade lösningar och inga självklara eller giv-
na lösningar alls, då det är människor man arbetar med. Ett standardiserings-
förfarande kan ”smitta” av sig också på de mer ”mjuka” och ”mänskliga” 
sidorna av arbetet, så att teamets resurser inte tas tillvara, utan enkel order-
givning samt tekniska standardlösningar till största delen präglar teamarbe-
tets problemlösande. Även i mindre teknifierade arbeten kan arbetsklimatet 
ha en undanskymd betydelse, om lösningarna på uppgifterna/problemen 
mycket markerat kräver en särskild kompetens.  

Detta leder till den enkla slutsatsen att ju mer lösningsidéer och problemlös-
ning undandras samverkan mellan kompetenser, desto mindre betydelse har 
arbetsklimatet för arbetets genomförande och lösningen av uppgif-
ten/problemet. Om å andra sidan teamets fulla kompetens tas till vara i en 
öppen och genuint lyssnande process med behov av och strävan att ta tillva-
ra allas mest adekvata synpunkter, så har arbetsklimatet en mycket stor be-
tydelse för resultatet av verksamheten.  

I en tidigare litteraturstudie (Sandberg, 2000) framgår att arbetsklimatet ock-
så influerar värdebasen, d.v.s. uppfattningar i centrala frågor i teamet med an-
knytning till arbetet. Det gäller verksamhetens mål, hur verksamheten moti-
veras och vilken attityd som finns till prioriteringar. Föreliggande empiriska 
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studier bekräftar dock en mer komplex bild än så. Det är främst i intervjustu-
dien som det framstår tydligt att arbetsklimatet influerar bl.a. verksamhetens 
mål, hur samtalen i teamet bedrivs och vad samtalen handlar om. Samtidigt 
utgör värdebasen en del av det ”stoff” som arbetsklimatet handlar om, lik-
som att frågor med anknytning till värdebasen också influerar hela det orga-
nisatoriska sammanhanget. Intervjuns tidskrävande teknik lyfter således 
fram den komplexitet och de interaktionella förhållanden som finns när det 
gäller värdebasens inplacering i kontexten.  

Sammanfattningsvis har således arbetsklimatet, inte minst då arbetet sker i så 
nära samverkan som i team, stor betydelse på flera sätt. Arbetsklimatet på-
verkar arbetstillfredsställelsen, resultatet av arbetet och välbefinnandet ut-
över det som upplevs direkt på arbetsplatsen under arbetstid. Arbetsklima-
tets betydelse är också beroende på att det är i kommunikativa situationer, 
med det då aktuella arbetsklimatet, som människor påverkar och förändrar 
människor. Dessa förändringar sker ibland men kanske mera sällan i plötsli-
ga jättesprång, även om många av oss kan minnas sådana, utan snarare i små 
steg under lång tid. Vi är varandras förebilder i arbetet (jfr Bandura, 1986), 
och upplevelsen av arbetsklimatet speglar också hur vi förhåller oss till den-
na ständiga påverkan från andra till oss själva och från oss själva till andra. I 
en interaktionistisk tradition betonas också samspelet mellan människor och 
den påverkan människor utövar på varandra som en avgörande kraft för ut-
vecklingen av våra roller som människor (Nilsson, 1996; Imsen, 1988). Men 
vårt medvetande har också en subjektiv och självständigt skapande del. Vi är 
således inte enbart utelämnade till godtyckliga sociala situationer, utan ska-
par också vår värld och oss själva genom egna aktiva val. 

5.1.4 Sammanfattning 

Figur 5:4 nedan är ett försök att schematiskt sammanfatta svaren på frågorna 
om arbetsklimatets innebörd, rötter och konsekvenser i ett organisatoriskt 
sammanhang (jfr Sandberg 1995, s. 181; 1997b, s. 185). Som påpekats i kapit-
lets inledning eftersträvar jag i kapitlet som helhet att på grundval av data 
från denna studie, men också med förankring i tidigare studier, skapa ett 
större sammanhang och göra gränsöverskridande antaganden. Jag vill därför 
se figur 5:4 som ett exempel på ett välgrundat gränsöverskridande antagande. I 
detta ryms att den kontextuella inplacering som arbetsklimat här ges är ett 
uttryck för rörelsen mellan organisatoriska förhållanden och individuella 
förutsättningar via helhetsupplevelsen av kommunikation i arbetsklimatet 
och åter till organisatoriska och individuella förhållanden. 
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Figur 5:4. Arbetsklimatet i ett interaktionellt organisatoriskt sammanhang 

I den sammanfattande figur 5:4 ingår arbetsklimatet i ett organisatoriskt 
sammanhang där olika förhållanden i organisationen befinner sig i en kom-
plex interaktion med varandra såväl i varje givet ögonblick som över tid. Fi-
guren utgör en förenklad beskrivning av forskningsresultat från såväl denna 
studie som tidigare studier där arbetsklimatet antingen befunnit sig i forsk-
ningsfokus eller där arbetsklimatet har trätt fram som ett mycket centralt och 
komplext förhållande av stor betydelse för en verksamhet, särskilt i team 
(Sandberg, 1995; 1997b; 2000). 

Innebörden i arbetsklimat är framför allt en upplevelse av kommunikationen 
i form av samtal, social interaktion och det informationsflöde individen upp-
lever i teamet. Upplevelsen av arbetsklimatet kan vara densamma hos flera 
individer i arbetsgruppen, men också skilja sig åt inom såväl arbetsgruppen 
som i ännu högre grad mellan individer i olika team. Detta arbetsklimat ut-
övar ett viktigt inflytande över verksamhetens resultat i vid mening, något 
som den tidigare litteraturstudien (Sandberg, 2000) också finner. Särskilt för 
individens välbefinnande framstår ett gott arbetsklimat som en nödvändig 
om än inte tillräcklig förutsättning.  
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Som arbetsklimatets rötter träder särskilt individernas kompetens fram, i 
samspel med organisatoriska förutsättningar och relationerna inom teamet. 
Innebörden i dessa tre huvudkategorier av bakomliggande förhållanden be-
skrivs i termer av de tre underliggande spalterna i figur 5:4, där bl.a. ”arbets-
uppgifter” utgör en central del av organisationen, ”utbildning” en viktig 
aspekt av kompetens och ”uppskattning” en framträdande del av relationer-
na inom teamet. De generellt formulerade underliggande förhållanden som 
nämns i dessa tre spalter uppvisar ingen fullständighet eller kvantita-
tiv/statistisk prioriteringsordning, utan är snarare ett uttryck för förhållan-
den som nämns mycket ofta i intervjuer och fokusgrupp, men som även har 
ett tydligt stöd i tidigare forskning (Sandberg, 1997b, s. 185). Sandberg (1995) 
sammanfattar ett avhandlingsarbete inom öppen barn- och ungdomspsykiat-
risk verksamhet bl.a. genom att de huvudgrupper av förhållanden, vilka in-
fluerar arbetets effektivitet, framträder i de tre dimensionerna yttre förhållan-
den (jfr organisation), personlig kompetens (jfr kompetens) och samarbetsförhål-
landen (jfr relationer). 

Vid jämförelse med figur 2:1 innebär figur 5:4 ett ”språng” i synen på vad 
resultat står för. Mellan två tidigare arbeten (Sandberg, 1995 och 1997b) har 
”resultat” vidgats till att utifrån den senare empiriska studien synliggöra 
skillnaden mellan resultat på kort och lång sikt. Denna skillnad sker dock 
hela tiden inom ramen för teamets instrumentella värde. Figur 5:4 vidgar yt-
terligare innebörden i vad resultat innebär, mot bakgrund av föreliggande 
studies data, till att handla om ”konsekvenser” i vid mening, långt utöver 
teamets explicita instrumentella värde. Bl.a. hör teammedlemmarnas välbe-
finnande och hälsa dit. 

5.2 Kommentarer 

5.2.1 Teamarbete och hälsa 

Denna studies data pekar också mot att teamarbete har betydelse för männi-
skors hälsa. Arbete i team ställer stora krav på individens anpassningsförmå-
ga, flexibilitet, sociala kompetens och självkänsla. I teamarbete befinner vi oss 
nära varandra och kan därför ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande 
för varandra. Detta framgår främst av den betydelse aktörerna i denna studie 
lägger vid företeelser som respekt, rak och öppen kommunikation, förmåga 
att lyssna samt ta sig tid att verkligen ta varandra på allvar som människor 
och som professionella och kompetenta medarbetare i teamet.  

I människors fokus, då det gäller frågor om arbetsklimatet, finns framför allt 
det goda arbetsklimatet. Ett dåligt arbetsklimat spelar en mycket stor och när-
mast katastrofal roll för de som är starkt beroende av ett gott samarbete i 
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teamet. Lenner-Axelsson & Thylefors (1991) pekar i ett sammanfattande re-
sonemang på företeelser som har en direkt koppling till denna studies resul-
tat, nämligen att vi människor, inte minst i arbetslivet, har behov av att pres-
tera väl, få erkänsla för det och att kunna utvecklas. Arbetsgruppen utgör 
bl.a. härigenom, särskilt vid teamarbete, den psykosociala miljöns viktigaste 
inslag. Eales-White (1997) pekar i linje med detta på ett samtidigt behov av 
tät interaktion i teamet och en öppenhet för varandras svagheter och styrkor, 
för att kunna få goda samverkanseffekter. Det är tydligt att teamarbetet sätter 
gränser för tillfredsställelsen av individuella behov. Kan det rent av vara så 
att det alltmer förekommande teamarbetet inom offentliga verksamheter (jfr 
Sandberg, 1997b), tillsammans med en ökad tids- och kvalitetspress samt 
kostnadsbesparingar (Socialstyrelsen, 2001), bidrar till ökad ohälsa i arbetsli-
vet? Detta sker i sådana fall trots att teamarbete ofta framhålls som ett stöd i 
arbetet, framför allt då det gäller komplexa arbetsuppgifter med behov av 
flera samverkande kompetenser.  

