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Johanna Eriksson 
 

Fungerande team med god samarbetsförmåga ger företag goda 
förutsättningar för att nå sina mål, därför bör också samarbete prioriteras av 
företagen. Vilka gruppsammansättningar som ger bäst samarbete är 
omdiskuterat, svaret beror på vilken typ av uppgift gruppen ska utföra. 
Syftet med studien var att undersöka vad som karaktäriserar bra respektive 
mindre bra samarbete och vilka konsekvenser dessa får. En kvalitativ metod 
med intervjuer har använts tillsammans med Critical incident metoden där 
de åtta deltagarna i denna studie fick berätta om en situation där ett 
samarbete upplevts som bra eller mindre bra. Studien visade att bra 
samarbete karaktäriserades av väl fungerande kommunikation och att 
deltagarna har samma ambitionsnivå, mindre bra samarbete karaktäriserades 
av bristande kommunikation, hierarki och konkurrens.  
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Inledning 
 

Vi tillbringar större delen av vår vakna tid på vår arbetsplats och vi interagerar därmed många 
gånger oftare med våra arbetskamrater än med vår familj. Med detta som utgångspunkt måste vi då 
även rimligtvis påverkas mycket av de relationer vi deltar i på arbetsplatsen.  
 Fungerande team med god samarbetsförmåga ger företag goda förutsättningar att bli 
framgångsrika och nå sina mål. En studie av Sheng, Tian och Chen (2010) har visat att anställda 
som arbetar i välfungerande team med hög samarbetsförmåga ger varandra feedback och stöd, 
vilket dels ökar arbetstillfredsställelsen men också engagemanget från den enskilde i 
organisationen. I ett fungerande team visar teammedlemmarna varandra uppskattning och att de 
bryr sig om sina kollegor vilket i sin tur leder till ett teamengagemang och lägre frånvaro från 
arbetsplatsen. Samarbete i team gör att dess medlemmar lär känna varandra, något som i den ovan 
nämnda studien visat sig centralt för att bygga tillit. Tilliten mellan de anställda ger i sin tur 
fruktbara interaktioner och medlemmarna lägger ner mer energi på sitt arbete, något som då gynnar 
organisationen eller företaget som får en högre produktion och en bättre psykosocial arbetsmiljö 
(Sheng, Tian & Chen, 2010). Därför bör fungerande team och samarbete prioriteras av företag i 
syfte att skapa goda förutsättningar för nå att sina mål. 
 I en studie av Johnson (2003) som fokuserade på lärare som tidigare arbetat ensamma, men som 
under en tid fick arbeta i team, visades att majoriteten av lärarna reagerade positivt på det nya 
samarbetet. Samarbetet gav moraliskt stöd och reducerade arbetsbördan, dessutom rapporterade 
lärarna mindre upplevd stress och högre engagemang. De fick positiva upplevelser av att arbeta i 
grupp och av att kunna diskutera, planera och ventilera sitt arbete och sina problem tillsammans 



med andra. Samarbetet gav dem även nya perspektiv på arbetet och många insåg också att de inte 
utvecklat sitt arbetssätt på flera år, något som ledde till en enligt lärarna själva nödvändig och 
positiv förändring. Det var dock inte enbart positiva reaktioner på förändringen, några av lärarna 
kände att de fick lov att ge vika för andras idéer och att deras känsla av självständighet minskade i 
och med det nya samarbetet samt att det var tidsödande att diskutera allting med sina medarbetare. 
(Johnson, 2003). 
 I en annan studie (O'Connor, O'Dea, Flin och Belton, 2008), med fokus på samarbeten inom 
arbetsteam på kärnkraftverk, lyftes det bland annat fram att de anställda, vid problem i arbetet, 
oftast inte behövde be om hjälp från sina kollegor då arbetskamraterna tidigt upptäckt och agerat i 
situationer där en kollega kunde behöva hjälp eller stöd. O'Connor och medarbetare menar att 
samarbete innebär en samling färdigheter och beteenden som är nödvändiga för att utföra 
gemensamma uppgifter på en arbetsplats effektivt. Dessa färdigheter och beteenden innefattar bland 
annat kommunikation och medbestämmande i gruppen. På en riskfylld arbetsplats som ett 
kärnkraftverk visade det sig oerhört viktigt att dessa färdigheter och beteenden finns hos personalen 
då ett dåligt fungerande samarbete och en bristande kommunikation kan leda till olyckor. Studien 
poängterade också att de anställda arbetade för en gemensam medvetenhet om situationen på 
arbetsplatsen och att alla anställda delade en mental bild om hur arbetet ser ut och skulle gå till. 
Förmågan att utbyta information och synkronisera handlingar är, enligt studien, skillnaden mellan 
en positiv eller en negativ arbetsprestation och i förlängningen skillnaden mellan ett samarbete som 
fungerar eller fallerar över tid (O'Connor et al., 2008). 
 
 
Samarbete kontra konkurrens  
 
Tjosvold (1990) har funnit att anställda som konkurrerar med varandra brukar undvika att diskutera 
de funderingar och de tvivel som kan finnas kring arbetet, något som leder till att anställda i dessa 
situationer inte arbetar lika effektivt som anställda i grupper där gott samarbete varit viktigare än 
konkurrens. Detta visade sig bero på att anställda som hela tiden konkurrerar med varandra inte kan 
ta hjälp av sina kollegor för att lösa en grupps problem, någonting som också lyfts fram i studien av 
O'Connor et al., (2008) om samarbeten på kärnkraftverk som grundläggande för gruppernas 
arbetsprestation. Studien av Tjosvold (1990) visade, precis som studien av O'Connor et al., (2008), 
att anställda som är mer samarbetsinriktade försöker lösa problem tillsammans och att de också 
ventilerar sina funderingar med de andra i arbetsgruppen. Om ett problem uppkommer diskuterar 
anställda problemet med den person som har för problemet passande kunskaper för att sedan lösa 
problemen tillsammans. Detta arbetssätt ger högre produktivitet eftersom problemen kan lösas 
snabbt. På en arbetsplats där ett bra klimat för samarbete råder använder medarbetarna sina resurser 
tillsammans för att lösa problem vilket hjälper till att undvika det tidsödande i att problem som 
effektivt hade lösts i grupp istället löses av enskilda anställda (Tjosvold, 1990). 
 
 
Hur påverkar interaktionerna arbetet på arbetsplatsen? 
 
Personalkonflikter, konkurrenssituationer och mindre bra samarbete påverkar alltså arbetet på 
arbetsplatsen negativt då målet på alla arbetsplatser kan antas vara ett effektivt arbete där 
personalen exempelvis når produktionsmålen i en fabrik eller säljmålen i en butik. Vid konflikter 
eller hinder för samarbete kan inte de anställda arbeta med högsta möjliga effektivitet vilket leder 
till försämrad produktion vilket i sin tur får negativa konsekvenser för hela företaget. Ward 
Struthers, Miller, Boudens och Briggs (2010) har i en studie visat att det finns ett 



beroendeförhållande mellan de anställda på ett företag: den enas prestation påverkar en eller flera 
andra anställda vilket i sin tur påverkar ännu fler i företaget. Denna negativa spiral påverkar inte 
enbart i den egentliga konfliktsituationen eller vid det specifika tillfället då en viss anställds 
handling på något sätt stör samarbetet. Studien av Ward Struthers et al., (2010) visade också att den 
negativa spiralen som skapas vid dessa tillfällen även påverkar över längre tid. Orsaken till detta är 
att den övriga personalens tankar om den anställda som ses som ansvarig eller som upphov till 
problemet försämras och försvårar därmed för framtida interaktioner. Resultatet av detta blir att det 
skapas en negativ bild av den anställda vars handlande på något sätt har väckt reaktion hos de 
övriga. Denna negativa bild påverkar således samarbetet mellan denna anställda och annan 
personal. Studien visade också att om grunden till missnöjet är att en av de anställda presterar 
undermåligt beror graden av missnöje hos de andra anställda på personens ansträngning i 
förhållande till dennes förmåga. Det visade sig att personer som inte anstränger sig på arbetsplatsen 
och som har låg förmåga framkallar antisociala interaktioner hos övrig personal. Dessa 
lågpresterande anställda med låga förmågor får därmed låg sympati och låga förväntningar från de 
andra i gruppen. Om personen i fråga presterar mindre bra på grund av låg förmåga samtidigt som 
den anställde har hög ansträngning framkallar detta istället välvillighet hos övrig personal då de ser 
att det finns förutsättningar för utveckling hos den anställde. Anställda med hög förmåga och hög 
ansträngning framkallar både prosociala och antisociala interaktioner om de presterar dåligt 
(välvilliga och illvilliga). Å ena sidan hålls de ansvariga för sin dåliga prestation som framkallar 
ilska och låg sympati hos övriga anställda, något som leder till illvilliga interaktioner så som 
exempelvis sabotage och rapporter till chefen riktade mot den anställde. Å andra sidan förväntas 
denna medarbetare arbeta bättre i framtiden vilket framkallar välvilja, förlåtelse, samarbete och en 
ovilja att rapportera det enskilda problemet till andra medarbetare och chefer. Slutsatsen i detta är 
att företag inte bara kan lida en kortsiktig förlust på grund av en tillfällig konflikt eller något annat 
tillfälligt problem med dåligt samarbete, utan företaget kan också förlora på längre sikt då bristande 
eller redan brustna samarbeten är svåra att reparera (Ward Struthers et al., 2010). 
 
