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Förord 

Under vårterminen 2007 har vi arbetat fram denna rapport som ett examensarbete för 

Butikschefsprogrammet på Skövde Högskola. Under denna tid har vi lärt oss mycket kring 

ämnet, personalgrupper och hur dessa fungerar. Nu är det dags att lämna denna rapport bakom 

oss och blicka framåt i tiden som blivande butikschefer. 

Vi vill först skicka ett stort tack till alla våra intervjupersoner, lika väl cheferna som de 

anställda på Willys och ICA Kvantum Hjertberg i Lidköping. Utan ert samarbete hade vi inte 

kunnat utföra vår undersökning i vår rapport. 

Vår handledare Joachim Samuelsson vill vi också tacka för den hjälp vi fått av honom. 

 

Lidköping, 2007-05-11 

Sofia Larsson och Caroline Skoglund 



 

 

Sammanfattning 

Som butikschef vill man få sin personal att arbeta tillsammans som en grupp. Det kan vara 

svårt att få personalen att arbeta mot samma mål som krävs för att bli ett bra team. Lyckas 

man att få personalen att arbeta mot samma mål kan detta leda till att arbetsklimatet blir bättre 

och att personalen mår bra. 

Vi har varit ute i dagligvarubutiker och undersökt hur personalgrupper i butiker samarbetar 

och om den fungerar som ett team? Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

och har genomfört individuella intervjuer av personal i dagligvarubutiker. Har även intervjuat 

butikscheferna kring några frågor för att få deras syn på personalgruppen. 

Teorin som vi använt oss av beskriver vad ett team är och den tar upp en modell om 

samarbete samt hur team fungerar. Denna modell har vi utgått ifrån i undersökningen, då den 

känns intressant och användbar för butiker. I teorin har vi även presenterat Katzenbach-Smith 

(Nasenius, 1998) definitioner av team, dessa har vi använt oss av i analysen och slutsatserna. 

I vårt undersökningsresultat har det visats sig att i livsmedelsbutiker arbetar personalgrupper i 

stort sett som team. Mycket handlar om kommunikation och samarbete mellan alla anställda i 

en butik, det är även viktigt att respektera varandra. 
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 1 Inledning 
Denna rapport kommer att ge dig som läsare insyn i hur en personalgrupp samarbetar med 

olika individer i en butik. I detta kapitel presenteras problembakgrunden och syftet med 

rapporten. 

1.1 Problembakgrund 

Butiker ska ha affärsidé, vision och mål som de kan arbetar utifrån. Utgår butiker från dessa 

när de till exempel ska anställa personal, kan det bli lättare att hitta rätt personer till butikerna. 

Det gäller att hitta rätt individ till gruppen i butiken. Det handlar om att alla som arbetar inom 

butiken är väl medvetna om hur affärsidén, visionen och målen ser ut. Främst gäller det att 

medarbetarna vet vilka mål som gäller för deras avdelning, men även för hela butiken. Vet de 

vad målsättningen är för butiken, är det lättare att hitta rätt i arbetsuppgifterna och gruppen. 

Det är chefen och personalen i butiken som är ansvarig för att målen blir uppfyllda. Om 

gruppen fungerar bra blir det lättare att uppnå målen tillsammans. (Larsen, 2003) 

Att få personal att arbeta ihop som en grupp kan vara svårt, alla är olika individer. Det är även 

svårt att få människor att passa ihop för alla har sin egen vilja, kan inte alltid tro att man ska 

få sin vilja igenom utan man måste kunna ge och ta från varandra. För att verksamheten i 

butiken ska fungera behövs allas egenskaper, för att få en jämn balans av kompetens och 

idéer. Ingen kan allt men alla kan något. (Tegelkamp) 

Att inte lita på sina medarbetare blir ett problem för både butiken, avdelningen och individen 

själv. Att medarbetarna har svårt att samarbeta, visa respekt och lita på varandra leder inte 

bara till irritation och osämja mellan dem. Utan det leder även till att avdelningen får en 

negativ inställning till arbetet, vilket naturligtvis lätt kan leda till att hela butiken får en 

negativ stämning och resultaten blir sämre. Trivs inte personalen kommer de endast gör det de 

ska, för att få ut sin lön. Hur kommer kunderna att se på företaget då? För det är klart att en 

negativ och intet sägande personal troligen ger mindre glädje och service åt kunden. (Larsen, 

2003) 

Nationalencyklopedins definition av begreppet arbetsgrupp är, permanent, organisatoriskt 

avgränsad grupp av personer som utför en gemensam arbetsuppgift. En arbetsgrupp kan även 

vara en temporärt sammansatt grupp som skall fullgöra ett speciellt arbetsuppdrag. 
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Enligt nationalencyklopedin förklaras team som följande, mindre grupp som samarbetar i 

bestämt syfte. 