Att ohälsa inom offentliga verksamheter, inom vilka denna studie rör sig, bl.a 
skulle vara relaterat till att uppdragen fullgörs i teamarbete, får också stöd i 
ett tidigare avhandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin (Sand-
berg, 1995). Här konstaterade jag att ”teamtanken”, uttryckt som synergivins-
ter, generellt sett inte är realiserad inom öppen barn- och ungdomspsykiat-
risk verksamhet. De hinder som framstår är bl.a. otydliga mål, bristande 
kommunikation, ojämn maktfördelning, dålig anda och bristande samman-
hållning. Flera av dessa punkter pekar direkt ut brister i arbetsklimatet. Verk-
samheterna styrs av de samarbetsförhållanden som finns, vilka ofta är pro-
blematiska, de särintressen som olika yrkeskategorier har, arbetsbelastning, 
individernas kompetens samt de olika yrkesgruppernas möjligheter till infly-
tande. På en övergripande nivå finns en politisk styrning av verksamheten 
med ramlagar och med detta ett behov av målstyrning. Denna målstyrning 
har mycket svårt att göra sig gällande inom offentliga verksamheter med 
team som saknar de nödvändiga förutsättningarna för målorienterade hand-
lingar i samverkan.  

Resultatet från föreliggande arbete är mycket tydligt när det gäller det starka 
behovet av ett arbetsklimat med öppen kommunikation och en ömsesidig 
respekt för varandras personligheter och professionella kompetens och möj-
ligheter till inflytande över gemensamma insatser. Den ”underordningens 
skam” som Lehtinen (1998) beskriver leder hos individen till minskad själv-
känsla och försvagning i stämningsläget i förhållande till omgivningen, ett 
förhållande som kan vara giltigt inom team med dåligt arbetsklimat. Ett ar-
betsklimat som är så uselt att det innebär att teammedlemmen upplever obe-
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rättigad negativ kritik och förödmjukelser som hotar självkänslan kan anses 
direkt ohälsosamt (jfr Starrin m.fl., 1999). 

I föreliggande studie beskriver teamens medlemmar trygghet, tilltro, enga-
gemang och glädje som centrala delar av arbetsklimatet. Detta är också käns-
lomässiga upplevelser som både formar det fortsatta arbetsklimatet och som 
följer av det rådande arbetsklimatet. Begreppet tillit har i sin grundläggande 
intrapsykologiska och socialpsykologiska mening en tydlig anknytning till 
detta (Erikson, 1969). Erikson anser att tilliten i sin grundläggande mening 
formas mycket tidigt i livet. Denna basala psykologiska egenskap följer sedan 
individen under livet och ”framträder senare hos individen som mer eller 
mindre konstanta och fastlåsta förhållningssätt vid kontakter med omgiv-
ningen” (Lund, 2001, s. 33). Det är enligt Lund (a.a.) inte rimligt att hävda att 
likartade företeelser är tillitsskapande för alla människor eller att uttrycken 
för tillit är desamma för alla människor.  

Det lilla barnet erfar ett samspel mellan sina närmaste. Tillsammans med de 
egna biologiska drifterna formar detta samspel en intrapsykologisk struktur 
där också individens tillit ryms. Via individens fortsatta samspel med sin 
omgivning kommer sedan denna tillit att möta arbetslivet. Detta arbetsliv har 
under det senaste decenniet till stor del omformats i grundläggande avseen-
den. Inom stora delar av offentlig verksamhet har resurserna minskat samti-
digt som samma eller utökade arbetsuppgifter kvarstår, kvalitets- och kom-
petenskraven har blivit större, organisationerna blivit ”plattare” inspirerade 
av såväl näringslivet som tankarna på ökad demokratisering av arbetslivet. 
Flera av dessa förändringar inom offentlig verksamhet har också varit pådri-
vande vid utvecklingen av arbetsorganisationerna i riktning mot teamarbete 
med motiven att öka individens inflytande och arbetets effektivitet genom att 
ta tillvara befintliga kompetenser på bästa möjliga sätt. Detta är också en ut-
veckling som påverkar arbetstagarens upplevelser av trygghet och förtroen-
de för den organisation hon/han verkar i (jfr Isaksson, 2001, s. 175-177). 

Detta ger också begreppet psykologiskt kontrakt en särskild innebörd för dem 
som arbetar i team inom offentliga verksamheter. En specifik form av tillit, 
som ryms inom det psykologiska kontraktet, byggs upp i transaktioner mel-
lan individer, t.ex. mellan de som ingår i team. Det handlar om de förvänt-
ningar man har på varandra och vilka löften arbetet i team kan sägas innebä-
ra. Tilliten blir ett ”kognitivt filter” (a.a., s. 182), som påverkar hur man tolkar 
andras agerande och därmed det psykologiska kontraktet. 

Att börja arbeta i team, till skillnad från ensamarbete eller i en ospecifik ar-
betsgrupp, kan innebära att löften skapas om ett nytt arbetsinnehåll i nya 
former med nya mål, för att kunna uppnå bättre resultat än tidigare. Sats-
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ningen på team kan också skapa en förväntan om utökade resurser. I ett team 
som arbetar under lång tid kan dessutom individens psykologiska kontrakt 
kännetecknas av starkt engagemang i arbetet, tydlig identifikation med tea-
met, ömsesidigt stöd inom teamet och en dynamisk och kontinuerlig utveck-
ling av teamets verksamhet. Är teamet dessutom litet och de involverade 
personerna mycket personligt bekanta med varandra, föreligger också ett 
starkt känslomässigt engagemang och stabilitet (jfr Rousseau, 1995). Frågorna 
om individens tillit och psykologiska kontrakt i samband med teamarbete 
har en självklar koppling till individens upplevda välbefinnande – och troli-
gen härigenom hälsa.  

I den andra av intervjuerna i detta arbete, framträder en tydlig upplevelse av 
”kontraktsbrott”. Kuratorn i denna intervju beskriver en annan teammedlem 
som en person vilken ”kvackar” inom andras professioner. Detta tydliggör 
vikten av att en teammedlem, samtidigt som han/hon har en gränsöverskri-
dande kompetens, särskilt samarbetsförmåga, också har en klar arbetsroll i 
betydelsen tydliga och avgränsade insatser i arbetet. Granberg (1996, s.154) 
nämner att: ”Bland de kriterier som nämns för ett bra team finns avgränsade 
och klara yrkesroller, trygghet i gruppen samt kontinuitet.” Sammantaget 
innebär detta att teammedlemmen för god känsla för situationen skall röra 
sig mellan en klar yrkesroll och en ibland mindre klar – och att detta måste 
vara klart i det gemensamma psykologiska kontraktet eller i teamets värde-
bas. 

Arbetsklimatet har således betydelse för individens välbefinnande. Detta 
välbefinnande har såväl emotionella som kognitiva och medicinska aspekter. 
Som ett uttryck för de kognitiva och emotionella konsekvenser arbetsklimatet 
har för individen, framträder vad individen vill och vågar samt hur indivi-
den uppfattar vad man bör och får i sitt arbete. 

Människans psykiska hälsa och välbefinnande är tveklöst förknippat bl.a. 
med hur hon kan samspela med sin omgivning, förverkliga sina möjligheter 
och finna en djupare mening också under hela sitt vuxna liv. Detta är en 
okontroversiell uppfattning inom olika kunskapstraditioner. En grund för 
detta välbefinnande kan ligga i ett teamarbete med gott arbetsklimat och in-
tressanta uppgifter med tillräckliga förutsättningar för att arbeta för verk-
samhetens mål. I detta goda team har individen stora möjligheter att utveckla 
såväl sin särskilda yrkeskompetens som den allmänna samarbetskompeten-
sen. Detta skapar en god cirkel. Å andra sidan kan ett dåligt arbetsklimat och 
mindre stimulerande uppgifter urholka förmågan till gott samarbete, försvå-
ra det yrkesmässigt professionella handlandet och resultera i en mindre grad 
av välbefinnande. 
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Mot bakgrund av resultatet både från denna studie och tidigare forskning 
kring team (Sandberg, 1995; 1997b, 2000), framstår det som tydligt att indivi-
derna som går in i teamarbetet med sin personliga och professionella kompe-
tens påverkar detta arbete på ett betydelsefullt sätt. Dessutom påverkas hela 
individen i sin tur av arbetet i teamet. Detta gäller inte minst teammedlemmens 
hälsa i medicinsk, psykologisk och social mening. Individens hälsa utgör på 
detta sätt något av en mycket betydelsefull infrastruktur i teamarbetet. Jag fö-
reslår här att termen samarbetshälsa används och avser med detta de hälso-
mässiga resurser av fysiskt/medicinskt, psykiskt och socialt slag som indivi-
den använder i teamarbetet och som påverkas av detta teamarbete. Team-
medlemmarna har exempelvis olika fysisk och/eller psykisk energi och ut-
hållighet, vilket kommer till uttryck i teamarbetet och påverkas av detta.  

Ännu ett exempel berör frågan om den självkänsla individen har. Att indivi-
derna skiljer sig åt i teamen med avseende på egen självkänsla kan ha stor 
betydelse för teamarbetet. I en psykodynamisk tradition förekommer indi-
vidrelaterade begrepp som självkänsla och narcissistisk störning, och detta är 
egenskaper som tveklöst har betydelse för individens möjligheter att lösa 
kvalificerade arbetsuppgifter i teamsamverkan. Miller (1980, s. 12) skriver om 
”det mycket stora antalet människor med narcissistisk störning …” som har 
”bilden av en lycklig och skyddad barndom … som haft många möjligheter, 
rentav talanger, som de också utvecklat.” Utan att här närmre peka på det 
Miller (a.a., s. 14f) ser som bakomliggande förhållanden i barndomen, be-
tecknar hon deras liv på följande sätt (a.a., s. 13): 

Enligt gängse åsikter borde dessa människor – sina föräldrars stolthet – ha en 
stark och stabil självkänsla. Men förhållandet är det rakt motsatta. Allt de tar 
sig för blir väl eller till och med ytterst väl utfört, de får röna beundran och 
avund, de skördar framgångar varhelst detta är viktigt för dem, men allt det-
ta blir till ingen nytta. Därbakom lurar depression, tomhetskänsla, känsla av 
främlingskap inför sig själv, så snart de inte är på ”toppen”, inte med säker-
het hör till de ”stora stjärnorna” eller plötsligt får en känsla av att de svikit en 
eller annan idealbild av sig själva. Då plågas de av ångest eller svåra skuld- 
och skamkänslor. 