 
Samarbetet för individen 
  
Ett nytt arbete kan innebära flera utmaningar för den anställde, dels ska denne lära sig nya 
arbetsuppgifter och rutiner och dels ska den anställde lära känna de nya arbetskamraterna och 
komma in i gemenskapen och samarbetet. Många företag har formella program som en nyanställd 
ska gå igenom. Dessa program har dels syftet att få den anställde att lättare komma in i arbetet och 
att denne lättare ska kunna lära sig arbetsuppgifterna och dels ett syfte att få den anställde att lära 
känna organisationen. Studier har dock visat att det inte finns lika många företag som har en plan 
för hur den nyanställde ska komma in i gemenskapen på arbetsplatsen (Nelson & Quick, 1991). 
 Relationen mellan medarbetare påverkas samtidigt av hur de första interaktionerna mellan dem 
såg ut, och som vi redan har sett i Ward Struthers et al.,( 2010) studie kan ett brustet samarbete ofta 
ställa till problem långt fram i tiden. Glaman, Jones och Rozelle (2002) fortsätter detta resonemang 
när de menar att interaktionerna de fem första dagarna lägger grunden för hur interaktionerna 
kommer att se ut de kommande sex månaderna. 
 Det är således viktigt att företaget har resurser för att ta emot och hjälpa nya medarbetare att 
komma in i gemenskapen. Glamans et al., (2010) studie visade också att det framförallt är viktigt att 
den nya medarbetaren upplever att de resurser som finns verkligen är till hjälp. Glaman et al., 
(2002) visade också att nyanställda som tas om hand av äldre och erfarna medarbetare känner lägre 
arbetstillfredsställelse än de som tagits om hand om av andra relativt nyanställda. Detta kan 
förklaras med att de mer erfarna medarbetarna ses som ideal för de nyanställda, något som skapar 



en känsla av stress och otillräcklighet då de nyanställdas arbetsprestationer inte är lika bra som de 
mer erfarnas. Nyanställda som får stöd och hjälp av andra relativt nyanställda känner istället mindre 
stress och mer arbetstillfredsställelse än de nyanställda i föregående exempel. Generellt ger dock 
allt socialt stöd reducerad stress och ökad trivsel på arbetsplatsen, vilket visat sig vara en god grund 
för bra samarbete (Nelson & Quick, 1991). 
 
 
Lika barn leka bäst?  
 
Vilka personer vill man arbeta med på sin arbetsplats? I Glamans et al., (2002)  studie undersöktes 
även detta och de kom fram till att det beror på i vilken situation man ska arbeta och vad målet med 
arbetet är. I situationer där det finns konkurrens mellan de som arbetar väljer anställda oftare någon 
som uppfattas som olik den egna personen. I studien menar man att detta beror på att anställda i 
konkurrenssituationer väljer att arbeta med en person som är olik för att de kan komplettera och ge 
den anställde andra perspektiv på saker. Team bestående av personer som är olika utvecklar de 
individuella personernas resurser och kunskaper mer än vad som är möjligt i en grupp med många 
liknande personligheter. Brown (1986) utförde en studie med skolelever där det visade sig att 
konkurrensinriktade barn valde att samarbeta med barn som var olika dem själva medan barn som 
var mer samarbetsinriktade valde att samarbeta med andra barn som hade liknande personlighet. 
Glaman et al., (2002) tar även upp consesual validation model vilken menar att likhet med andra 
personer är förstärkande och ger bekräftelse, vilket många upplever positivt. Det finns kopplingar 
mellan positiva relationer mellan anställda och deras arbetstillfredsställelse, hur god deras 
kommunikation är och hur bra de samarbetar, samtidigt ger positiva relationer också en reducerad 
risk för utbrändhet. Resultatet av Glamans et als., (2002) studie visade också att vissa personer i 
konkurrenssituationer väljer att arbeta med någon som är olik dem på grund av att ett eventuellt 
nederlag mot en person som uppfattas som olik det egna jaget inte skulle upplevas som lika tungt då 
de bådas prestation inte är jämförbar på samma sätt som om prestationerna mellan två personer som 
har samma förutsättningar hade jämförts. 
 En norsk studie (Brask, 2007) om högskolestudenters prestation i förhållande till gruppdynamik 
visade på en rad punkter som ligger till grund för ett gott samarbete. Det handlade framförallt om 
gruppens storlek, att det finns en blandning av olika kunskaper och egenskaper i gruppen, att 
gruppen har ett meningsfullt mål att arbeta mot samt att det dels råder enighet kring målet samt att 
målet i fråga är specifikt. Studien lyfte också fram att grupper med tydliga mål också hade en mer 
öppen kommunikation än grupper som saknade detta. För att det praktiska samarbetet sedan ska gå 
bra krävdes att alla medlemmar var beroende av att målet uppfylldes och att medlemmarna också 
tar på sig ett delat ansvar för att nå ett resultat. Dessutom var det viktigt att gruppen både ser på sig 
själva, och blir sedda på av andra, som en samlad social enhet i ett större system. Detta visade sig 
vara möjligt att dela upp i två dimensioner för vad som krävs för god gruppdynamik: en 
relationsfunktion och en uppgiftsfunktion. För relationsfunktionen gäller det att medlemmarna 
känner emotionell involvering, att de känner ett moraliskt ansvar, ett engagemang och en lojalitet 
medan uppgiftsfunktionen främst bygger på stabilitet, ändamål, riktning och en upplevelse av att 
uträtta någonting meningsfullt. Studien lyfte också fram att allt samarbete innebär en kontinuerlig 
förhandlingsprocess mellan individer med olika behov som samtidigt behöver arbeta mot samma 
mål (Brask, 2007). Denna studie lyfte också fram att gruppdeltagare själva, när de får utvärdera en 
grupps arbete, ofta ger högt betyg om de upplevt ett gott arbetsklimat, medan personer utanför 
gruppen, exempelvis ledare eller chefer, snarare fokuserar på resultat och den utåtriktade 
kommunikationen. En viktig invändning som denna studie också poängterade var att parametrarna 
effektivitet och trivsel sällan är tillräckligt för att beskriva kvaliteten på ett samarbete (Brask, 2007). 



 När det gällde gruppsammansättningen visade Brasks studie inte några större skillnader mellan 
grupper bestående av personer med medel eller hög ambitionsnivå, utan de stora skillnaderna i 
effektivitet och måluppfyllelse låg istället mellan dessa två och grupper med personer med låg 
ambitionsnivå. Det visade sig också att grupper med låg ambitionsnivå sliter mer med 
gruppdynamiken än de övriga grupperna. Andra intressanta resultat som framkom var att grupper 
med stora spektrum av ambitionsnivåer, från väldigt låg till väldigt hög, i efterhand har en mer 
negativ syn på samarbetet än mer homogena grupper. Dock tyder det på att den sistnämnda gruppen 
kan lida av bristande kommunikation. Här ska också tilläggas att en grupps kommunikation främst 
förändrar resultatet då lösningen eller måluppfyllelsen är osäker (Brask, 2007). Med andra ord är 
kommunikationen viktigare, och kanske utnyttjas mer, om uppgiften är svår än om uppgiften är 
enklare.  
 