För att man ska få en grupp att fungera kan teambuilding vara en metod. Ett team är inte ett 

helt företag utan bara en del av ett företag. Teamet eller gruppen har olika kunskaper och 

färdigheter som de kompletterar varandra med, en ensam person kan inte ha alla dessa 

kvalifikationer. (Tegelkamp) 

Vi ska försöka ta reda på hur personalgrupper i butik samarbetar och hur gruppen fungerar. 

Bakgrunden till varför vi vill undersöka ämnet är för att i dagens samhälle behöver individen 

kunna arbeta i grupp, både i yrkeslivet och på fritiden. 

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering lyder på följande sätt: 

Hur samarbetar personalgruppen i en butik, fungerar den som ett team? 

1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva hur personalgrupper samarbetar tillsammans i butik. 

1.4 Undersökningen 

Vår undersökning har baserats på en kvalitativ metod, som grundar sig på individuella 

intervjuer av personal i två dagligvaruhandlar i Lidköping. Cheferna har även intervjuas 

individuellt. 
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1.5 Definition av begrepp 

Arbetsgrupp = Organiserad grupp av personer som arbetar mot en gemensam arbetsuppgift 
eller mål 

Internutbildning= En utbildning inom kedjan, syftet är att höja sin kompetens. 

Kompetensutveckling = Man utvecklas inom sitt arbetsområde eller inom nytt arbetsområde. 

Konflikt = Uppstår när två eller flera personer inte kan komma överens och problemet tar 
lång tid att lösa. En konflikt kan också finnas mellan grupper. 

Konstruktiv kritik = På ett positivt sätt påtala vissa händelser för att kunna förbättra arbetet. 

Kritik = Ges till någon för att utpeka vissa misstag eller felaktigheter som till exempel har 
skett vid handling eller yttranden. 

Lag = Organiserad grupp av personer som samarbetar för en bestämd uppgift, till exemplet 
vinna en fotbollsmatch.  

Oenigheter = Uppstår när två eller flera personer inte kan komma överens, kan till exemplet 
vara när man har olika åsikter. 

Personalgrupp = Organiserad grupp av personer som arbetar mot gemensamma mål och 
uppgifter precis som arbetslag. 

Team = En mindre grupp som samarbetar i ett bestämt syfte. 

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss genom att göra undersökning i livsmedelsbutiker i Lidköping. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 tar upp bakgrunden, syftet och frågeformuleringen till rapporten. 

Kapitel 2 beskriver teorin som står till grund för vår undersökning och analys. 

Kapitel 3 presenterad de tillvägagångssätt som vi har använt oss av i vår undersökning. 

Kapitel 4 sammanfattas undersökningarnas resultat. 

Kapitel 5 presenteras analysen av undersökningarna och det som vi har kopplat till teorin. 

Kapitel 6 här redovisas slutsatserna som vi har kommit fram till efter undersökningen. 

Kapitel 7 presenterar rekommendationer till butiker. 

Kapitel 8 förs en kritisk diskussion till rapporten. 

Referenslista, här följer en förteckning över de källor som vi har använt oss av. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som har varit stöd för undersökningen i rapporten. Den 

teori vi har valt beskriver vad ett team är och den tar upp en modell om samarbete som vi har 

utgått ifrån i vår undersökning. 

2.1 Teamet = laget 

Man kan likna ett team med ett fotbollslag, där måsta man lita på varandra och veta vad de 

andra i laget gör, vart man har sina medspelare innan pass, att man gemensamt kan spela fram 

ett mål. Detsamma gäller för arbetsgruppen, tillsammans arbetar man fram till målen. Ett lag 

kan bäras upp av vissa ”stjärnor”, men plötsligt köps de upp av ett annat lag och då tappar 

laget sin kraft. Precis detta kan hända med arbetsgruppen också, då ”stjärnan” eventuellt byter 

arbetsplats eftersom gruppen inte fungerade. Ett lag som har förmågan att klara motgångar är 

ett bra tecken för ett lyckat team. Det gäller att kunna kombinera det individuella spelet och 

den gemensamma andan för att få det bästa laget, det gäller även för att få en framgångsrik 

grupp att växa fram. (Nasenius, 1998) 

Det finns fem definitioner på team enligt den amerikanska konsulten, Katzenbach-Smith: 

(Nasenius, 1998) 

Arbetsgruppen, här förlitar man sig mest på summan av individens bästa. Varken gemensamt 

arbete eller mål existerar. 