Asper (1993, s. 50-52) ger en sammanfattande karakteristik av den narcissis-
tiskt sårade människan. På flera punkter visar denna sammanfattning hur 
känsligt förhållandet mellan individen och teamarbetet kan vara och vilken 
betydelsefull kraft som kan finnas i teamarbetet för en individs psykiska häl-
sa. Detta berör en individuell problematik där det exempelvis finns ”Rädsla 
för att bli övergiven … Omåttlig ängslan eller ångest … Obalanserade över-
gångar mellan närhet och distans … ” och ”Bristande koncentration …”. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 98

God samarbetsförmåga förutsätter god samarbetshälsa. Människors hälsa i 
stort och därmed också samarbetshälsan mer specifikt påverkas av de upp-
gifter som utförs i teamarbetet och det arbetsklimat som finns i teamet. Ar-
betsklimatet i sin tur är, som visas ovan, till stor del ett resultat av individer-
nas kompetens (jfr figur 5:2). Då arbetsklimatet tydligt påverkar teamarbetets 
produktivitet och effektivitet, framstår individernas samarbetshälsa och 
grundläggande välbefinnande som mycket viktigt i ett väl fungerande 
teamarbete. Individernas hälsa ingår således på flera sätt, både som förut-
sättning och som resultat i det organisatoriska sammanhanget. Detta är ännu 
ett exempel på de komplexa och interaktionella sambanden som finns i det 
organisatoriska sammanhanget. 

5.2.2 Handlingsutrymme och arbetsklimat 

Handlingsutrymme, vilket nämns som ett underliggande förhållande till re-
lationer ovan, och som i organisationstermer också kan beskrivas som påver-
kansmöjligheter (fig 5:4), framträder inte i föreliggande empiriska studie som 
en upplevd dimension av arbetsklimat. I den föregående litteraturstudien 
(Sandberg, 2000) utgjorde dock handlingsutrymmet en dimension av arbets-
klimat. Hur kan detta förstås? 

Individens handlingsutrymme i teamarbete innebär bl.a. en möjlighet att trä-
da in i eller gå ut ur kommunikation med t.ex. arbetskamrater och chefer. Det 
är i dessa situationer av informativ och/eller social kommunikation som ar-
betsklimatet formas. Detta framgår både av litteraturstudien (a.a.) och av de 
här genomförda empiriska delstudierna. Individens handlingsutrymme är av 
det skälet starkt relaterat till arbetsklimatet. Emellertid förefaller responden-
terna i de empiriska delstudierna ha en uppmärksamhetsriktning, som inte in-
kluderar det egna inträdet i eller utträdet ur kommunikativa situationer, utan 
istället fokuserar andras agerande. Det kan antas att respondenterna av det 
skälet upplever arbetsklimatet som en fråga om kommunikation mellan tea-
mets medlemmar och inte som en fråga om det egna handlingsutrymmet. 
Respondenterna beskriver istället individens påverkansmöjligheter i organi-
sationen som en kvalitativ aspekt av de arbetsuppgifter teammedlemmen har 
att utföra. 

Det ovan sagda kan i gestaltpsykologiska termer uttryckas som att andras 
agerande utgör ”figur”, det som träder fram, medan det egna agerandet är 
”grund” eller bakgrund. De anställda har av flera skäl olika uppmärksam-
hetsriktning, vilket gäller inte minst då de reflekterar över sina upplevelser i 
förhållande till arbetsklimatet på arbetsplatsen/i teamet. Utifrån ett kognitivt 
attributionsteoretiskt perspektiv (Storms, 1973), framgår också att den som 
själv är medagerande i en social situation generellt sett lägger större vikt vid 



Centrum för Välfärdsforskning 

 99

observerbara situationella förutsättningar (t.ex. gruppens kommunikation), 
för att förklara sakernas tillstånd (t.ex. det rådande arbetsklimatet), än den 
vikt man lägger på sig själv och sina egenskaper (t.ex. det upplevda hand-
lingsutrymmet) som orsak till situationen.2 Dessutom kräver ett inkluderan-
de av sig själv i det sociala systemet en hög grad av reflektion och en mer 
komplex tankemässig situation, vilket möjligen kan innebära ett hot mot den 
sociala stabilitet varje socialt system strävar efter att bevara (Schön, 1972). 
Såväl ett gestaltpsykologiskt figur-grund tänkande som ett attributionsteore-
tiskt perspektiv relaterar också till de utbildningstraditioner, yrkestraditioner 
och aktuella verksamheter teammedlemmarna befinner sig i. Här förekom-
mer således olika perspektiv och olika sätt att formulera sig beroende på des-
sa traditioner och verksamheter. 

Slutsatsen av detta måste ändå sägas vara att begreppet arbetsklimat inte 
rymmer individernas upplevda handlingsutrymme, men att detta kan betrak-
tas som direkt förknippat med arbetsuppgiften och av stor betydelse för hur 
arbetsklimatet kommer att gestalta sig. Även om teamarbete ingår i ett kom-
plext socialt sammanhang där enkel kausalitet mer sällan är för handen, skul-
le handlingsutrymme/påverkansmöjligheter således kunna ses som en typ 
av determinant till arbetsklimatet genom att det är en central kvalitativ 
aspekt av arbetsuppgiften och relationerna i teamet. Exempel på andra 
aspekter av arbetsuppgiften är omfattning/utsträckning, svårighetsgrad/ 
tyngd, komplexitet och samverkansgrad. 

5.2.3 Arbetsroller, hierarki och ledning 

Kommunikationen i arbetsgruppen och den därtill hörande upplevelsen av 
arbetsklimatet sammanhänger tydligt med de ingående individernas arbets-
roller och den grad av hierarki mellan teamets medlemmar som kan urskiljas 
i arbetets genomförande. Individens inflytande i teamet är avhängigt både de 
positionella och de personliga egenskaper individen. En stark betoning av 
medarbetarnas professionella kompetens, särskilt arbetsroll och placering i 
hierarkin, blir väl belyst bl.a. genom läkares medverkan i teamarbete som dia-
log mellan professionella kompetenser. I läkarnas fall utgör den särskilda 
formella positionen som medicinskt ansvariga en omständighet som kan, 
men inte nödvändigtvis behöver, ställa läkarna utanför detta teamarbete. Det 
är när den formella position starkt betonas (särskilt ansvar, expertis, chef-
skap) som utanförståendet uppstår och stärks och teamarbetets möjligheter 

                                              
2  Chein (1972, s. 112) skriver: ”… we need to be aware of the uncertainties and ambi-

guities with regard to the identification of the objects of attention; the subject’s ob-
jects are not necessarily the observer’s …” 
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inte tas tillvara.3 Läkaren kan självfallet i andra sammanhang delta i kvalifi-
cerat teamarbete. Det gäller t.ex. akutsjukvård med möjlighet till ”andhämt-
ning” och reflektioner eller medicinska tvärprofessionella specialiteter som 
t.ex. reumatologi eller psykiatri.  

Individens personliga inflytande gör det också möjligt att utöva ett informellt 
ledarskap i teamet. För den eller de individer som har en formell ledning i 
någon mening, antingen som utsedda teamledare eller som chefer i den or-
ganisation där teamet verkar, är kunskapen om den informella ledningen 
mycket väsentlig. En informell anknytning från de formella ledarnas sida 
gentemot teamets medlemmar är något som stärker den formella makten, 
vilket betyder att personer med formell makt i den meningen ”tjänar” på att 
vara en av flera likvärdiga teammedlemmar i det dagliga arbetet. Samtidigt 
som teamet aldrig helt får/bör upphäva formell beslutsordning eller sudda 
ut olika kompetensers arbetsroller, måste det inom teamet också finnas ut-
rymme för att visa osäkerhet, att våga ompröva och att härigenom också lära 
nytt. Att som medarbetare i teamet hävda en tvärsäker attityd befrämjar var-
ken teamets interna samarbete eller ett gott resultat. 

Som formella ledare kan också det informationsövertag chefen ofta har i kraft 
av närheten till centrala maktcentra missbrukas, vilket kan ha ogynnsamma 
följder för teamarbetet. Att hålla inne med information av betydelse för tea-
mets medlemmar, att lämna ifrån sig ofullständig information till slumpvis 
utvalda personer vid slumpvisa tillfällen på ett ogenomtänkt sätt är något 
som definitivt försämrar arbetsklimatet. En annan ledarstil som definitivt inte 
fungerar i teamet, för att synliggöra vars och ens uppfattningar, är den krä-
vande, beordrande stilen att i samverkansprocesser ”peka med hela handen” 
och kräva att bli sedd som den vilken besitter den avgörande kompetensen. 
Detta kan dock vara nödvändigt vid vissa typer av arbeten med stora krav på 
snabb koordination, t.ex. akuta operationer eller räddningsarbeten. Mitt inne 
i dessa arbeten finns inte utrymme för argumentation, något som annars ut-
gör en hörnpelare i teamsamverkan tillsammans med en överbryggande och 
dialogisk stil. 