 
Teamwork 
 
Vad krävs för att människor ska kunna arbeta effektivt i ett team? Många arbetsgivare använder 
personlighetstest för att hitta personer som passa i ett visst team, men det är omdiskuterat huruvida 
detta är ett bra sätt att mäta förutsättningarna för bra teamwork. Randall och Kunert (1996) 
diskuterar bland annat om huruvida personlighetstest är ett bra verktyg för att rekrytera personal 
som kan arbeta bra tillsammans. Tanken bakom dessa test är att hitta människor som antingen är 
lika varandra, för att på så sätt skapa en grupp där deltagarna är kompatibla och kan arbeta 
tillsammans effektivt. Alternativet är att de söker personer som är olika och som därmed kan 
generera olika perspektiv på saker. Randall och Kunert (1996) visar att vissa menar att det är 
oerhört viktigt att personligheter matchas i ett team för att de ska kunna samarbeta bra. I samma 
studie lyfts också fram att ett personlighetstest visar individens personlighet men ett team är en 
samling personligheter vilkas effektivitet eller samarbete man inte kan mäta med ett individuellt 
personlighetstest. Ett annat utvecklat test för att sätta samman grupper är Sociometry test, vilket går 
ut på att personer får välja teammedlemmar utifrån något kriterium. Efter detta görs en utvärdering 
där det undersöks i vilken utsträckning personerna valt varandra. Testet görs för att sätta ihop team 
där medlemmarna i största möjliga utsträckning valt varandra, vilket ska vara en indikator för ett 
bra framtida samarbete. I en studie med mattläggare och stensättare visade det sig att de som blivit 
grupperade med hjälp av Sociometry test var långt mer effektiva team än de som parats ihop helt 
godtyckligt (Randall & Kunert, 1996). 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur personalen på bensinstationer upplever samarbeten. 
Bakgrunden till valet av arbetsplats är att personalen på bensinstationer i mycket hög grad är 
beroende av ett välfungerande samarbete då större delen av arbetspasset genomförs i par som under 
arbetspasset tillsammans sköter alla funktioner och servicetjänster vid bensinstationen. Arbetet vid 
en bensinstation är mycket varierande med många olika arbetsuppgifter som ibland är riskfyllda och 
som ska genomföras i ett högt tempo vilket kräver ett fungerande samarbete mellan personalen. 
Företaget som äger stationerna lyfter redan fram behovet av ett gott samarbete mellan 
medarbetarna, bland annat genom kurser och utveckling av personalens arbete. Som i ett led att 
fortsätta detta arbete med personalutveckling har denna studie fått stöd av företagets centrala 
personalavdelning. Idag finns redan flera studier som rör relationen mellan chef och anställda men 
det finns en del luckor att fylla angående samarbete mellan personalen, vilket gjort att det är denna 



samarbetsform som här kommer att undersökas.  
Studiens syfte kan konkretiseras enligt följande frågeställningar: 

 Vad karaktäriserar ett bra samarbete och vilka effekter har det? 
 Vad karaktäriserar ett mindre bra samarbete och vilka konsekvenser har det? 

 
      
 
 
 

Metod  
 
 
I denna studie har en kvalitativ metod med intervjuer använts för att fånga deltagarnas upplevelser 
av samarbetet på stationerna. Den valda kvalitativa metoden ämnar att lyfta respondenternas 
erfarenheter, åsikter och synvinklar och detta på ett djupare sätt än vad kvantitativa metoder kan 
(Kvale, 1997). Denna metod går ut på att respondenten detaljrikt berättar om händelser och 
situationer där samarbetet upplevts som bra respektive mindre bra för att få en nyanserad bild av 
upplevelserna av samarbetena på de stationerna.  
 
 
Deltagare  
 
Deltagarna var åtta stycken till antalet varav fem var kvinnor, deltagarna var i åldrarna 19 - 24 år 
med en medelålder på 21,25 år. Både deltidsanställda och heltidsanställda rekryterades till 
undersökningen då stor del av personalen arbetade deltid. Ingen hänsyn har tagits till etnicitet, kön 
eller ålder. Kriteriet för deltagarna var att de arbetade på en bemannad bensinstation i 
Södermanlands län, de fick heller inte ha någon ledande befattning då undersökningen endast 
ämnade studera det upplevda samarbetet mellan arbetskamrater.  
 
 
Material  
 
En kvalitativ metod med intervjusamtal användes för studien. Intervjuguiden bestod av sex 
inledande frågor som handlade om deltagarens anställning och om arbetsplatsen. Därefter följde två 
frågor där deltagarna fick berätta om situationer på arbetsplatsen där samarbetet fungerat bra 
respektive situationer där samarbetet inte fungerat så bra. Frågorna ställdes i samma ordningsföljd 
med undantag för enstaka tillfällen då deltagare redan besvarat vissa frågor i förväg. Dessutom 
ställdes följdfrågor där det var nödvändigt. Typen av intervju har inspirerats av critical incident 
metoden (Flanagan, 1954).  Critical incident metoden syftar till att lyfta fram kritiska händelser för 
ett bestämt mål, som en kritisk händelse räknas en händelse som har antingen en positiv eller 
negativ inverkan på det gemensamma målet för händelsen eller situationen. Ett sådant mål kan vara 
att samarbeta, arbeta effektivt och produktivt. Critical incident metoden består inte av fasta regler 
för dess användande och är därför mycket flexibel och kan anpassas efter studiens syfte (Flanagan, 
1954). Undersökningsledaren väljer ut det som är kritiskt mot det bestämmda målet i situationen för 
att kunna se vad som gör eller inte gör att ett samarbete upplevs som bra respektive mindre bra.  
 



 
Databearbetning 
 
Alla intervjuer spelades in på diktafon och tidsåtgång för varje intervju var mellan 25 och 40 
minuter. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Matieralet lästes igenom för att få en 
helthetsbild och sedan analyserades respondenternas berättelser för att hitta likheter och olikheter 
bland dem, analysen gjordes med hjälp av meningskoncentrering (Kvale 1997). Sedan 
sammanställdes meningsenheterna i samtliga berättelser och utifrån dem skapades 21 kategorier 
som i studiens resultatdel benämns som subkategorier till de fyra teman som var: Karaktäristiska 
för bra samarbete, Effekter av bra samarbete, Karaktäristiska för mindre bra samarbete och 
Konsekvenser av mindre bra samarbete. 
 
Procedur  
 
Intervjuguiden testades på en utomstående person innan den användes till deltagarna i denna studie, 
detta för att dels ge undersökningsledaren ett övningstillfälle och dels för att se om frågorna var 
relevanta för studiens syfte. Undersökningen genomfördes på bemannade bensinstationer och 
samtliga stationer arbetar under samma organisation. Deltagarna till studien rekryterades genom att 
stationscheferna vid sex stycken stationer kontaktades via e-post, där studien och 
undersökningsledaren presenterades och med information om Vetenskapsrådets etiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Stationscheferna ombads att presentera studien för sina anställda och fråga 
om det fanns något intresse för ett deltagande i en studie om samarbete. Senare kontaktades 
stationscheferna igen av undersökningsledaren via telefon och tid för samtal med deltagarna 
bokades. Intervjuerna genomfördes enskilt med undersökningsledaren och deltagaren. Innan varje 
intervju presenterades återigen studien tillsammans med de forskningsetiska principerna om 
nyttjandekravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. Ingen ersättning 
för deltagarna utgick och samtliga intervjuer kunde användas för studien.  
 
 

Resultat 
 

Resultatet av analyserna sammanfattas i tabell 1 nedan med karaktäristiska för bra samarbete och 
dess effekter samt karaktäristiska för mindre bra samarbete och dess konsekvenser. 
Subkategoriernas presenteras utan inbördes ordning. 

 
Tabell 1 
Sammanfattning av studiens resultat 
______________________________________________________________ 
Teman                                                              Subkategorier                               
______________________________________________________________ 
 
Karaktäristiska för bra samarbete  Kommunikation 
      Känna varandra 
      Rutin 
      Trygghet 
      Lika personlighet 
      Samma målbild och ambitionsnivå 



 
Effekter av bra samarbete   Arbetstillfredsställelse  
      Trivsel 
      Effektivitet 
      Bra kundservice 
      Arbetet flyter på 
                          
Karaktäristiska för mindre bra samarbete Bristande kommunikation    
      Ovilja att kompromissa 
      Hierarki och konkurrens 
      Brist på tillit 
      Annan målbild och ambitionsnivå 
 
Konsekvenser av mindre bra samarbete Stress 
      Mindre bra kundservice 
      Tristess 
      Otrivsamhet 
      Arbetet flyter inte på  
________________________________________________________________ 
 
Bra samarbete  
 
Ett bra samarbete karaktäriserades av en god kommunikation, att känna varandra, rutin, trygghet, 
lika personlighet samt liknande målbild och ambitionsnivå. I det följande ska dessa olika 
subkategorier av ett gott samarbete presenteras mer utförligt. Kategorierna illustreras med ett urval 
av citat från intervjupersonerna. 
 