Pseudoteam, denna grupp vågar inte ta några risker men kallar sig för ett team även om de har 

svårt för att fokusera på det gemensamma arbetet. 

Potentiella team, gruppen vågar ta risker, fast de brister i mål, syfte och disciplin. Gruppen 

behöver mer gemensamt ansvarstagand, så resultatet blir det samma som för arbetsgruppen. 

Riktiga team, här har gruppen ett klart syfte, mål och disciplin. De har ett gemensamt ansvar 

och litar på varandra. 

Högpresterande team, här delar gruppen på ledarskapet samt att det engagerar sig i varandras 

personliga framgång och utveckling, annars liknar de det ”riktiga” teamet. 
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Alla team bör vara som det högpresterande teamet, det vore det ultimata. Tyvärr är det inte 

många som kan uppnå detta helt och fullt, alltså hamnar man under en annan grupp. 

(Nasenius, 1998) 

2.2 Team, vad är det? 

Det vanligaste teamet är en grupp människor som befinner sig nära varandra, fysiskt och 

interagerar socialt. Ett team består av en grupp människor som utifrån sina skilda 

kompetensområden ska samarbetar mot ett gemensamt mål. (Larsen, 2003) 

Ett team är inte en tillfällig grupp som träffas för att diskutera ett gemensamt intresse eller 

utbyta erfarenheter för en kort tid, som till exemplet ett gäng på gatan, en grupp 

yrkesmänniskor som träffas tillfälligt eller en frimärksklubb. Efter hand utvecklar teamet en 

gruppidentitet, en känsla av gemenskap samt ger varandra socialt och yrkesmässigt stöd. En 

grupp fungerar ofta som människor i stora drag, de kan ha bra och dåliga dagar. (Larsen, 

2003) 

Team och team-anda är ett nytt begrepp sedan några år tillbaka som många pratar om. Det är 

inget som kommer av sig själv utan det kräver både uppmärksamhet och underhåll. Gruppen 

behöver tid, omtanke och omvårdnad för att bli ett team. Gruppen behöver också hantera en 

del konflikter innan gruppen kan bli ett riktigt team. (Börjesson, 2001) 

2.3 Teambyggnadsarbete 

Det gäller att redan från början när man ska bygga ett team att ta in rätt personer, med rätt 

personlighet och förkunskap. Det är viktigt att alla i gruppen kompletterar varandra redan från 

första början. Då blir det lättare att fortsätta med teambuildingen. Som medlem i teamet måste 

man känna sig trygg i situationen och miljön för att få det att fungera. (Tegelkamp) 

Poängen är att dessa kunskaper, kvalifikationer och färdigheter kommer att hjälpa teamet att 

samarbeta och på så sätt uppnå bättre resultat. Det är lättare att utföra uppgifter tillsammans 

med andras erfarenheter och kunskaper, än om alla hade arbetat själva. (Tegelkamp) 

Det är viktigt att bygga upp ett team så att gruppmedlemmarna känner sig sammanhållna. För 

att ett team ska fungera måste man lära känna varandra, prata ihop sig, dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Även om vad som ska göras, alltså vilka är våra mål och 

tillvägagångssätt. Man måste vara överrens om målet, vad som ska göras, rutinerna och en 
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annan viktig del är att man har gemensamma normer och åsikter om det som ska göras. När 

detta är klart ska gruppmedlemmarna ha samma syn på vad de ska göra och vad de kan 

förvänta sig av de andra i teamet. (Larsen, 2003) 

Det är inte många på en arbetsplats som med en gång kan gå in och arbeta i ett team och 

fungera som en bra medspelare, detta kan bero på att det inte har gått någon utbildning i 

samarbete. Ett bra samarbete kommer inte av sig självt. För att lyckas att få ett bra team är det 

bra om gruppen kan hjälpa till med olika saker. Det är bra om de förstår och känner till målen 

för butiken, att de respekterar varandras roller och att de även lär känna och respekterar 

varandra. Om detta fungerar bra i gruppen trivs de och kan få ett bättre samarbete ihop. Det är 

också viktigt att tilliten byggs upp i gruppen så att teamet även fungerar under krissituationer. 