På arbetsplatser med tydlig hierarki och konsekvent genomförd beslutsord-
ning, där också arbetsklimatet präglas av att medarbetaren håller sig inom en 
mycket tydligt avgränsad arbetsroll, förekommer inte teamarbete då dialo-
gen mellan medarbetarna är svagt utvecklad. Ett arbete som förutsätter hie-
rarkiskt verkande kompetenser (Axelsson, 1998) innebär att individerna har 
små möjligheter att genom samverkan med andra professionella på arbets-
                                              
3  Professionella särintressen som tydligt påverkar arbetet inom hälso- och sjukvården 

(professionell segmentering) diskuteras i Sandberg (1995). 
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platsen lära nytt och på så sätt utvecklas. Personalomsättningen och risken 
för sjukfrånvaro kan härigenom också vara höga. Om det på arbetsplatsen 
dessutom råder högt tempo, höga krav, ojämn arbetsbelastning och ständig 
beredskap ökar ytterligare risken för bristande kontinuitet i arbetet, svagt 
resultat och ohälsa hos arbetstagarna (jfr Theorell & Karasek, 1996). 

Den yttre faktorn könstillhörighet har inte utgjort något uttalat kunskapsin-
tresse i denna studie, men resultatet av studien för ändå detta på tal. 
Könstillhörigheten är också noterad vid datainsamlingarna, då denna tillhö-
righet erfarenhetsmässigt kan ha betydelse vid teamarbete (Sandberg, 1995; 
1997b). Data från detta arbete i sin helhet stödjer synpunkten att män och 
kvinnor upplever och uppfattar sitt samarbete på delvis olika sätt i arbets-
grupper och team. Här kan t.ex. intervju 5 (kvinnlig läkare) och intervju 6 
(manlig sjukgymnast) ställas mot varandra, särskilt med tanke på hur perso-
nerna uppvisar olika förhållningssätt vid dåligt arbetsklimat. I kvinnans fall 
uttrycks det som en ”känsla”, inga ord eller handlingar synliggör det dåliga 
arbetsklimatet. Mannen däremot ”klår upp” den person vilken han betraktar 
som roten till det dåliga arbetsklimatet.  

Lindgren (1999) beskriver förhållanden mellan män inom sjukvården i ter-
mer av ”homosocialitet”. Männen relaterar till varandra på ett hierarkiskt 
sätt; män med hög status låter sig beundras av andra män, och dessa män 
med lägre status ser upp till de andra männen. Här kan vi tala om en över-
enskommelse mellan männen, där beslutsordningen är enkel och främst hie-
rarkisk. Detta utesluter naturligtvis inte ett ömsesidigt lyssnande. För kvin-
nors del ligger det oftare närmre till hands med ett mer horisontellt samver-
kansmönster; alla är värda lika mycket och den sociala ordningen präglas 
också av detta. Detta utesluter naturligtvis inte i sig att det ytterst också finns 
en klarhet över beslutsordning och ledningsansvar etc. Denna samverkans-
form är på ett tydligt sätt relaterad till den normativa uppfattningen av team. 
Om dessa ”manliga” respektive ”kvinnliga” samverkansmönster dras till 
sina extremer, kan det i ena fallet innebära dialogiska team med oklar be-
slutsordning och i andra fallet hierarkier utan dialog, vilket också torde ha 
konsekvenser för arbetsklimatet. 

5.2.4 Aktivitetsfaser och synergi 

Samtidigt som vi vet att det är nödvändigt med dialog för att utveckla team-
arbete, kan vi således också notera, på basis av data från intervjuer och fokus-
grupper, att det ändå finns en uttrycklig strävan mot just ett kvalificerat 
teamarbete även bland arbetsgrupper som har flera kännetecken som be-
skrivs i föregående avsnitt. Detta kan gälla arbetsgrupper vid t.ex. rädd-
ningsaktioner, polisinsatser, akutsjukvård, oplanerade operationer, oväntade 



Centrum för Välfärdsforskning 

 102

dödsfall, krismöten på t.ex. skolor, hos polisen och i socialtjänsten, alltså 
sammanhang där tiden för reflektion och dialog inte finns i direkt anslutning 
till arbetet. Här gäller till stora delar informationsgivning och ordergivning i 
det direkta arbetet, och envägskommunikation dominerar under genomfö-
randet av arbetets kärnprocess. Dessa arbetssituationer utesluter inte ett ge-
nuint teamarbete i ett gott samarbetsklimat om det vid andra tillfällen finns 
möjlighet till reflektion och dialog, etablerandet av en gemensam värdebas 
(Sandberg 1997a och b) och gemensamma riktlinjer för handlandet i teamet. I 
samband med det akuta handlandet i dessa team, förefaller det mera rimligt 
att tala om timing än om dialog. Det är under vila, briefing/debriefing (förbe-
redelse inför en förväntat svår arbetssituation respektive bearbetning i efter-
hand av de upplevda svårigheterna i arbetet) som diskussioner med inslag 
av dialog och reflektion är nödvändiga. Detta resonemang illustreras i figur 
5:5 nedan: 

 

Figur 5:5. Effektivt samverkande (synergistiska) processer och aktivitetsfas formulerat 
som fem typer av kommunikativt handlande 

Observera att teamets aktivitetsfaser i figur 5:5 självfallet kan följa en helt an-
nan ordning än den som här schematiseras från vänster till höger utefter ax-
eln från akut via rutin etc. Figuren utgör inte heller främst något försök till 
kvantifiering av förhållandet mellan teamets aktivitetsfaser och synergistiska 
handlingar (samverkan som ger resultat utöver vad som kan presteras indi-
viduellt). Det är istället ett typologiserande försök att åskådliggöra en syn-
punkt som bottnar i att samarbetet i teamet (från timing till reflektion) skiftar 
beroende på aktivitetsfaser och arbetsuppgifter (från akuta insatser till indi-
viduellt arbete), vilket också är av betydelse för möjligheten till synergistiska 
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processer. Härigenom kan fem typer av kommunikativt handlande, med konse-
kvenser för arbetsklimatet, beskrivas enligt följande. 

Akuta insatser beskriver den uppgiftsorienterade sociala samordning som 
sker vid akut arbete. Det kan gälla alla typer av brådskande icke planerade 
ärenden inom en verksamhet, såväl lektionsavbrott med elevsamtal vid kraf-
tiga och oväntade störningar i skolans verksamhet som utryckningar av po-
lis, ambulanssjukvård, akuta operationer, barn som skadas vid lek på försko-
lan, det arbete som utförs av psykoterapeuter eller präster vid traumatiska 
händelser etc. Kännetecknande för situationerna är att det finns mycket lite 
tid eller ingen tid alls för samtal mellan de som arbetar i situationen. Istället 
för dialog förekommer ordergivning, tröst och informationsgivning, för att 
eliminera hotbilden, lindra skadan eller det traumatiska tillståndet. I dessa 
situationer är det av mycket stor betydelse att timingen (den tidsmässiga 
samordningen) fungerar i arbetsgruppen/teamet. Det kommunikativa hand-
landet kännetecknas framför allt av att teamets medlemmar utnyttjar tyst 
kunskap (förtrogenhetskunskap, vilken främst utvinns ur praktisk erfarenhet) 
för att genomföra arbetet och för att få samverkan mellan teamets medlem-
mar att fungera.4 Just då de akuta insatserna genomförs finns mycket lite el-
ler ingen tid alls för reflektion. 

Verksamheten för teamet och för den enskilde präglas ofta av att arbetet för-
löper ”som det gör för det mesta”, normalt eller rutinmässigt. Här förekommer 
naturligtvis inslag av timing och genomförande av uppgifterna där den tysta 
kunskapen ger en tillräcklig vägledning, men främst situationer där det 
kommunikativa handlandet i form av uppgiftsrelaterad dialog (uppgiftsdialo-
gen) utgör ett viktigt verktyg för att driva arbetet framåt. Arbetet kräver sam-
tidigt så pass mycket uppmärksamhet i sig, även om det är planerade insat-
ser, att någon egentlig reflektion inte kan förekomma utan avbrott. 

I den aktivitetsfas som utgörs av planering, förberedelse/briefing står dialogen i 
centrum som kommunikativt handlande. Precis som i de två föregående fa-
serna, men i mindre omfattning, finns här inslag av timing och ett handlande 
baserat på tyst kunskap kring hur form och innehåll kan gestalta sig i sam-
band med planering. Med dialog avses i detta arbete en kommunikation mel-
lan minst två personer där personerna kommunicerar ömsesidigt och där 
förutsättningarna för kommunikationen är viss stabilitet och kontinuitet. Dia-
logen innebär i detta fall också en problemlösande kommunikation (jfr Kron-
vall m.fl. 1991). Här finns också ett visst utrymme för reflekterande dialog, 
men med tanke på att aktivitetens syfte framför allt är att planera och förbe-
                                              
4  För ett närmre studium av begreppet ”tyst kunskap” med en innebördsriktning som 

detta arbete gör till sin, rekommenderas Rolf (1991, kap 1 och 3). 
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reda inför det kommande arbetet, inte sällan med viss tidspress, är utrymmet 
för reflektion begränsat.  

I samband med uppföljning, debriefing eller utvärdering står den analytiska dia-
logen i centrum som kommunikativt handlande. Analys innebär här att 
granska det genomförda arbetets processer, förutsättningar och resultat och 
att försöka se hur olika förhållanden i det organisatoriska sammanhanget 
gestaltar sig, hänger samman och vilken alternativ utveckling som hade varit 
trolig eller möjlig under andra förutsättningar. Denna analytiska dialog inne-
bär också reflektion över arbetet där reflektionen utgör en helhetsbedömning 
med värdering av insatserna och förslag på förändringar i olika avseenden. 
De som deltar i denna fas besitter naturligtvis även mer eller mindre tyst 
kunskap rörande denna aktivitetsfas och erfarenheter som relateras hit. 