 Kommunikation. I intervjuerna framkommer att kommunikation är en viktig aspekt av ett gott 
samarbete. Flera av de intervjuade påpekar vikten av att öppet kunna prata med kollegor om 
problem som uppkommer och hitta lösningar. En öppen kommunikation på arbetsplatsen minimerar 
eventuell förvirring och gör att man i samråd kan dela upp arbetsuppgifterna rättvist, effektivt och 
att man utnyttjar varandras kunskaper maximalt. En av de intervjuade uttrycker detta på följande 
sätt:  
 
 "Vi brukar alltid bestämma tillsammans vem som ska göra vad innan vi börjar, ibland blir det 
 inte som man tänkt sig med vi löser det alltid ändå." (IP2) 
 
Flera intervjupersoner påpekade vikten av kommunikation i samarbete, de motivera och bli 
motiverade av sina medarbetare. Majoriteten av dem ville genom kommunikation veta vad 
medarbetaren gjorde och var den befann sig, men också kunna diskutera upplägg och utförande av 
arbetsuppgifter för att få ett effektivt arbete. En av de intervjuade beskriver denna kommunikation 
under arbetet: 
 

”Jag visste vad jag skulle göra när han berättade vad han gjorde och hade gjort, vi planerade 
ju det mesta under tiden som vi arbetade.” (IP6) 

 
 Känna varandra. De flesta intervjupersonerna uppger att det är lättare att samarbeta med någon 
man känner väl. Känner man sin medarbetare vet man hur denne reagerar i olika situationer och 



man kan lättare be om hjälp eller ge synpunkter på arbetet. En av intervjupersonerna uttrycker detta 
så här: 
  
 "När jag var ny här vågade jag inte säga vad jag tyckte eller fråga om hjälp i samma 
 utsträckning som jag gör nu när jag känner de jag arbetar med." (IP3) 
 
Dessutom upplevde flera av intervjupersonerna att de samarbetade bäst med personer de känner 
privat och är kompis med. De intervjupersoner som umgicks privat med sina arbetskamrater uppgav 
också i större utsträckning att de var nöjda med samarbetet på stationen än de intervjupersoner som 
inte umgicks med sina arbetskamrater. En av deltagarna uttryckte detta så här: 
 

”Vi känner varandra privat så jag vet hur han är och vad han tycker, jag tror att vi arbetar 
bäst ihop för att vi umgås utanför jobbet också." (IP4) 
 

Några av deltagarna berättade att det anordnades personalaktiveter utanför arbetstid ett par gånger 
varje år, detta verkade uppskattas av personalen och intervjupersonerna menade att relationerna till 
arbetskamraterna stärks och de lär känna varandra. 
 
 "Vi åt julbord tillsammans och hade jättekul allihop, det känns som om vi arbetar på ett annat 
 sätt efter det. Jag har i alla fall blivit mer avslappnad på jobbet för man lär känna varandra  
 på ett annat sätt än när man bara jobbar ihop." (IP8) 
 
 Rutin. Att känna till rutinerna och ha ett inarbetat arbetssätt underlättar samarbetet uppger de 
flesta av intervjupersonerna. På de studerade stationerna arbetar personalen oftast med samma 
medarbetare varje arbetspass och respondenterna uppger att de tillsammans utvecklar egna rutiner 
för arbetet när de arbetat ihop under en längre tid. Detta uttrycks så här: 
 

”Vi två arbetar alltid samma helger och man hittar ett eget sätt att sköta alla uppgifter på, nu 
vet vi alltid vad vi ska göra och hur vi ska göra det.” (IP1) 
 

Några av intervjupersonerna uppgav att i ett samarbete där de arbetar effektivt utifrån rutiner 
behövdes ingen verbal kommunikation då de redan visste vad som ska göras. När rutinerna var 
inarbetade underlättades arbetet dels genom att rutinerna ger en överblick över arbetsläget, och 
dels att enklare uppgifter då blir rättvist och effektivt uppdelade. En av deltagarna uttryckte detta 
angående rutin och samarbete:   
 
 "När vi arbetar tillsammans så talar vi sällan om för varandra vad vi gör, det går på rutin 
 och  fungerar väldigt bra för oss två." (IP7) 
 
 Trygghet. Trygghet innebar för intervjupersonerna att alltid veta att man kan vända sig till sin 
medarbetare när problem dyker upp. Intervjupersonerna uppger att de föredrar att arbeta 
tillsammans med någon då det känns tryggare att ha en medarbetare tillgänglig. Dessutom är det 
viktigt med trygghet då man i större utsträckning vågar be om hjälp när man behöver det. Trygghet 
är också att lita på att arbetskamraterna vill en väl, är ärliga och inte pratar illa bakom ryggen. 
Tryggheten gav, enligt intervjupersonerna, en lagkänsla och att var och en kände sig viktigt på 
arbetsplatsen. En av intervjupersonerna beskrev tryggheten i att ha någon tillgänglig så här: 
 

”Det går bra att stänga butiken själv men det kan ju hända saker och det känns tryggare om 



man är två om det skulle hända något.” (IP5) 
 
Ytterligare en aspekt av att dela trygghet visade sig i frågan om att ta emot nyanställda. Flera av 
intervjupersonerna vittnade om att de upplevde mottagandet som mer positivt och förståelsen för 
uppgifter och organisationen som lättare att ta till sig om introduktionstiden spenderades 
tillsammans med en medarbetare som också var relativt ny på arbetet. Intervjupersonerna lyfte fram 
att detta gav en trygghet och en öppenhet att exempelvis vid återkommande tillfällen kunna 
diskutera även de enklare arbetsuppgifterna, som en av intervjupersonerna uttryckte det: 

 
"Jag fick arbeta med en annan tjej som var lika ny som jag. Vi frågade varandra lika mycket 
och vi kände inte att vi var till någon last för varandra." (IP2) 

 
 Lika personlighet. Några av intervjupersonerna uppger att kollegor som har liknande 
personlighetsdrag samarbetar bättre. Intervjupersonerna uppger att de samarbetar bäst med personer 
som har liknande åsikter, har samma intressen och erfarenheter samt är i ungefär samma ålder. De 
uppger att samarbetet inte blir lidande för att det krävs en ansträngning för att komma överens eller 
förstå sin medarbetare. En deltagare uttrycker detta:  
 

”Vi arbetar bra ihop för jag tror att vi tänker ganska lika och tycker samma sak om mycket." 
(IP3) 
 

Vissa intervjupersoner tog dock upp att lika personlighet kan ha negativa konsekvenser om flera 
medlemmar i gruppen är starka personer med stark vilja. 

 
 "Vi bägge två är ganska starka som personer, vi har stark vilja, och vi bråkade ganska 
 ordentligt och det slutade med att det blev som på dagisnivå." (IP4) 
 
 Samma målbild och ambitionsnivå. Att arbeta utifrån samma målbild och att ha liknande 
ambitionsnivå underlättar samarbete uppger ett flertal av intervjupersonerna. Några av 
intervjupersonerna menade att de samarbetar bäst med dem som har samma ambitionsnivå som dem 
själva, att de anstränger sig ungefär lika mycket på arbetet och att de delar samma syn på sitt arbete. 
De känner också att de lättare kan dela på ansvaret över arbetet om de har samma mål och 
ambitionsnivå. En av intervjupersonerna uttrycker detta nedan:  
 

”Jag tror att vi båda vill lika mycket, har samma syn på jobbet och det funkar bra att jobba 
med henne.” (IP2) 

 
 
Mindre bra samarbete  
 
Ett mindre samarbete innebar bristande kommunikation, annan målbild och ambitionsnivå, en ovilja 
att kompromissa, hierarki och konkurrens samt brist på tillit. Nedan följer en mer utförlig 
presentation av dessa aspekter vilka också illustreras med citat från intervjupersonerna.  
 