(Larsen, 2003) 

2.3.1 Vad ska teamet göra 

En anledning till att ett team finns är att arbete ska utförs, därför är det viktigt att förklara 

syftet med teamet. Vad är det som ska göras? Hur ska det göras? Vem ska göra vad? Vem 

fattar beslut om vad? Detta är några frågor som ska besvaras, för det är ofta tvivel runt dessa. 

Om ett team är mer engagerat i arbetet och i beslutsprocessen är det mycket bättre.(Larsen, 

2003) 

2.4 Samarbete - en modell 

Denna modell är framtagen av Kerstin Myrgård för Framsikt Personalutveckling AB, hennes 

första inspirationskälla till hennes framtidsmodeller kom från Leonardo da Vincis kända 

teckning av Den Oändliga Människan. Denna bild ger en positiv bild på människan och visar 

på förmågor att utvecklas. 

Teambuilding går ut på att öka kvalitén i samarbetet säger Myrgård. På en arbetsplats 

utvecklas många starka relationer med sina kollegor, men det finns också de som bara har 

ytliga och tillfälliga relationer med varandra. Oavsett vilken relation de har till varandra ska 

de försöka sträva efter kvalité i varje situation som de är delaktiga i. Det innebär att utveckla 

omtanke, respekt och ärlighet samt att träna olika samarbetsförmågor. (Myrgård, 2005) 
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Figur 1 

Respekt 

Att respektera varandra är viktigt, det är många som har svårt för att andra tycker annorlunda 

och det kan lätt bli att man gör om sina kollegor så de blir mer lik sig själv. Det är också svårt 

att acceptera andras känslor och visa respekt för andras prioriteringar. En som inte möts med 

respekt kan lätt känna att den inte är tillräckligt bra och inte passar in. (Myrgård, 2005) 

Omtanke 

På en arbetsplats visar man inte omtanke lika tydligt som man gör till sina nära och kära. Med 

omtanke menas att komma ihåg vad den andre tycker om. I arbetet kan det betyda att man 

måste anstränga sig för att komma ihåg vad andra kan glädjas av. ”Den som är generös mot 

sig själv blir också mer generös mot andra”. (Myrgård, 2005) 

Ärlighet 

I bra relationer är ärlighet en viktig del, det finns inget som kan såra lika mycket som falskhet 

och oärliga människor. Det lönar sig oftast att säga ifrån, ge kritik eller säga otrevliga 

sanningar, luften blir rensad och det byggs tillit mellan varandra. Det är viktigt att stå för det 

man säger, att vara principfast i ord och handlingar. Inte säga en sak och göra något annat. 

(Myrgård, 2005) 
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Tydlighet 

För att veta vart vi har varandra i olika sammanhang är tydlighet nödvändigt. Det är många 

som har svårt för att säga ja när vi menar ja och nej när vi menare nej, vi låter mottagaren 

gissa vad vi egentligen menar. När man diskuterar använder man sig av känslouttryck vilket 

kan göra budskapet tydligare. De som lyssnar kan tolka och ta ställning till frågorna utifrån 

dessa känslouttryck. (Myrgård, 2005) 

Samarbetsfärdigheter 

I denna modell finns det fyra byggstenar, som är det grundläggandet för att nå 

samarbetsfärdigheter och dessa bör tränas regelbundet och de är, lyssna, uppmuntra, ge och ta 

kritik och att lösa konflikter. (Myrgård, 1997) 

Lyssna 

Att lyssna handlar inte bara om att lyssna på det som sägs utan även att lyssna på 

kroppsspråket. Som en bra lyssnare måste man bekräfta det som sägs för att samtalspartnern 

verkligen ska veta att man lyssnar. (Myrgård, 1997) 

Uppmuntra 

Uppmuntra handlar inte bara om att berömma någon som gjort något bra utan det handlar 

även om att uppmuntra den som känner sig värdelös eller misslyckad. I vardagen handlar det 

egentligen om att visa respekt och omtanke för andra.(Myrgård, 1997) 

Ge och ta kritik 

De flesta tycker det är svårt att ge och ta emot kritik men oftast för att det sägs på fel sätt. 