Den reflekterande fasen som kommunikativt handlande slutligen beskrivs här 
som en självständig intrapsykologisk process med reflektion som innebär 
möjligheter till helhetsuppfattningar, värderingar och djupinlärning (jfr Lau-
rillard, 1995). Reflekterande inslag förekommer, som nämnts, även i föregå-
ende aktivitetsfaser, men då i ett dialogiskt sammanhang och tillsammans 
med krav på ställningstagande för att besluta om förändringar eller för att 
planera. I den individuella reflektionen ges individen möjlighet att skapa ge-
stalter (a.a.) med ett upplevt meningsfullt innehåll och relatera detta till sitt 
eget individuella liv liksom till det arbete som har utförts och ska utföras i det 
team individen befinner sig i. 

Samtidigt utgör det arbete som utförts med sina dialoger, sin timing och för-
trogenhetskunskap den bas som reflektionen vilar på.  

5.2.5 Teamet som primär- eller sekundärgrupp  
– om primärteamets nödvändighet 

Tidigare (kap 2) har en teamtypologi redovisats med fyra grundläggande 
”typer” av team, som tar sina särdrag från två dimensioner. Den första di-
mensionen handlar om teamets orientering mot samhällsmålen med verk-
samheten. I den ena extremen av denna dimension finns en fullständig med-
vetenhet om samhällsuppdraget och följaktligen ett ”huvudmannatroget” 
sätt att tolka konsekvenserna av detta för den egna verksamheten. I den 
andra extremen ligger okunskap eller nonchalans mot samhällets avsikter 
med verksamheten. Dimensionen beskrivs dikotomiskt i termer av ”civilise-
rat – ociviliserat”. Den andra dimensionen handlar om graden av social 
mognad eller förmåga till självreglering. I den ena extremen av denna di-
mension finns en hög grad av förmåga till eget självständigt teamarbete, och i 
den andra extremen kan teamets arbete beskrivas som osjälvständigt, vän-
tande på direktiv, starkt beroende av en yttre ledning eller kraft som ger 
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teamet riktning och energi i arbetet. Dimensionen beskrivs dikotomiskt i 
termer av självreglerande – utifrånstyrt. 

Utefter dessa två dimensioner utkristalliserades fyra typer av team: Det sub-
optimala teamet; det förnuftiga teamet; teamet som marknadens offer; det 
känslosamma teamet. Denna typologi uppvisar en koppling till frågan om 
primär- och sekundärgruppskvaliteter främst genom det ibland starka käns-
lomässiga engagemang som finns i arbetet och den likaledes stora eller 
mycket stora betydelse teamet, dess medlemmar och uppgifter har för den 
enskilda teammedlemmen.  

Typologin handlar dock om team och inte om individer och deras kompetens 
i olika avseenden. Ingen hänsyn tas till sammansättningen av professionella 
(yrkeskunniga) eller bedömningen av faktiska synergieffekter utifrån förmå-
gan till egenaktivitet och målorientering i denna typologi, vilket kommer att 
ske i typologiseringen i nästa avsnitt (fig. 5:5). Oavsett team kan det således 
förekomma både mycket goda och mycket dåliga resultat vilka beror på tea-
mets och enskilda teammedlemmars kompetens. I avsnittet ”Teamutveck-
ling” nedan behandlas frågan om teamets målbild och teamets möjligheter 
till synergi med en delvis annorlunda terminologi och detta ger upphov till 
en tydligare organisatorisk och dynamisk klassificering av ”team”. 

I föreliggande studie framkommer genom flera påstående från de som deltar 
i studien att arbetsklimatet, som visat sig ha stor eller mycket stor betydelse, 
är beroende av i vilken grad det finns en ”primärgruppskvalitet” i teamet, 
om teamet är ”familjeliknande” el. dyl. En primärgrupps kännetecken är att 
gruppens medlemmar känner varandra väl, är starkt beroende av varandra, 
att de ger varandra ett såväl uppgiftsmässigt som känslomässigt stöd, delar 
vinster och förluster lika i arbetet, motverkar statusskillnader och uppkoms-
ten av hierarkier samt delar intressen och tid utöver arbetsuppgifter och ar-
betstid. ”Det sociala samspelet präglas av intimitet och ömsesidighet.” (Sjö-
lund, 1973, s.43). Figurerna 5:1, 5:2, 5:3 och 5:4, vilka utgör övergripande 
sammanfattningar av denna studies resultat, pekar också mot att frågan om 
teamarbetare som individuella kompetenser och relationer inom teamet har 
mycket stor betydelse för teamets arbete och resultat.  

Det förekommer också att arbetsklimatet i större utsträckning refererar till 
teamarbete med tydliga sekundärgruppskvaliteter. Sekundärgruppen kan 
både vara präglad av tillfälliga relationer och mer långvariga. I litteraturen 
anges ofta som exempel på sekundärgrupper: ”… föreningar, klubbar, per-
sonalen på ett företag eller en avdelning av ett företag” (Egidius, 1977, s. 164). 
Närhetsfaktorn anges ofta som en framträdande skillnad mellan primär-
grupp och sekundärgrupp. De som i denna studie betonar sekundärgrupps-
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kvaliteter i arbetsklimatet pekar främst på att teamet är ett redskap för ut-
övande av adekvat kompetens med en tydlig rollfördelning och att teamets 
medlemmar är utövare av formell makt. De är också professionella i mening-
en att deras autonomi är individuell och därigenom är också deras yrkesetik 
och kunskapsmål individuella och inte flexibla eller primärt samarbetsinrik-
tade i någon ”familjär” mening (jfr Berg & Wallin, 1983, s. 47; Berg, 1995, s. 
68). 

Sammantaget ger såväl denna studie som tidigare (Sandberg, 1995; 1997b) 
anledning att ställa frågan om teamets tillhörighet till primärgrupps- eller 
sekundärgruppsliknande villkor. Det saknas sannerligen inte beskrivningar 
från teammedlemmar på arbetsförhållanden med ett upplevt mycket gott 
arbetsklimat som går långt utöver arbetstid och ”egentliga” uppgifter. Att i 
sitt arbete leva i och kunna bidra till trevligheter utanför arbetet, allmänna 
värderingsmässiga diskussioner och att ha ett känslomässigt stöd i arbetet 
upplevs i många fall som avgörande för ett gott arbetsklimat och i förläng-
ningen för ett lyckat arbete. Detta är tydliga primärgruppskvaliteter. Dessa 
teammedlemmar arbetar i vad jag skulle vilja kalla primärteam. Å andra sidan 
framträder också teammedlemmars starka behov av utövande av en indivi-
duell kompetens och eget inflytande som så starkt i vissa fall att den anda 
som finns i primärteamet inte innebär ett gott arbetsklimat för dessa team-
medlemmar. Här får rent professionella och uppgiftsorienterade aspekter en 
mer framträdande plats. Kan det vara lämpligt att tala om olika kontexter 
som mer eller mindre lämpliga för primärteamet eller sekundärteamet? Är 
dessa två typer av team mer eller mindre lämpliga för olika yrkeskategorier, 
för olika mångprofessionella konstellationer i team, vid olika tidpunkter i 
individens professionella utveckling eller för olika verksamhetsfält? Eller 
finns det en syntes av primärteams- och sekundärteamskvaliteter med en 
generell tillämpning?  

5.3 Teamteoretiska synpunkter 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från studier av team genom att 
teamutvecklingsaspekten och frågan om teams normativa innebörd diskute-
ras. I dessa sammanhang relateras bl.a. till det organisatoriska sammanhang-
et (jfr figurerna 2:1 och 5:4). Den teoretiska ambitionen innebär en strävan att 
synliggöra generella antaganden om team mot bakgrund av empiriska data. Av det 
skälet undviks explicita organisations-, grupps- eller arbetsgruppsresone-
mang. Avsnittet inleds med ett resonemang kring den dynamiska aspekten, 
som riktar uppmärksamheten på team som målorienterade och synergistiska 
arbetsgrupper. Därefter förs ett resonemang kring frågan om den normativa 
innebörden i team, innan arbetet som helhet avslutas med några reflektioner 
över detta arbete och fortsatt forskning. 
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5.3.1 Teamutveckling 

Team inom offentliga verksamheter i Sverige finns inom skilda verksamhets-
områden med skilda huvuduppgifter, de är sammansatta på olika sätt och de 
har tillkommit på olika sätt. Det genomgående kännetecknet på team var de 
än hör hemma förväntas dock vara att de utgör en arbetsgrupp som i funk-
tionell och nära samverkan mellan teamets medlemmar presterar dels bättre 
än vad varje teammedlem var för sig skulle prestera, dels också håller en 
högre nivå på sina resultat än vad en traditionell arbetsgrupp skulle göra (jfr 
”Hur team borde – och kan -vara” nedan). 

Teamets förväntade goda prestationer bottnar framför allt i två förhållanden: 
Den synergi (samarbetsvinst) de kompetenta medlemmarna i teamet gör ge-
nom att samverka med varandra och den tydlighet som finns vad gäller mål-
bilden hos teamet och som genomsyrar teamets arbete. Teamet förutsätts så-
ledes vara både socialt mycket väl fungerande i ett arbetssammanhang och 
synergiskapande samt därtill fungera medvetet effektivt i relation till verk-
samhetens mål. Utvecklingen i dessa dimensioner kan beskrivas i fyra typer 
av team: Det intraprofessionella teamet; det multidisciplinära teamet; det in-
terdisciplinära teamet och det transdisciplinära teamet. Här skall understry-
kas att vad som sägs om de fyra typerna av team nedan är generella slutsat-
ser och teoretiska sammanfattningar. Dessa kan inte innefatta alla de särdrag 
som finns i faktiska team och som kan leda till andra nivåer på synergi och 
målbild än de här diskuterade. Primärteam- eller sekundärteamskvaliteter 
relaterar inte på något enkelt sätt till någon av de fyra nedanstående typerna 
som berörs. Skillnaden mellan den teamtypologi som nämns i kapitel 2 
(”suboptimalt team”, ”förnuftigt team” etc.) och den som följer här är främst 
den dynamiska aspekten, utvecklingen från det ena till det andra, och att den 
följande dessutom tar hänsyn till sammansättningen av professioner (yrkes-
grupper) i teamen. Dessutom noterar vi här att teamets förmåga till egenak-
tivitet/social mognad inte nödvändigtvis leder till synergieffekter. Då mål-
bilden är oklar eller alltför splittrad i teamet leder snarare förmåga till egen-
aktivitet i teamet till att detta, på ett i och för sig mycket effektivt sätt, sysslar 
med andra aktiviteter än det teamet är tänkt att arbeta med, ur huvudman-
nens perspektivet. 