 Bristande kommunikation. Intervjupersonerna menar att om medarbetarna inte berättar vilka 
arbetsuppgifter de gjort och vad de planerar att göra stör detta samarbetet. Nästan alla 
intervjupersoner har uppgett bristande kommunikation som det största hindret för ett fungerande 
samarbete, utan kommunikation vet inte medarbetarna vad de andra medarbetarna gör och befinner 



sig. En av deltagarna uttrycker detta på detta sätt: 
 

”Hon kör sitt eget race och ibland går hon ut på lagret utan att säga till innan, då vet ju inte 
jag vad hon gör eller vilka arbetsuppgifter hon redan har gjort.” (IP1) 

 
En av intervjupersonerna uppgav också att för mycket kommunikation kan vara störande för 
arbetets effektivitet eftersom det är tidsödande att diskutera arbetsgången för mycket: 
 
 "Jag har arbetat ihop med en annan tjej ett tag nu, hon berättar precis allt hon gör och vill 
 diskutera saker som hon egentligen kan göra utan mina synpunkter. Den tiden man diskuterar 
 onödiga saker hade man kunna lägga på kunderna istället". (IP8) 
 
Några av intervjupersonerna uppgav också att det kunde finnas kommunikation i ett mindre väl 
fungerade samarbete men de förstod inte sin medarbetare vilket försvårade samarbetet. Det uppges 
också vara viktigt att även diskutera samarbetet på personalmöten och att implementera detta i 
arbetet, detta har framförallt lyfts fram av de intervjupersoner som uttrycker behovet av mer arbete 
för ett bättre samarbete. En intervjuperson berättade:  
 

"Vi har pratat om samarbete några gånger på personalmöten men efter mötena är det ingen 
som tänker på det där, man lämnar det i möteslokalen." (IP7) 

 
 Annan målbild och ambitionsnivå. Några av intervjupersonerna uppger att om deras medarbetare 
har en annan målbild av arbetet stör det samarbetet då man inte arbetar åt samma håll och inte 
anstränger sig lika mycket på arbetet. En av deltagarna uttryckte detta så här: 
 
 "Vissa förstår inte att man arbetar som ett lag. Jag kan inte göra mitt jobb om inte han sköter 
 sitt." (IP3) 
 
Flera intervjupersoner uppgav att de fick anstränga sig mer än sin medarbetare för att få alla 
arbetsuppgifter utförda då deras medarbetare inte delade målbilden att exempelvis hinna med alla 
uppgifter på rutinlistorna, som en av deltagarna beskrev detta: 
 

”Han jag brukar jobba med gör inte så mycket utan står mest still eller håller på med sin 
telefon. Jag vill hinna med alla arbetsuppgifter men det går inte så bra när han inte vill göra 
någonting eller hjälpa till." (IP7) 

 
 Ovilja att kompromissa. Att arbeta på sitt eget vis och inte ge vika för sin medarbetares önskemål 
stör samarbetet då man är fler än en person i ett samarbete uppger intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna har erfarenheter av arbetskamrater som vägrar anpassa sig efter sina 
medarbetare vilket påverkar deras arbete och också samarbetet mellan alla medarbetare. En av 
intervjupersonerna föredrog dock att arbeta själv då denne ville bestämma själv vad som skulle 
göras och på vilket sätt. Intervjupersonerna uppger att ovilja att kompromissa ofta ledde till att den 
som upplever minskat medbestämmande känner bristande motivation, men det leder också till 
längre konflikter som i förlängningen drabbar både kunderna, men också de anställda som känner 
sig stressade om de ger dålig service. Aspekten ovilja att kompromissa beskrivs på följande sätt:  
 

”Hon ville bara göra på sitt sätt och inte lyssna på mina idéer, då kan hon lika gärna jobba 
själv egentligen. Jag tappar motivationen till att ta initiativ när jag inte känner mig delaktig 



eller viktig på arbetet." (IP8) 
 
 Hierarki och konkurrens. Några av intervjupersonerna menar att medarbetare med längre 
arbetserfarenhet tar sig större utrymme för initiativ och bestämmande än de medarbetare som inte 
arbetat där lika länge tillåts göra. Intervjupersonerna menar att medarbetare som varit längre på 
arbetsplatsen bestämmer hur arbetet ska gå till och lämnar inget eller lite utrymme för sina 
medarbetare att få vara delaktiga i arbetsgången, vilket de uppger försämrar den samma. Detta leder 
enligt intervjupersonerna i sin tur till stress och bristande motivation. En av intervjupersonerna 
beskriver sitt samarbete med en mer erfaren medarbetare: 
 
 ”Hon hade arbetat där mycket längre än jag och tyckte inte att jag hade något att säga till 
 om  eftersom jag var ny, det kändes som om jag bara fick order att göra saker som hon inte 
 hade lust med." (IP3) 
 
Hierarkier och konkurrenssituationer kan även leda till att anställda inte kommunicerar med 
varandra, utan att de istället kommunicerar genom chefen då de exempelvis upplever att någon i 
gruppen inte sköter sitt arbete. Denna bristfälliga kommunikation leder enligt de intervjuade till 
oklarheter gällande rutiner, en snedfördelning av arbetsuppgifterna och en allmän osämja mellan 
personalen. En av intervjupersonerna beskriver ett mindre bra samarbete:  
 

"Vi kom på fel kant med varandra från första början, jag tror inte att vi kommer att kunna 
arbeta ihop alls. /.../ Nu säger hon inte till mig vad hon tycker, jag får höra det av andra 
istället." (IP5) 

 
 Brist på tillit. Att inte kunna lita på sina medarbetare och känna trygghet hos dem stör samarbetet 
menar flera intervjupersoner. Intervjupersonerna har erfarenheter av att deras medarbetare talat illa 
bakom ryggen på dem och i hemlighet rapporterat missnöje till chefen. Bristen på tillit och 
missnöjet det leder till har också varit orsak till att intervjupersoner upplevt att medarbetare 
medvetet motarbetat dem vilket stör samarbetet. Dessutom uppger intervjupersonerna att det är 
svårt att våga be om hjälp av en medarbetare de inte känner tillit till. De intervjupersoner som 
uppgav att de inte hade ett fungerande samarbete med sina medarbetare önskade fler 
personalaktiveter, om de lärde känna sina medarbetare skulle de kunna samarbeta bättre. Dessa 
personer umgicks inte heller med sina medarbetare på fritiden. En av deltagarna beskriver 
sammanhållningen på stationen: 

 
”Vi har inte så bra sammanhållning som det är på den andra stationen, vi har inte heller 
personalfester och sånt som de har, vår dåliga sammanhållning kanske beror på det. /.../ Det 
snackas mycket skit bakom ryggar här och det är nästan alltid dålig stämning.” (IP6) 

 
Effekter av ett bra samarbete  
  
Effekterna av ett bra samarbete var arbetstillfredsställelse, trivsel, effektivitet, bra kundservice och 
att arbetet flyter på. Dessa konsekvenser presenteras nedan tillsammans med illustrerande citat från 
intervjupersonerna.  
 
  Arbetstillfredsställelse. Intervjupersonerna tycker att ett väl fungerande samarbete leder till 
arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. De uppger också att ha ett bra samarbete och känna sig 
delaktig i arbetsgången ger nöjda medarbetare och alla känner att de bidrar till ett effektivt arbete. 