Kritiken blir svår tolkad och det kan leda till obehagskänslor. Får man otydlig kritik vill man 

gärna försvara sig och göra igen, vilket kan leda till låsning i problemet. Ofta samlar man på 

sig många små irritationer och till slut blir det för mycket och all kritik sägs på en gång, vilket 

kan bli för mycket för en del så de även här försvarar sig. (Myrgård, 1997) 

Lösa konflikter 

Det kan ta lång tid att lösa konflikter och är de riktigt stora kan det behövas professionell 

hjälp av någon som står utanför problemet. Denna modell handlar inte direkt om 

konflikthantering men den bygger på förhållningssätt och förebyggande arbete som på sikt 

kan lösa existerande konflikter. (Myrgård, 1997) 
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Öppenhet och kommunikation 

Öppenhet och kommunikation är det bland det viktigaste i en grupp, fungerar inte det skulle 

gruppen tappa sin energi. Det kan räcka med att en inte har detta för att gruppen ska tappa sin 

energi och kraft. (Myrgård, 1997) 

”All teambuilding går ut på att lösa upp blockeringar och skapa förutsättningar för att öppet 

och förtroendefullt samspel”. (Myrgård, 1997) 

2.4.1 Samarbete går att träna 

Det går att träna upp samarbetsförmåga lika väl som en idrott eller att spela ett instrument. 

Det handlar bara om att alla har olika förutsättningar men alla kan komma framåt en bit av lite 

träning. I denna modell är det förmågan att lyssna, uppmuntra, ge och ta kritik och lösa 

konflikter som är de stora bitarna. Det finns även andra bitar som kan vara bra att väga in så 

som förmågan att visa känslor och humor. (Myrgård 1997) 

Om man fokuserar på lyssna i modellen betonas vikten av att bekräfta budskapet i samtalet. 

Genom att lyssna på både vad som sägs och på hur det sägs kan man vara en lyhörd lyssnare. 

En lyhörd lyssnare lyssnar på mer än bara orden. (Myrgård 1997) 

Självkänsla, självtillit och självförtroende hör ihop med begreppet uppmuntran som är något 

större och viktigare än bara beröm som oftast ges efter att man presterat bra. Genom att ge 

uppmuntran ska man stärka både självkänsla, självtilliten och självförtroendet. Genom att ge 

stöd i svåra situationer visar man även respekt och omtanke. Det aktiva lyssnandet handlar om 

att se och bekräfta andra. (Myrgård 1997) 

2.5 Affärsidé, vision och mål 

Affärsidé ska ge en förklaring till vad företaget står för och ge vägvisning åt kunderna. Alla 

företag behöver en klar och tydlig affärsidé, den ska ge ett meningsfullt svar på en viktig 

fråga. (Albertsson & Lundqvist, 1997) 

I en vision beskrivs ett önskat tillstånd om hur framtiden ska se ut för butiken. Det är något 

som man strävar efter på lång sikt, till skillnad från mål som är kortsiktiga. Visionen ska svara 

på frågan ”vart är vi på väg?” (Schmidt Thurow och Sköld Nilsson, 2004) 
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Det är bra om målen är tydliga för arbetsgruppen, att de känner motivation till dem. Syftet 

med att ha tydliga mål är även att de ska veta vad arbetsgruppen strävar efter, att få deras 

energi och kreativitet till att uppfylla de. Ett framgångsrikt team har oftast ett fantasifullt mål 

att bygga på. (Leigh och Maynard, 1997) 
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3. Metod 
Kapitlet redogör för hur vi har gått till väg i vår kvalitativa undersökning samt valet av 

undersökningsrespondenter. Kapitlet tar också upp vilka val som är viktiga att göra innan 

undersökningen. 

3.1. Sökning 

Med utgångspunkt från vår problemformulering har vi sökt teori, den har gett oss stöd till vår 

empiriska undersökning. Vår första sökning av teori gjordes på Internet via Skövdes 

högskolebibliotek, vi sökte på ord som gruppdynamik, ledarskap, motivation, konflikter och 

teambuilding. Har även sökt efter tidigare examensarbeten inom ämnet, trotts detta lyckades 

inte resultatet uppnå de förväntningar som fanns till en början. Fast efter ytterligare sökningar 

fann vi en intressant D-uppsats, Teambuiling- en aktivitet i tiden? 