Det intradisciplinära teamet består av personer med liknande utbildningsmäs-
sig bakgrund. Det kan t.ex. vara en grupp grundskolelärare, en grupp sjuk-
gymnaster eller en grupp läkare som träffas med viss regelbundenhet i arbe-
tet. De arbetar i varandras närhet, har ofta gemensamma klienter (elever, pa-
tienter) och liknande arbetssituationer, men deltar mera sällan konkret i var-
andras kärnprocesser. I allmänhet sköter var och en sitt på sitt eget håll. Som 
personer kan de förstås vara olika eller mycket olika varandra, och synergin i 
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detta team baseras till stor del på skillnader i erfarenheter, sociala kompeten-
ser, den personliga värdebasen etc. Detta team har ofta en från början mycket 
stor överensstämmelse vad gäller målbilderna, beroende på den till stor del 
gemensamma bakgrund teamets medlemmar har. Teamets medlemmar 
uppskattar ofta möten i denna grupp med dess relativa enhetlighet i värde-
bas och givande utbyte av erfarenheter som stöd i det egna yrkesutövandet. 
Här kan finnas utrymme för egen professionell kompetensutveckling. Till 
detta teams nackdel i de diskuterade dimensionerna synergi och målbild 
finns risken för alltför lite problematiserande utifrån skilda perspektiv och 
olika kompetenser, vilket inte gynnar någon hög grad av synergi. Denna ar-
betsgrupp har ibland tilldelats beteckningen ”team” i organisationen (”orga-
nisatoriskt team”), utan att några förutsättningar för verksamheten har för-
ändrats. Termen ”team” är då närmast att likna vid ”organisatorisk kosmeti-
ka” (jfr Sandberg, 1997b). Förutom de som verkar i små eller mycket små or-
ganisationer, har yrkesverksamma i allmänhet erfarenhet av samverkan i 
denna typ av yrkesgrupper. 

Det multidisciplinära teamet kan ses som en början på utformningen av team 
inom flera delar av offentlig verksamhet. I detta team arbetar personer som 
har skilda utbildningar och som tillhör olika yrkeskategorier. I det multidi-
sciplinär teamet finns ingen uttrycklig organisatorisk lösning för samverkan 
mellan yrkesgrupperna, men de olika professionella arbetar med samma kli-
enter. Klienterna träffar dock i första hand enskilda medarbetare i teamet, 
inte grupper av medarbetare. Genom att flera professioner är inblandade och 
att dessa arbetar med samma klienter, kan det ändå finnas potentiella möj-
ligheter till synergi och en gemensam målbild. Utan de organisatoriska förut-
sättningar som krävs förverkligas dock dessa möjligheter mera sällan. Klien-
ten slussas mellan de olika yrkesutövarna med ibland stora transaktionsför-
luster (jfr Abrahamsson, 1986), t.ex. genom att klienten måste upprepa sin 
historia, informationen från en professionell till nästa kan förvanskas, olika 
åtgärder kan motverka varandra etc. Organisatoriska förhållanden som skul-
le kunna bidra till en större grad av synergi och gemensam kraft i målbilden 
utgörs t.ex. av att teamets medlemmar har gemensamma lokaler, gemen-
samma tider, gemensamma möten etc. Teamet skulle på så sätt kunna ut-
vecklas till ett interdisciplinärt team. Nu är de professionella var och en av-
skild i sin kärnprocess. De verkar för sina egna professionella mål med be-
gränsade möjligheter till gemensamma bedömningar, kompletterande per-
spektiv och utnyttjande av andras kompetenser. 

Det interdisciplinära teamet uppvisar generellt sett egenskaper som vi ofta me-
nar är typiska för ”riktiga” team (se normativa kännetecken på team i kap. 1 
och det följande). Här träffas personer med skilda kompetenser ofta. För de-
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ras samverkan finns inte bara ett organisatoriskt stöd, utan också en organi-
satorisk förväntan om samverkan mellan yrkesgrupper. På detta sätt ökar 
möjligheterna till synergi och gemensamma målbilder avsevärt. Teamets 
medlemmar ger sina skilda perspektiv utifrån skilda professioner på de ge-
mensamma frågor teamet arbetar med och verkar på så sätt också för gemen-
samma mål. Frågor som refererar till värdebasen har bearbetats och kan ak-
tualiseras fortlöpande. Uppföljning och utvärdering av verksamhetens resul-
tat relaterat till teamets mål är en gemensam angelägenhet för teamet och 
aldrig enbart en fråga för enskilda teammedlemmar. Teamets medlemmar är 
till lika delar medlemmar i ett team och deltagare i allas arbete såväl som 
egna sakkunniga inom sin egen specialitet. Här framstår också arbetsklimatet 
som särskilt betydelsefullt genom det nära samarbetet i teamet och med sina 
möjligheter att starkt påverka såväl resultatet av teamarbetet som teammed-
lemmarnas välbefinnande. 

Dessa tre typer av team återfinns som faktiska team i mina studier, såväl 
denna som föregående (Sandberg, 1995, 1997b) och i litteraturen (Sandberg, 
2000). Den följande typen av team är mer normativ till sin karaktär och före-
mål för diskussion inom t.ex. specialpedagogik, och gerontologi. 

Detta det transdisciplinära teamet kännetecknas enligt Clarke (1996) av att vara 
familjecentrerat, samarbetsinriktat och en bas för integrerad service. Famil-
jemedlemmarna utgör fokus för teammedlemmarnas insatser. Samarbetsin-
riktningen står för att de mest adekvata kompetenserna utnyttjas på ett opti-
malt sätt. De tidigare rollerna, t.ex. utbildningserfarenhet, är inte intressanta 
att upprätthålla i sig, bara om de är förenliga med största möjliga nytta för 
teamets insats. Slutligen innebär den integrerade servicen inte att teamets 
insatser upphör på ett fastlagt datum, utan teamet samverkar med andra för 
att förverkliga ett holistiskt sätt att arbete. Gränsen för den enskilde team-
medlemmens arbetsinsats eller teamets insats är helt beroende av de behov 
som finns hos klienten och hos klientens familj. Dessa team planerar, genom-
för och utvärderar sin verksamhet i en sammanhållen process. De yttre vill-
koren i form av resurser är närmast obegränsade förutsatt att teamen priori-
terar detta och arbetar gränsöverskridande mot sin privata sfär. Det finns na-
turligtvis en stor potentialitet i dessa team men också risker med denna stora 
hängivenhet: Klientens behov kan gå ut över teammedlemmarnas arbetska-
pacitet och gränserna för hur uppdragsgivaren/ huvudmannen ser på målen 
med verksamheten: Verksamheten blir ”gränslös” med en risk för utbränd-
het som inte får förbises. Frågan om arbetsklimatet är naturligtvis central i 
denna typ av team. Ett interdisciplinärt team ”på väg” mot det transdiscipli-
nära förefaller ha mycket stor kraft såväl vad avser synergi som målbilder, 
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men idén om det transdisciplinära teamet måste utvecklas vidare. Så skriver 
t.ex. Downing & Bailey (1990, s. 264) om det transdisciplinära teamet att: 

…recognizes the need to include specialists representing several skill areas, but 
stresses their integration into the development and maintenance of a functional 
program for the individual. The knowledge and skills that the various specialists 
… afford … are co-ordinated to give … more opportunities to attain competence 
levels of functioning within meaningful activities. By orchestrating their efforts, 
team members in this model … providing an interwoven net of support. 

De fyra typer av team som diskuteras här betraktas framför allt ur ett organi-
sationsperspektiv. Det transdisciplinära teamet ger antydningar om att klienten 
skulle kunna ”dirigera” teamet helt utifrån sina behov, men behoven som 
framträder hos klienten är framför allt tolkade av teamet, som i enlighet med 
sin uppfattning om klientens behov ”tänjer” sin samverkan så mycket som 
möjligt. Att tänka tanken att klienten sätter samman teamet och ger det upp-
draget utgör dels ett bemyndigande av klienten som troligen är föga tilläm-
pat, dels utmanar det uppfattningen om vad ett ”bra” eller ”funktionellt” 
team är rent normativt. Det är t.ex. möjligt att det som t.ex. ett barn- och ung-
domspsykiatriskt team menar utgör ett bra arbete i teamet rymmer interdi-
sciplinära insatser, medan klienten eller klientens familj är helt inriktad på att 
möta några specifika professionella i vad som snarast är ett multidisciplinärt 
sammanhang. Att således gå ”från dörr till dörr” eller kanske enbart möta en 
terapeut kan vara ett av klienten upplevt behov under en terapeutisk fas. 

Team sedda över tid kan naturligtvis röra sig mellan dessa fyra typer på oli-
ka sätt, men det förefaller idag som om det finns två huvudsakliga ingångar 
till teamarbete, där startpunkten innebär att organisationen beslutar (i mer 
eller mindre samråd med de anställda) att placera de anställda i ”team”. 
Ibland sker detta bara som ett namnbyte; arbetsgrupperna kallas då ”team” 
istället för t.ex. ”arbetslag”. Ingången blir då till det intradisciplinära eller 
multidisciplinära teamet med måttliga samverkansvinster och tveksam styr-
ka i en gemensam måluppfattning. Dessa team kan senare naturligtvis ut-
vecklas i riktning mot såväl det inter- som det transdisciplinära teamet, men 
detta fordrar en organisatorisk förändring. Ett arbetsklimat som gynnar 
teamarbete formas inte enbart av duktiga professionella och trevliga rela-
tionsvarelser, utan det krävs också särskilda organisatoriska förutsättningar. 
Vilka är arbetsuppgifterna? Mötesplatserna? Deltagande kompetenser? Tea-
mets storlek? etc. etc.  