Att bidra och känna att arbetet är meningsfullt är någonting som många av de intervjuade ser som 
en grundläggande aspekt för att de ska känna sig tillfredsställda med sitt arbete. En av deltagarna 
uttryckte sig så här om sin delaktighet: 
 

”När jag började här blev jag snabbt en i gänget och fick vara med att bestämma, då kände 
jag mig nöjd och att jag var viktig där.” (IP2) 

  
 Trivsel.  Intervjupersonerna uppger att trivs med dem som de kan samarbeta bra med och de har 
kul tillsammans med sina medarbetare. Här lyfter flera av de intervjuade fram att trivseln mycket 
beror  på huruvida de umgås med sina medarbetare även utanför arbetet, många menade att de trivs 
som bäst när de får arbete med en medarbetare de också ser som en vän. Dock menar en av 
intervjupersonerna att för hög trivsel påverkar effektiviteten negativt då trivseln med sina 
medarbetare kan leda till att de åsidosätter sina arbetsuppgifter för att istället prata om annat, en av 
intervjupersonerna uttrycker sig så här: 
 

”Vi två funkar väldigt bra ihop och har alltid kul tillsammans, fast ibland kanske vi pratar för 
mycket om annat istället för att jobba." (IP1) 

 
 Effektivitet. Ett samarbete som fungerar bra ger också ett effektivt arbete menar 
intervjupersonerna. Flera av intervjupersonerna tycker att de får fler arbetsuppgifter utförda, under 
kortare tid och med mindre ansträngning när de har ett bra samarbete. Viktiga aspekter för att 
arbetet ska kännas effektivt är för flera av intervjupersonerna att rutinarbetet fungerar, att 
medarbetarna anstränger sig lika mycket samt att de tillsammans löser problem som uppstår.  En av 
deltagarna beskriver ett samarbete: 

 
”Med honom så blir alltid alla arbetsuppgifter gjorda, vi har hittat ett bra sätt att arbeta på.” 
(IP7)  

 
 Bra kundservice. Några av intervjupersonerna berättar att kunderna märker om samarbetet 
mellan medarbetarna fungerar eller ej. När samarbetet fungerar mellan medarbetarna får de, som 
nämnts ovan, ett effektivare arbete vilket gör att kundservicen inte blir lidande på grund av 
bristande kommunikation eller stress. Dessutom upplever intervjupersonerna att de känner sig glada 
om samarbetet fungerar bra vilket påverkar kundkontakten. En intervjuperson berättar: 

 
”När allt går som det ska och flyter på kan man ägna några sekunder extra åt kunden för 
man behöver inte stressa iväg och göra andra saker, jag tror att de uppskattar det." (IP7) 

 
 Arbetet flyter på. Alla intervjupersoner uppgav med olika ord att ett fungerande samarbete gjorde 
att arbetet gick lätt och utan hinder. En förklaring som gavs till detta var dels att de anställda höll 
koll på sina medarbetare för att på så sätt kunna bistå med hjälp om det var nödvändigt. En av 
intervjupersonerna uttryckte detta så här: 
 

"Jag brukar alltid hålla koll på vad den andra gör, om den andra behöver hjälp eller om det 
verkar gå bra."  (IP6) 

 
Andra viktiga aspekter av att få arbetet att flyta på är en effektiv kommunikation och tillit till att den 
andra tar ansvar för sin egen prestation och att gruppen har väl inarbetade rutiner som ger en 
översikt över arbetet. En av deltagarna beskrev ett samarbete med en medarbetare: 



 
”Med henne rullade arbetet på, problem löstes snabbt och allt bara funkade eftersom vi 
gjorde det vi skulle." (IP5) 
 
 

Konsekvenser av ett mindre bra samarbete 
 
Ett mindre bra samarbete får konsekvenserna stress, mindre bra kundservice, tristess, otrivsamhet 
och att arbetet inte flyter på. Här följer en utförligare presentation av dessa konsekvenser samt 
illustrerande citat från intervjupersonerna.  
 
 Stress. Intervjupersonernas erfarenheter av mindre bra samarbeten var att de gav känslor av stress 
då inte alla arbetsuppgifter hanns med och att den egna arbetsprestationen inte kändes tillräcklig. 
Stressen kan också uppstå då de anställda känner att de inte har inflytande över arbetet, dess 
uppdelning och utförande. Ytterligare stresskapande faktorer kan vara att medarbetare inte 
anstränger sig i samma utsträckning som de övriga eller om en medarbetare inte tar ansvar för sin 
prestation eller för sina uppgifter.  En deltagare beskriver ett mindre bra samarbete: 
 

”När han inte gör någonting så måste jag se till att det blir gjort. Man måste dela upp 
arbetsuppgifterna annars måste man stressa för att hinna klart med allt innan stängningen.” 
(IP6) 

 
 Mindre bra kundservice. Precis som att kunderna märker om samarbetet fungerar mellan 
medarbetarna så märker de om samarbetet inte fungerar bra uppger några intervjupersoner. Då ett 
samarbete inte fungerar bra minskar effektiviteten och som nämnts ovan så känner sig medarbetarna 
stressade vilket påverkar bemötandet av kunderna, vilket uttrycks på följande sätt av en 
intervjuperson: 
 

”När man inte kan jobba ihop så märker nog kunderna det, när det är dålig stämning på 
jobbet så blir man lite tjurig.” (IP8) 

 
 Tristess. Några intervjupersoner uppgav att det kändes som om tiden gick långsammare och att 
arbetsuppgifterna blev tråkiga när inte samarbetet fungerade. Förklaringar till tristessen var ofta 
bristande motivation eller känslan av att inte vara delaktig, vilka är konsekvenser av ett mindre bra 
samarbete. En deltagare uttrycker detta så här: 

 
”Det blev ofta dålig stämning på den andra stationen och då blev alla arbetsuppgifter 
tråkiga, jag fick ingen motivation att göra någonting.” (IP5) 

 
 Otrivsamhet. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att de kände olust inför arbete med de 
medarbetare som inte samarbetet fungerar så bra med. Flera av intervjupersonerna lyfte också fram 
att då det uppstått konflikt eller samarbetsproblem med en annan anställd har detta ofta lett till dålig 
stämning och problem över längre tid med samarbetet, problem som också visat sig svårlösta. En av 
intervjupersonerna uppger att just bristen på trivsel på grund av konflikter och samarbetssvårigheter 
bland personalen var anledning till att denna intervjuperson bytte arbetsplats: 
 

”Jag kunde inte jobba kvar där när de förstörde för andra och snackade skit, de tryckte ner 
mig psykiskt kändes det som.” (IP5) 



 
 Arbetet flyter inte på. Intervjupersonerna menade att små problem eller hinder blev större än 
nödvändigt när samarbetet inte fungerade. Det dyker ofta upp hinder som enligt de intervjuade leder 
till att rutinarbetet stannar upp och att arbetsplaneringen därmed måste omarbetas. Detta uttrycks så 
här: 
 

”När vi jobbade ihop så flöt det aldrig på, jag fick ofta avbryta det jag höll på med för att fixa 
det han ställt till med eller inte klarade av.” (IP6) 

 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
För att på bästa sätt kunna utveckla och skapa goda fortsättningar för ett fungerande samarbete är 
det bra att först  ta reda på hur personalen uppfattar arbetet och samarbetet, studiens syfte var att 
undersöka hur personalen på bensinstationer upplever samarbetet. 
 Undersökningen visade att de viktigaste punkterna när det kommer till bra samarbete var 
kommunikation, att känna varandra, rutiner, trygghet, lika personlighet samt samma målbild och 
ambitionsnivå.  
 När det gäller kommunikation lyfte intervjupersonerna fram vikten av att kunna prata med 
kollegor om problem för att därmed minimera förvirring och i samråd skapa ett effektivt och rättvist 
arbetsupplägg. Kommunikation har också i tidigare studier tagits upp som det mest grundläggande 
för ett gott samarbete (Brask, 2007) dock visade det sig, precis som i Brasks studie, att uppgiftens 
karaktär inverkar på hur viktig kommunikationen blir. Flera av intervjupersonerna lyfte fram att det 
mest effektiva samarbetet sker då enkla arbetsuppgifter görs på rutin och då ingen verbal 
kommunikation behövs. 
 En annan viktigt punkt för bra samarbete var, för de flesta av intervjupersonerna, att känna den 
man arbetar med väl, för att på så sätt i förväg kunna veta hur denna reagerar i olika situationer. Här 
lyfte flera av de intervjuade fram att det var viktigt att umgås med sina medarbetare utanför 
arbetsplatsen då detta gynnade samarbetet i väldigt hög utsträckning. Sheng et. al. (2010) har också 
visat att det är viktigt att gruppmedlemmarna lär känna varandra för att bygga tillit vilket ger ett gott 
samarbete. Dock har denna process av att lära känna varandra fokuserat på att göra detta i arbetet 
och inte även utanför detta, något som i denna studie av bensinstationspersonal visat sig viktigt. 
 Något som inte heller tagits upp i tidigare studier är vikten av att de enkla arbetsuppgifterna, 
rutinerna, fungerar smärtfritt. De flesta av intervjupersonerna lyfte fram att en grupp med gott 
samarbete tillsammans skapade rutiner som passar gruppens sammansättning.  
 Intervjupersonerna uppger att det är viktigt för samarbetet att den anställde känner en trygghet i 
att kunna vända sig till sina medarbetare när det dyker upp problem. Detta fynd stärks av den studie 
som Sheng et. al. (2010) utfört där de visar att tillit är ett resultat av samarbete som dels förbättras 
genom att medlemmarna lär känna varandra bättre, men också att detta leder till mer fruktbara 
interaktioner och ett mer effektivt arbete samt en bättre psykosocial arbetsmiljö. Något som 
intervjupersonerna lyfte fram som viktigt för ett bra samarbete var just att känna tillit till sina 
medarbetare, det är viktigt att våga fråga om hjälp och veta att medarbetare inte pratar illa bakom 
ryggen på varandra.  
 Intervjupersonerna menade även att de arbetar bättre ihop med personer som har liknande 
personlighet. Studier av Brown (1986) och Glaman et al., (2002) har också visat att personer i 