Vi har använt oss av kedjesökning efter att vi fann en D- uppsats, sedan utgick vi efter deras 

litteraturförteckning där vi fann intressanta titlar som ledde oss vidare i sökningen av 

litteratur. Kedjesökning innebär när man utgår från en källa som ledar till en annan som sin 

tur kan leda till nästa källa och så vidare.(Rienecker & Stray Jørgensen, 2004) 

Vidare sökning gjordes på Lidköpings stadsbibliotek där fanns litteratur som kändes 

intressant, efter överskådligt läsande sållades böcker inom ämnena konflikter, grupprocesser 

och dylikt bort. Vi har även varit på Skövdes högskolebibliotek ett par gånger och hittat 

litteratur inom vårt ämne. Vi har också beställt litteratur via Skövdes högskolebibliotek 

hemsida samt fjärrlånat via Libris. Finns inte böckerna som man är vill låna på lokala 

bibliotek kan man fjärrlåna från Libris. Libris är en webbplats som där man kan göra fjärrlån, 

mellan olika bibliotek om inte böckerna skulle finnas på den lokala platsen. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 

Kvalitativ undersökningsmetod använder man sig oftast av när det är få enheter som ska 

undersökas och det är oftast många frågor till endast några få enheter. Undersökningen 

pressenteras oftast i form av ord medan man i en kvantitativ undersökning oftast pressenterar 

mycket siffror. I en kvantitativ undersökning använder man många enheter och ställer oftast 

bara några få frågor till dessa. 
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Vi har valt att göra en kvalitativ undersöknings metod eftersom vi endast har undersökt några 

få enheter. Den kvalitativa metoden kan man utföra med olika typer av intervjuer, öppen eller 

strukturerad individuell intervju eller gruppintervju. Vi har gjort öppna strukturerade 

individuella intervjuer, detta beror på att det inte fanns möjlighet för butikerna att ta flera från 

personalen på en och samma gång. Detta för att få en personlig inblick i de anställdas 

synpunkter och tolkningar inom ämnet. Vi har även gjort enskilda mindre intervjuer med båda 

butikscheferna. Undersökningsrespondenterna var både män och kvinnor och i olika åldrar 

som arbetade på olika avdelningar i butikerna. (Jacobsen, 2002) 

3.2.1 Individuell Intervju 

Den individuella intervjun är den vanligaste metoden för att samla in data. Det kan göras 

antingen ansikte mot ansikte, som är vanligast eller över telefon. Att använda sig av 

individuell intervju lämpar sig bäst när det är några få enheter som ska undersökas. När 

individuella intervjuer genomförs får man oftast fram väldigt mycket data och samtidigt får 

man in deras individuella synpunkter och tolkningar av frågan. Intervjun kan vara öppen eller 

strukturerad vilket är beroende på hur styrd man är till frågorna. En öppen intervju leder ofta 

till en mer livlig diskussion än vad en strukturerad gör. (Jacobsen, 2002) 

Till vår undersökning valde vi en strukturerad individuell intervju. Detta för att få svar på de 

frågor som berör vår undersökning samt för att inte sväva utanför ämnet. Vi förberedde ett 

antal frågor som vi fått svar på vid intervjunen. Ibland diskuterades det mer runt om kring 

frågan, så att intervjun hamnade lite utanför den strukturerade formen, alltså fick vi en öppen 

strukturerad intervju. 

Vi valde individuella intervjuer för att få en personligare syn av de anställda. Vi är väl 

medvetna om att vi som intervjuare kan påverka intervjuobjekten då vi ställer frågor och 

följdfrågor delvis utefter deras svar. Det svar de lämna är utefter våra frågor, så här finns en 

risk att svaret är påverkar av vår fråga. Vi anser att vi höll en neutral profil som intervjuare för 

att inte påverka intervjurespondenterna. 
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3.2.2 Viktiga val innan undersökningen med individuella intervjuer 

Ska intervjun genomföras ansikte mot ansikte? 

Vår undersökning baseras på individuella intervjuer ansikte mot ansikte med personal och 

chef. I denna undersökning är det inte relevant med någon telefonintervju med personalen, det 

känns mer personligt och bättre att få svar ansikte mot ansikte och man kan även se deras 

reaktioner eller ansiktsyttryck. (Jacobsen, 2002)  

Tanken var att även intervjuerna med cheferna skulle vara ansikte mot ansikte men på grund 

av tidsbrist utfördes en av intervju över telefon. 

Det är ofta så att personer har lättare att tala om känsliga ämnen när de träffas fysiskt och 

sitter mitt emot varandra än när de pratar via telefon. När personerna träffas blir det oftast 

trovärdigare svar. (Jacobsen, 2002) 

Val av plats för intervjun? 

Ska det vara en naturlig plats eller en konstlad? Det är utifrån intervjuobjektet som man bör 

tänka på att man väljer en naturlig plats för denna, som till exemplet på dennes arbetsplats. 