En annan ingång till teamverksamhet kan finnas i de team som uppkommer 
”spontant” när frirummet för detta finns i organisationen och de ingående 
kompetenserna kan mötas i kraft av sin professionella och personliga kompe-



Centrum för Välfärdsforskning 

 111

tens. Denna spontana ordning innebär i allmänhet att teamen relativt omgå-
ende uppnår det interdisciplinära teamets starka synergivinster och kraft i en 
gemensam målbild. Med det fortsatta beroendet av dessa kompetenser och 
ett stort handlingsutrymme i organisationen, kan sedan detta team också bli 
transdisciplinärt, eller välja att inte bli transdisciplinärt, utan hålla snävare 
”gränser” vad gäller arbetsroller, lokalisering, tider, planering etc. och ändå 
få ut det bästa för klienten.  

Hur team utvecklas i dessa fyra skepnader är som sagt svårt att förutsäga och 
också beroende av en hel rad omständigheter som organisationens resurser, 
aktuella arbetsuppgifter, projektteam eller fasta team, de ingående kompe-
tenserna etc. Samma frågor som jag ställde avslutningsvis vid diskussionen 
av primär- eller sekundärteam ovan kan också ställas här: När är det ena eller 
andra teamet lämpligt? För vilken klient och för vilken professionell yrkesut-
övare i vilken fas av sitt yrkesliv etc.? Avslutningsvis skissas en figur över 
dessa fyra typer av team med avseende på möjligheten till synergi och styr-
kan i en gemensam målbild: 

 
Figur 5:6. Utvecklingsstadier i team med avseende på möjligheterna till synergi och grad 
av gemensam målbild 

5.3.2 Hur team borde – och kan – vara 

Med en återblick på kap 2 kan vi konstatera att diskussionen kring teamarbe-
te i arbetslivet till stor del präglats av mycket tankar och uttalanden om hur 
det borde vara och mindre av hur det faktiskt är eller kan vara. Detta beror, 
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förutom på förhoppningar, på att teamarbete inom offentliga verksamheter 
inte är särskilt väl studerat. Med en sidoblick mot andra undersökningsfält, 
kan konstateras att såväl Theorell & Karasek (1996) med sin ”demand-control 
- support model” som Antonovsky (1991) med ”KASAM”, Känslan Av SAM-
manhang, kan relateras till konklusionerna nedan. En perspektivering på 
Theorell & Karasek (a.a.) utifrån föreliggande studie visar att dessa författare 
beskriver sambandet mellan arbete och hälsa genom att tala om ett arbets-
klimat med varierande socialt stöd samt arbetsuppgiftens handlingsutrymme 
och krav. Antonovsky (a.a.) refererar utifrån en kontext utanför arbetslivet till 
psykologiska tillstånd, vilka kan relateras till hälsa och välbefinnande. De 
beskrivna tillstånden i KASAM (meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet) 
kan ha stor inverkan på individernas kompetens. Föreliggande arbete har 
undersökningsområden som skiljer sig de två nämnda referenserna och fo-
kuserar därtill inte på den intrapsykologiska nivån, något som naturligtvis är 
möjligt att göra i andra studier. 

Som en komplettering till tidigare beskrivna normativa kännetecken på team 
(kap 2), är det nu tydligt att frågor rörande arbetsklimatets kännetecken, röt-
ter och konsekvenser måste uppmärksammas för teamen. Framställningen 
som följer nedan i punktform kan också betraktas som fortsatt normativ, då 
nya team ska formas, men är också med den forskningsgrund som redovisats 
i lika hög grad en deskriptiv framställning av kännetecknen på väl fungerande 
team. Dessa förhållanden kan faktiskt vara för handen och är det även på oli-
ka sätt i olika team. 

Det är förstås alltid möjligt att kalla vilken arbetsgrupp som helst för ett ”te-
am”. Innan beslutet om detta tas, är det dock bra att vara medveten om att 
denna benämning även medför en bevisbörda. Det gäller alltså att svara på 
frågan Varför är nu detta ett team och inte en arbetsgrupp? Svaret kräver att kon-
kreta skillnader kan utpekas, således att det skapats nya förutsättningar i or-
ganisationen i flera avseenden (se det följande). Det kan alltså vara lugnare 
att tala om arbetsgrupp, men mera uppfordrande och med en tydligare ut-
vecklingsambition att kalla arbetsgruppen för ”team”. En uttrycklig och bearbe-
tad värdebas, som alltid hör till teamet, måste därför bl.a. handla om frågan 
Vad innebär teamarbete för oss? Här utgör det följande en vägledning. 

I ett team ska det inte råda någon tvekan om att resultatet av det arbete som 
utförts kräver samverkan, och att detta också resulterar i samverkansvinster 
(synergi) mellan flera eller alla inom teamet för att ett gott resultat ska kunna 
uppnås. Om det i arbetsgruppen står klart för flera att individuella insatser 
genomgående är av större värde än samverkan för arbetets genomförande 
och utfall, är ”team” inte en adekvat benämning på arbetsgruppen. Det är 
svårt att uttala sig om samverkansvinster och resultatet av teamets arbete i 
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övrigt utan att det med viss kontinuitet görs bedömningar (uppföljningar, ut-
värderingar) av verksamheten. En central fråga i dessa bedömningar är allt-
så: Vari består samverkansvinsterna i detta team? 

Till teamets värdebas hör utan tvekan en stark målbild och orientering mot 
verksamhetens mål. 

Till teamets värdebas hör då också en bearbetad uppfattning om vilka kärn-
processer och dithörande kärnuppgifter teamet har. En fråga som direkt anslu-
ter till detta är förstås: Är teamarbete den bästa samverkansformen med tanke på 
våra uppgifter? (Jfr ovan.) Det är således av vikt att bearbeta frågan om vilka 
motiv det finns för teamarbetet. En annan anslutande fråga av betydelse är: 
Vilka uppgifter är inte våra, vilka gränser har vi mot andra verksamheter? I teamet 
bör det också finnas kunskap om de förutsättningar under vilka teamet arbe-
tar, inte minst för att kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

Såväl den normativa som forskningsmässiga litteraturen beskriver team som 
arbetsgrupp med ett mindre antal medlemmar. Antalet medlemmar bestäms 
funktionellt i förhållande till möjligheterna att upprätthålla en synergistisk kom-
munikation. Forskningsdata från flera håll pekar på att samlokaliserade ar-
betsgrupper på maximalt 8-10 personer kan upprätthålla denna kommunika-
tion, men att det inte är möjligt i större grupper. Samtidigt finns det samver-
kansformer genom t.ex. datakommunikation eller utan traditionell samloka-
lisering på annat sätt där de deltagande kan lösa gemensamma problem och 
redovisa synergivinster. Storleken på teamet är således kontextberoende 
(uppgifter, professioner, infrastruktur etc.). Frågor som anknyter till ”med-
lemskapet” i teamet är också: Vem tillhör teamet?; Kan vi tillhöra flera team? 
Samma grundläggande kriterium som ovan (möjligheterna att upprätthålla 
en synergistisk kommunikation) måste alltid finnas med då också dessa frå-
gor bearbetas. 

Teamets medlemmar har särpräglade kompetenser, vilka kan bidra till att olika 
kunskapsbaser och perspektiv lyfts fram för att lösa de gemensamma arbets-
uppgifterna. Det finns också en gemensam kompetens i form av genomarbetade 
uppfattningar av uppdraget, målen och verksamhetsområdet samt en god 
samarbetsförmåga. Denna samarbetsförmåga kan, förutom det som beskri-
vits tidigare under samarbetsförmåga som en viktig aspekt av individens 
kompetens, också beskrivas på teamnivå som förmågan till konstruktiva mot-
sättningar. Tjosvold (1995) beskriver detta som ”constructive controversies” 
och avser med detta begrepp ett samarbete i teamet som kännetecknas av 
öppet redovisade åsikter och frustrationer och en strävan hos varje teammed-
lem att komplettera sina egna uppfattningar samt förstå de andra i teamet för 
det gemensamma bästa. Ett genuint lyssnade och en grundläggande samför-
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ståndsanda kännetecknar också team inbegripna i dessa ”konstruktiva mot-
sättningar”. Dessa ”spänningar” mellan kompetenser utgör en avgörande 
grund för det kollektiva och individuella lärande som sker genom teamarbe-
tet. Som nämnts (kap 2) kan här finnas en autonomi hos individen som para-
doxalt nog minskar teamets kompetens, om denna autonomi är stark (Ha-
nappi-Egger, 1996; Syer & Connolly, 1996). Teamets mognad kan beskrivas 
som förmågan att optimera de individuella kompetenserna inom ramen för 
teamarbete, d.v.s. att samtidigt utnyttja både individuell kompetens och tea-
mets kompetens baserad på samverkan mellan teamets medlemmar. 

Teamet uppvisar autonomi gentemot organisationen. Denna autonomi skall 
också vara klargjord i teamets värdebas. Detta innebär också att frågan om 
teamets ansvar och ledning blir tydlig, liksom frågan vad det gemensamma an-
svaret i teamet innebär. Hur/när/vem tar t.ex. ansvaret för att en gemensam 
värdebas lyfts fram och bearbetas? 