samarbetsinriktade grupper ofta väljer andra personer med liknande personlighet. I min egen studie 
visade det sig att det inte bara är liknande åsikter, utan också ålder och livserfarenheter som är 
viktiga komponenter i att skapa goda förutsättningar för samarbete. Intervjupersonerna motiverade 
själva detta med att det då blir lättare att förstå och komma överrens med sina medarbetare. Vilket 
också kan utgöra en god förutsättning för skapandet av goda rutiner på arbetet.  
 Den sista viktiga punkten som karaktäriserar ett gott samarbete är att gruppen delar målbild och 
ambitionsnivå, något som framförallt blir tydligt i studien av Brask (2007). Brasks studie visade att 
målbild och ambitionsnivå är viktiga aspekter när det kommer till samarbete, detta har även stärkts 
av denna studie där flera intervjupersoner lyfte fram att de arbetade bäst med dem som ansträngde 
sig lika mycket och som hade samma mål med arbetet.  
    När det gäller effekter av bra samarbete visade studien att de anställda upplevde att ett gott 
samarbete ledde till arbetstillfredsställelse, trivsel, effektivitet, bra kundservice samt att arbetet 
flyter på. Precis som i Sheng et. al. (2010) framhöll flera av intervjupersonerna att ett gott 
samarbete leder till en bättre psykosocial arbetsmiljö, vilket för intervjupersonerna ledde till större 
tillfredställelse och trivsel på arbetsplatsen då samarbetet fungerade väl. Brask (2007) visade att 
trivsel och arbetstillfredsställelse också är två viktiga parametrar när gruppmedlemmarna själva får 
utvärdera gruppens samarbete, dock lyfte flera av de intervjuade fram att trivseln ibland också kan 
ha en negativ påverkan på effektiviteten då de anställda åsidosätter sina arbetsuppgifter och istället 
pratar om annat.  
    Studier (O'Connor et al., 2008; Johnson, 2003) har visat att de anställda, om samarbetet fungerar 
bra, får mera gjort under kortare tid och med mindre ansträngning, samt att medlemmarna i gruppen 
tillsammans hjälper till att utveckla varandras arbetssätt, något som också intervjupersoner lyfter 
fram. Studien på bensinstationerna visade också att den ökade effektiviteten också leder till bättre 
kundservice, då ett effektivt arbete gör att de anställda känner att de har tid att lägga ner ett större 
engagemang i varje kund. Den kanske främsta effekten av gott samarbete var, hos 
intervjupersonerna, att arbetet flyter på. Ett sätt att förklara känslan av att arbetet flyter på är genom 
O'Connors et. al., (2008) studie som visade att anställda i ett gott samarbete upptäcker och agerar 
tidigt då en medarbetare har problem eller kan behöva hjälp vilket på så sätt skapar ett effektivt 
arbete utan onödiga avbrott, något som också intervjupersonerna poängterade. Att känna och att 
veta hur arbetskamraten reagerar i olika situationer har intervjupersonerna nämnt som positiva 
faktorer för ett gott samarbete, dessa faktorer kan också tänkas underlätta för ett effektivt arbete där 
allt flyter på eftersom arbetskamraterna snabbt kan se och känna av varandras behov.  
 
     När det gäller mindre bra samarbete visade studien att de anställda på bensinstationerna lyfte 
fram bristande kommunikation, annan målbild och ambitionsnivå, ovilja att kompromissa, 
hierarkier och konkurrens samt brist på tillit som karaktäristiska för mindre bra samarbeten. Studien 
visade framförallt att det är bristande kommunikation som är det största hindret för samarbete. 
Precis som O'Connors och medarbetares studie (2008) visat att kommunikation behövs för ett gott 
samarbete och på arbetsplatsen så får bristande kommunikation negativa effekter på samarbetet. På 
Bensinstationerna har det framförallt handlat om bristande kommunikationen då medarbetarna inte 
vet vad den andra gör eller befinner sig vilket i sig inte upplevs som ett bra samarbete och är något 
som skapar stress. Precis som i Johnsons (2003) studie har intervjupersonerna uppgivit att 
kommunikation inte alltid är bra, i denna studie visade det sig att i enklare arbetsuppgifter behövs 
oftast ingen verbal kommunikation. Några av intervjupersonerna från bensinstationerna menar att 
för mycket diskuterande om enkla arbetsuppgifter stör samarbetet och är tidsödande. Liknande fynd 
har hittats i Johnsons (2003) studie om lärare då en del lärare upplevde samarbetet som negativt då 
alltför mycket tid lades ner på att diskutera med medarbetarna. Kommunikation främjar med andra 
ord effektiviteten och samarbeten när arbetsuppgiften inte är för enkel, är arbetsuppgiften enkel 



behövs ingen kommunikation eftersom den är överflödig och stör både effektiviteten och 
samarbeten om den används.  
 Intervjupersonerna har lyft fram att medarbetare med annan ambitionsnivå och målbild av arbetet 
stör samarbetet då de inte anstränger sig lika mycket i arbetet. Detta kan få stöd i Brasks (2007) 
studie som visat att heterogena grupper som alltså har stora spektrum av ambitionsnivåer inom 
gruppen sliter mer med gruppdynamiken än homogena grupper, något som skapar problem för 
samarbetet.  
 Något som stör samarbetet uppger intervjupersonerna vara att vissa medarbetare kan ha en ovilja 
att kompromissa. En del anställda vill göra på sitt eget sätt och inte lyssna på sina medarbetare 
vilket skapar otrivsel och konflikter på arbetsplatsen. Dock upplever inte alla att det enbart är 
positivt att samarbeta, i Johnsons (2003) studie om lärarna som fick börja samarbeta med andra 
upplevde en del lärare att deras självständighet försvann samt att de fick vika sig för andras idéer. 
Det är två sidor av samma mynt då vissa vill kompromissa och andra inte.  
 Intervjupersonerna menar att hierarkier på arbetsplatsen skapar hinder för samarbetet då det 
minskar upplevelsen av medbestämmande, något som också lyfts fram som viktigt i O'Connors et 
al., (2003) studie.  
 Flera av intervjupersonerna uttryckte behovet av personalaktiveter utanför arbetet, de 
intervjupersoner som uppgav att de var nöjda med sammanhållningen och samarbetet hade också 
uppgivit att stationen anordnade personalaktiveter. De intervjupersoner som inte var nöjda med 
sammanhållningen eller samarbetet på stationen uppgav också att de inte hade några 
personalaktiviteter utanför arbetet, vilket också de gav som förklaring till att sammanhållningen och 
samarbetet inte var så bra. Att känna varandra utanför arbetet och tillit är alltså två aspekter som 
lyfts fram i denna studie som förutsättningar för ett gott samarbete. Att känna varandra utanför 
arbetet har inte lyfts fram i tidigare forskning som viktigt för ett väl fungerande samarbete, men 
resultaten i denna studie pekar på att detta kan vara en viktig aspekt för ett gott samarbete.  
 