Man kan vara på en konstlad plats där intervjuobjektet inte känner sig hemma, men det kan ge 

följder på svaren som lämnas. (Jacobsen, 2002) 

Vi valde en naturlig plats för intervjuobjektet, alltså en plats i deras butik. Det finns många 

aspekter som kan påverka intervjun, till exemplet kollegor i butiken, därför genomförs 

intervjun med stängd dörr. Självklart kommer vi som intervjuare notera om det skulle uppstå 

något som kan störa intervjun och dess svar. (Jacobsen, 2002) 

Är avsikten öppen eller dold med intervjun? 

Detta är en svår fråga att besvara, var tror vi att intervjuobjektet ställer sig i förhållande till 

vår frågeformulering. Kommer personalen att ge oss ärliga och raka svar, om vi talar om vad 

syftet med vår undersökning är? Eller vill personalen i så fall verka som det ”bästa” teamet? 

Får man ett rättvist resultat i så fall? Det är många aspekter att ta hänsyn till och vi beslöt att 

hålla intervjun dold, för att få ärliga och raka svar. Samtidigt som detta gör det svårt att dra 

gränsen hur mycket man får säga om syftet. Det är även en etnisk fråga då intervjuobjektet har 

rätt att få ett så kallat informerat samtycke, så att de kan kräva att få veta vad informationen 

från dem ska användas till. (Jacobsen, 2002) 
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Kommer bandspelare att användas? 

Vi kommer att använda oss av bandspelare då vi genomför våra intervjuer, eftersom det är 

svårt att hinna med att skriva allt som sägs under intervjun. Detta hjälpmedel används för att 

vi i efterhand ska kunna gå tillbaka och se vad det är som sagts. Det kan vara svårt för oss att 

både skriva ner allt och samtidigt ha ögonkontakt med den som intervjuas samt hänga med 

vart i intervjun vi är. (Jacobsen, 2002) 

Det finns även nackdelar med att ha med en bandspelare, då den som blir intervjuad kan bli 

avskräckt och får svårt att slappna av och koncentrera sig på intervjun. Om detta uppstår 

kommer det att lösas efter bästa förmåga. En annan nackdel som bandspelare kan föra med sig 

är den tekniska delen, bandet eller batteriet kan ta slut. Då gäller det att kunna hantera det på 

ett smidigt sätt, att intervjun störs så lite som möjligt. (Jacobsen, 2002) 

Hur lång tid beräknas intervjun ta? 

Vi beräknar att varje individuell intervju kommer att ta omkring 20 minuter, då vi vill att både 

vi och intervjuobjektet ska orka hålla fokus hela tiden. Tiden måste anpassas till de anställdas 

scheman så att det inte blir för många krockar eller liknade. Vi vill samtidigt inte att intervjun 

ska vara för kort så att det inte går att få fram tillräcklig information. (Jacobsen, 2002) 

3.3 Validitet och reliabilitet 

När undersökningar utförs måste empirin vara giltig och relevant, vilket ger undersökningen 

validitet. Det gäller att vara kritisk mot den information man tar del av och granska den 

kritiskt. Är det sant och giltigt det som intervjuobjektet sagt och är det rätt personer som har 

intervjuats? Det handlar om att verkligen mäta det som undersökningens syfte är och att 

resultatet uppfattas som relevant, inte bara för några få utan det ska även gälla för andra. Kan 

även dela in giltighet och relevans i två delar, intern giltighet och extern giltighet. Den interna 

giltigheten handla om att verkligen mäta det som man tror sig mäta. Extern giltighet och 

relevans handlar om att resultatet är giltigt, även vid andra tidpunkter och förutsättningar än 

vad som var vid undersöknings tillfället. Detta kan man även kalla för överförbarhet då det 

går att överföra resultatet till ett annat sammanhang. (Jacobsen, 2002) 

Empirin måste också vara tillförlitlig och trovärdig, vilket ger undersökningen reliabilitet. 

Med detta menas att man måste kunna lita på undersökningen och den måste vara genomförd 

på ett trovärdig sätt, som väcker tillit. Man bör tänka på att om man gör om undersökningen 

på liknade sätt en gång till, ska resultatet bli ungefär detsamma.( Jacobsen, 2002) 
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3.4 Val av respondenter 

För att välja ut företag att göra undersökning på ville vi samarbeta med en ganska stor kedja. 