Det finns anledning att vara särskilt observant på arbetsklimatet i teamet. Det-
ta har stor betydelse i flera avseenden, både med tanke på de uppgifter som 
fullgörs och teammedlemmens välbefinnande, långsiktiga utveckling och 
möjligheter att bidra till goda resultat i ett längre perspektiv. Med tanke på 
att teamets främsta funktionella egenskaper är att lyfta fram samverkansef-
fekter och tydliggöra starka och gemensamma målbilder i det gemensamma 
arbetet, är ett arbetsklimat som gynnar detta oundgängligt. Ett arbetsklimat 
med upplevd jämbördighet innebär ett särskilt gott arbetsklimat. När problem-
lösningsprocesserna i teamet helt och hållet baseras på individuella kompe-
tensers insatser, är det kommunikativa flödet så svagt och arbetsklimatet i 
teamet så ”osynligt”, att det egentligen inte längre är fråga om ett arbete i 
team. 

Gemensamma och tydliga målbilder samt förmåga till synergi (samverkans-
vinster) i teamet kan betraktas som de mest väsentliga egenskaperna för ett 
team. De övriga kännetecknen på team, som nämns här eller uttrycks på ett 
likartat sätt (t.ex. Lind & Skärvad, 1997), menar jag är fullt möjligt att härleda 
om dessa två grundläggande egenskaper förekommer samtidigt i en arbets-
grupp. Arbetsgruppen kan således betraktas som ett team om samverkans-
vinster (synergieffekter) regelmässigt förekommer mellan de i teamet ingå-
ende kompetenserna och det finns en stark och tydlig målbild hos teamets 
medlemmar. De övriga kännetecken på team sammanhänger med nödvän-
dighet med dessa två grundläggande egenskaper och utgör önskvärda snarare 
än väsentliga (essentiella) egenskaper.  

Kocks (2002, s. 37) studie från industrisektorn utpekar en innebörd i team 
som på flera punkter sammanfaller med ovanstående karakteristika. Så häv-



Centrum för Välfärdsforskning 

 115

dar Kock (a.a.) att ”produktionsteamet”, det team som ”återfinns i framförallt 
i tillverkande företag, men också i privata och offentliga serviceverksamhe-
ter” (s. 36), kännetecknas av ett begränsat antal medlemmar (5-12), ett kollek-
tivt ansvarstagande, långtgående eget ansvar för planering, implementering 
och utvärdering på ett sätt som tidigare varit arbetsledarens, mål på grupp-
nivå med delaktighet i målformuleringen och belöning vid måluppfyllelse 
samt ett arbete där erfarenheter och kompetens sprids inom och utom tea-
met. Kocks (a.a.) benämning på de team som helt eller delvis inte uppfyller 
de egenskaper produktionsteamen bör ha, om de ändå kallas team, är nomi-
nella team (jfr ”organisatoriska team” i kap 2). 

Wildsmith et al (2003, s. 185f) kommenterar med utgångspunkt från förhål-
landen i Storbritannien frågan om individuella kompetenser och gemensam 
kompetens inom teamen inom ”public health” genom att peka på vikten av 
ett gemensam resursutnyttjande i bred mening, men också på hur ett per-
spektiv inom området har dominerat med åtföljande improduktiva spän-
ningar mellan yrkesgrupperna: 

Many commentators in the United Kingdom have called for greater integration of 
the current public health service and the environmental health service. In addi-
tion, organisations such as the World Health Organisation have stated that part-
nership should be developed with sectors beyond those traditionally designed as 
having responsibility for the protection and enhancement of public health. … close 
collaboration between key actors, and this requires a coordinated, strategic ap-
proach, to the delivery of a new form of public health, which can demonstrate effec-
tive communication between all stakeholders. 

At he heart of the debate is the apparent conflict between those who espouse the 
medical model of health and those who prefer to advocate a social view of health. 
… These tensions which are quiet common between professional groups which 
perceive themselves to be in competition, will undoubtedly consume significant 
time and energy from all parties, and whatever the outcome, it is unlikely that the 
individuals and communities for whom the services exist, will benefit. 

5.4 Avslutning 

Denna studie har baserats på tre forskningsfrågor rörande arbetsklimat. Här 
finns begränsningar av teoretisk och praktisk natur och forskningsfrågorna 
är samtidigt öppna för olika typer av ansatser. Arbetets kunskapsintresse torde 
dock vara svårt att bortse från. Det finns många och starka argument för ett 
studium av arbetsklimat. Forskningsansatsen med flera empiriska studier 
med olika datainsamlingsmetoder mot bakgrund av en litteraturstudie 1999-
2000, förefaller metodologiskt rimlig.  
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Resultatet visar att arbetsklimat är ett mycket påtagligt fenomen för männi-
skor som arbetar i nära samverkan med andra i det som ibland kallas arbets-
grupper och ibland team. Det är en tydlig upplevelse helt klart förknippad 
med välbefinnande och även av betydelse för resultatet av det arbete som 
genomförs. Arbetsklimatet sammanfattningsvis definierat som upplevda 
kvaliteter i kommunikationen främst mellan de som ingår i team, respektive 
mellan dessa och chefer, skapas i en komplex interaktion mellan personliga 
och professionella kompetenser, organisatoriska förhållanden och de relatio-
ner som finns i arbetet. Frågan om hälsa är mycket troligt relaterat till arbets-
klimat genom att arbetsklimatet utövar ett direkt inflytande över arbetstaga-
rens upplevda välbefinnande. 

Under förutsättning att sociala system visar avsevärda likheter och en viss 
tröghet i sin föränderlighet, kan studien anses ge allmängiltiga svar på frå-
gorna om arbetsklimatets innebörd, rötter och konsekvenser. Studien har 
också eftersträvat en balans i sina empiriska delar mellan olika metodiska 
infallsvinklar och en föregående litteraturstudie. De innebörder som tillskrivs 
olika aspekter av arbetsklimat förefaller rimliga även inom arbetsområden 
som inte är direkt representerade i de här föreliggande empiriska studierna. 
Den föregående litteraturstudien (Sandberg, 2000), som redovisar studier 
inom olika delar av offentlig verksamhet publicerade genomgående i Sveri-
ge, England och USA, uppvisar en god överensstämmelse med föreliggande 
resultat. Den föreliggande studien har dock modifierat och utvecklat littera-
turstudiens resultat. Resultatet av denna studie kan betraktas som en kvalifi-
cerad hypotes och är i första hand tillämplig inom svensk offentlig verksam-
het, men kan också ses som en tänkbar utgångspunkt för fortsatta studier av 
arbetsklimat i en vidare kontext. 

Frågan om arbetsklimat kan vad gäller empiriska studier innebära att nya 
arbetsmiljöer och nya kulturella sammanhang görs till föremål för studier. 
Av alla tänkbara utvecklingsmöjligheter, vill jag med utgångspunkt från data 
i de empiriska studierna peka på hur nära denna studie av arbetsklimat i ar-
betslivet är frågan om hälsa i arbetslivet. Detta är således väl värt ett närmre 
studium, och skulle också kunna knyta an till bl.a. en tradition inom svensk 
stressforskning liksom till svensk och internationell arbetsmiljöforskning. Det 
samspel med andra i arbetet, som arbetsklimatet är ett uttryck för, är bl.a. en 
fråga som tydligt relaterar till såväl frågan om stöd i arbetet (Theorell & Ka-
rasek, 1996) som till frågan om utbrändhet (Maslach, 1999). Från Regerings-
kansliet (2000) konstateras också (s. 79): 

Utöver utveckling av yrkeskompetens och arbetsmiljökunnande som medel mot 
stress och ohälsa finns enligt arbetsgruppens uppfattning ett behov av ökade kun-
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skaper om arbetsorganisatoriska förändringars och förändringsprocessers betydel-
se och konsekvenser för människors hälsa. 

Med Wattersons (2003, s. 211)) slutsats kan konstateras att denna fråga till 
stor del också kan ses som ett internationellt problem: 

Problems with UK occupational health and safety: … Lack of focus in the past on 
labour trend changes and workplace organisations that impact upon occupational 
health and safety… 

Till de senaste decenniernas förändrade arbetsorganisatoriska förhållanden 
hör inom offentliga verksamheter tillskapandet av team. Betydelsen av detta 
för människors hälsa är generellt sett inte utforskat, trots att det forsknings-
mässiga intresset för sambandet mellan ohälsa och arbetsliv accelererat på 
senare år (t.ex. Marklund, 2000), inte minst beroende på ökande sjukskriv-
ningstal.  

Englund (1997, s. 29f) noterar utifrån en analys av de höga sjukskrivningsta-
len i Sverige och anledningen till dessa att arbetet har ett stort inflytande, 
men att de objektivt påvisbara medicinska problemen tycks spela en mindre 
roll än väntat. Englund menar att det vore önskvärt med en skiftning i syn-
sätt från ”arbetsmiljö” till arbetsklimat”. Detta skulle enligt Englund påverka 
trivsel, värderingen av arbetets skadlighet och tyngd, tendensen till pessi-
mism, den bristande framtidstron och önskan om arbetsbyte. Englund menar 
att detta är frågor som har betydelse för arbetsförmågan och sannolikt också 
för produktivitet och kreativitet i arbetet. 
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Under de senaste decennierna har offentliga verksamheter i Sverige: skola, 
socialtjänst samt hälso- och sjukvård, fått nya grundläggande förutsättningar 
för sin verksamhet bl.a. genom den så kallade ramlagstiftningen från 1980-
talet. I spåren av detta har ett intresse av att alltmer organisera verksamheter 
i ”team” vuxit fram. Generellt sett är team som etablerats på senare år, sär-
skilt inom offentliga verksamheter, inte studerade i någon större omfattning. 
De studier som är gjorda visar att arbetsklimatet är av särskild betydelse för 
processer i verksamheten och för arbetets resultat. Denna studie syftar till att 
belysa fenomenet arbetsklimat i teamarbete utifrån tre teman: arbetsklimatets in-
nebörd, arbetsklimatets ”rötter” och konsekvenserna av arbetsklimatet. Rap-
porten bygger på två empiriska delstudier utifrån angivna tematik, en inter-
vjustudie och en fokusgruppsstudie 
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