 Studien visade att konsekvenserna av ett mindre bra samarbete var stress, försämrad 
kundservice, tristess, otrivsamhet och att arbetet inte flyter på. Flera av intervjupersonerna lyfte 
fram att mindre bra samarbeten leder till ökad stress, mycket beroende på att den egna 
arbetsprestationen inte känns tillräcklig. En annan negativ konsekvens för samarbetet är att 
kvaliteten på kundservicen minskar när det råder stress och otrivsamhet på arbetsplatsen, 
kundservice bör alltid vara högsta prioritet på ett företag som arbetar med försäljning och för det 
krävs ett fungerande samarbete.  
 Otrivsamhet, att personalen inte trivs, är en negativ konsekvens som kommer av mindre bra 
samarbete. Ward Struthers et al., (2010) menar att samarbete som fallerat av någon anledning kan 
skapa en negativ spiral av otrivsamhet på grund av samarbetssvårigheter. Ett brustet samarbete är 
svårt att reparera har tidigare nämnts ovan vilket också intervjupersonerna har uppgivit. En 
intervjuperson menade att denne inte kunde samarbeta med en av sina kollegor, en konflikt som 
varit närvarande ända sedan början av deras samarbete. Dessutom trodde intervjupersonen att 
framtidsutsikterna för att detta samarbete skulle kunna förbättras inte var särskilt goda. Denna 
iakttagelse får stöd av Glaman et. al. (2002) som visade att interaktionen under de första fem 
dagarna mellan nya medarbetare ofta lägger grunden till hur samarbetet kommer att se ut under de 
kommande sex månaderna.  
 Att arbetet inte flyter på uppger intervjupersonerna som en tydlig konsekvens av mindre bra 
samarbete vilket bland annat innebär att arbetet stannar upp mer än nödvändigt på grund av små 
problem som egentligen inte borde vara ett problem. Detta kan delvis bero på att personalen har 
olika ambitionsnivå, vilket innebär att vissa medarbetare anstränger sig mer än andra på 
arbetsplatsen. En annan förklaring kan vara brist på tillit eller trygghet och att den medarbetare som 



har problem med detta därmed inte vågar be om hjälp från sina medarbetare. Enligt Tjosvold (2007) 
använder medarbetare på arbetsplatser med gott samarbetsklimat varandras resurser för att lösa 
problem och undviker då det tidsödande som problemlösning på egen hand kan innebära, 
framförallt om den anställde i fråga inte har de rätta kunskaperna för att kunna lösa problemet. 
 
     Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de ofta pratar om samarbete på personalmöten och 
de är positivt inställda till de kurser och program som finns tillgängliga för personalen. Några av 
intervjupersonerna uppger dock att arbetet för ett bättre samarbete inte implementeras tillräckligt 
under arbetspassen. Denna åsikt får stöd från Nelson och Quick (1991) som just lyfte fram att 
många företag är bra på att skapa formella program som ska hjälpa nyanställda att lättare förstå och 
lära sig sina arbetsuppgifter samt att ge den nyanställda en förståelse för organisationen, men att 
arbetet med att få in nyanställda i gemenskap och samarbete ofta var bristfälligt. Med utgångspunkt 
i detta kan resultaten av denna studie kan användas för att synliggöra problem och visa möjligheter 
till förbättring för arbetet på bemannade bensinstationer. Ett förslag för att ytterliga utveckla och ge 
förutsättningar för samarbetet på stationerna är att försöka implementera mer arbete för samarbete 
under arbetspassen och att i möjligaste mån anordna personalaktiveter utanför arbetet. Genom 
framförallt det sistnämnda underlättas uppfyllandet av flera av de mer grundläggande kriterierna för 
ett gott samarbete då personalen dels lär känna varandra bättre, men också att de skapar 
gemensamma erfarenheter och intressen vilket för deras personligheter närmare varandra. Detta 
leder i sin tur, av denna studie att döma, till ökad samarbetsförmåga genom att det underlättar 
kommunikationen och gör att arbetet blir roligare, något som ökar trivseln och 
arbetstillfredsställelsen. Genom ökad trivsel och arbetstillfredsställelse är det möjligt att se att också 
effektiviteten och kundservicen blir bättre.  Som tidigare nämnts kan man anta att företag och 
organisationer strävar mot att bli framgångsrika och nå sina uppsatta mål, med hänseende till detta 
borde utvecklandet och bevarandet av goda samarbeten på arbetsplatserna vara högt prioriterade. 
Detta eftersom goda samarbeten bland annat ger, som denna studie på bensinstationerna visat, en 
mer tillfredsställd personal och högre effektivitet. Dessutom kan företag och organisationer lida 
både kortsiktiga och långsiktiga förluster på grund av samarbeten som inte fungerat.  
 
 
Metoddiskussion och avslutande kommentarer 
 
Möjligheten att generalisera resultatet är begränsad då endast åtta personer intervjuades. Det låga 
antalet deltagare beror främst på begränsade möjligheter att utföra studien på flera bensinstationer 
och alltså täcka ett större geografiskt område. Dessutom utfördes intervjuerna på 
intervjupersonernas arbetsplats och under arbetstid vilket också begränsade respektive stationschefs 
möjligheter att undvara personal till intervjuer vilket gjorde det svårt att få flera respondenter. Dock 
var intervjupersonernas berättelser likartade och dessutom överensstämde de flesta utsagor med 
tidigare forskning vilket tyder på god validitet. Angående studiens överförbarhet så kan denna 
studie vara av intresse för stationer i organisationen och för organisationens personalavdelningar då 
denna studie kan ge en bild av hur personalen på stationerna upplever samarbetet samtidigt som den 
också visar till viss del vad som kan behöva utvecklas eller förbättras. Studien kan också vara för 
intresse av liknande arbetsplatser där samarbete har en central roll för personalens arbete. Deltagare, 
stationschefer och organisationens huvudkontor har fått erbjudande att erhålla en kopia av den 
färdiga undersökningen vilket samtliga har visat stort intresse för. Studien kan förhoppningsvis ge 
alla berörda en bild av hur samarbetet upplevs på stationerna och genom det kunna utveckla och 
förbättra samarbetet bland de anställda. Det finns vissa möjliga teoretiska bidrag, framförallt 
framhållandet av vänskap utanför arbetsplatsen som en viktig aspekt för gott samarbete, samt nyttan 



med samordnade aktiviteter som även de sker utanför arbetsplatsen som ett led i att skapa god 
stämning och grund för bra samarbeten vilket inte lyfts fram i den tidigare forskningen. Studiens 
viktigaste bidrag är att visa hur personalen på de olika bensinstationerna upplever samarbetet vilket 
möjliggör arbetet både för deltagarna själva, stationscheferna och personalavdelningen på 
huvudkontoret att utveckla och förbättra samarbetet på stationerna. 
 Syftet med studien var att studera hur personalen på bensinstationer uppfattar samarbetet, 
tekniken som användes fick deltagarna att berätta om olika samarbetssituationer och hur de själva 
upplevt situationerna. Samtliga deltagare var positiva och visade intresse för studien, deltagarna 
berättade generellt väldigt detaljerade beskrivningar av olika situationer de erfarit, vilket gav ett rikt 
material att analysera. Följdfrågor har ställts i de fall beskrivningarna varit oklara och frågorna var 
av öppen karaktär snarare än styrande för att säkra att det var deltagarnas viktigaste synpunkter och 
upplevelser som lyftes fram. Intervjuguiden testades innan den användes till den aktuella studien, 
detta för att se om frågorna var relevanta för studiens syfte samt att ge undersökningsledaren 
övningstillfälle. Samtliga intervjuer gav generellt liknande material, även om deltagarna beskrev 
olika situationer så syntes mönster av åsikter och känslor inför upplevelserna. Critical incident 
metoden är som tidigare nämnt en flexibel kvalitativ metod som går att anpassa efter syfte och 
omständigheter och har därför passat för denna studie då upplevda kritiska händelser för bra 
respektive mindre samarbete varit utgångspunkt för hela studien. Att använda kvalitativ metod till 
denna studie var en förutsättning för att förstå hur de anställda på bensinstationerna upplevde 
samarbetet genom deltagarnas berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Materialet 
analyserades och delades in i subkategorier under de fyra olika teman som presenteras i tabellen 
under rubriken Resultat, inspiration till denna metod hämtades från Flanagan (1954).  
 Förslag på fortsatt forskning inom det här området är att fokusera på hur de anställda i 
organisationen skulle vilja förändra eller förbättra samarbetet på arbetsplatsen, något som inte fanns 
utrymme för att undersöka i denna studie. Det kan också vara intressant och värdefullt att försöka 
utforska möjligheterna med ökat implementerande av samarbete i det praktiska arbetet då 
intervjupersonerna menar att detta arbete kan förbättras på bensinstationerna.  
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