Vi valde Willys i Lidköping efter att butikschefen Lars Nordh väckte frågan kring, hur man 

ska arbeta med sin personal för att få dem att sträva mot samma mål och visa respekt för 

varandra. För att få en validitet (giltighet) i undersökningen har vi även utfört undersökningen 

i en butik till. Vi tillfrågade Hemköp i Lidköping eftersom de tillhör samma koncern som 

Willys, men på grund av tidsbrist i denna butik fick vi fråga en ny. Vi kontaktade ICA 

Kvantum Hjertberg som också är en stor dagligvaruhandel precis som Willys. Dessa butiker 

är likvärdiga i form, läge och storlek även om Hjertberg har drygt dubbelt så många anställda. 

Det hade säkert varit bra med ännu en undersökningsrespondent, en butik för att få ytterligare 

giltighet i undersökningen, men på grund av tidsbrist har vi valt att endast utföra 

undersökningen i dessa två butiker. 

3.4.1 Willys 

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med butiker från Ystad till Luleå, det finns 

107 butiker i Sverige. Willys butik i Lidköping drevs under namnet LL mellan åren 1989 – 

1999. År 2001 tog börsnoterade Axfood över Willys butiker. Inom Axfood har de idag 

cirka 500 anställda (Willys hemsida), var av i Lidköping arbetar cirka 50 personer på 9 

avdelningar. Axfood omsätter cirka 13 miljarder, Willys i Lidköping omsätter omkring 

210 miljoner. Deras affärs idé är: Sveriges billigaste matkasse, så får du pengar över till annat. 

(Nordh, L) 

3.4.2 Hjertberg 

ICA startade i Västerås år 1917 och idag är ICA-koncernen ett av Nordens ledande 

detaljhandelsföretag med cirka 2 300 butiker i Sverige, Norge och Baltikum. ICA-koncernen 

omsatte 67 395 miljoner kronor och det arbetade 11 698 stycken i butikerna år 2006. (ICA:s 

hemsida). På ICA Kvantum Hjertberg i Lidköping arbetar cirka 120 personer uppdelat på 

12 avdelningar. De omsätter omkring 289 miljoner kronor. ICA Kvantum Hjertbergs affärsidé 

lyder: ICA Kvantum Hjertberg skall för konsumenten som ställer höga krav på: sortimentet, 

måltidslösningar, tillgänglighet och kunnig personal framstå som det bästa och mest 

prisvärda alternativet för kunden. (Friberg, M) 
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3.5 Källkritik 

Den litteratur vi valt att använda oss av, anser vi vara trovärdig då många av författarna driver 

egna verksamheter. Dessa böcker har skrivits till hjälp för andra inom dessa områden som 

bland annat är teamutveckling, psykosocial arbetsmiljö, grupp- och verksamhetsutveckling 

och konsulentarbeten inom näringslivet och organisationer. Den litteratur som inte är skriven 

av verksamhets aktiva personer litar vi också på då böckerna visar sig har långa och 

trovärdiga källhänvisningar. Så på detta sätt har vi haft ett källkritiskt resonemang i vår teori. 

Med källkritik menas att man är uppmärksam på vad källan vill tala om för en och få en att 

tro. Man ska vara lite frågande och verkligen kontrollera om det som källan säger är sant. Sen 

måste man tänka på vad man ska använda källan till. Kan man inte lita på det som källa menar 

kan man inte använda den i rapporten. (Rienecker & Jørgensen, 2004) 
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4 Undersökning 
I detta kapitel presenteras det som vi har fått fram i vår undersökning i två dagligvarubutiker 

i Lidköping, Willys och ICA Kvantum Hjertberg. Resultatet presenteras i underrubriker 

utifrån samarbetsmodellen. 

4.1 Willys 

Under denna rubrik kommer en redogörelse för vad undersökningen gav för resultat på 

Willys. 

4.1.1 Kommunikation 

Personalen är mycket nöjd med sin arbetsplats på Willys och trivs bra. De anser sig oftast ha 

en bra och positiv stämning bland kollegorna på de olika avdelningarna. Vissa tendenser visar 

på att alla avdelningar inte har lika lätt att samarbeta. Fast varje avdelning i sig tycker sig ha 

en bra stämning med dem i sin avdelning. När stressiga situationer inträffar känner de flesta 

att stämningen går ner bland sina kollegor och vissa blir lätt gnälliga som en anställd 

uttryckte sig. De menar även att företaget är bra på att få alla under taket att vara en grupp, 

även om de arbetar på olika avdelningar med olika arbetsuppgifter. 

De försöker att få alla att vara en stor grupp men lyckats inte helt då det bildas mindre 

grupper bland de anställda säger en av de anställda. 

Personalen har ingen speciell utbildning utan har anställds efter personligheten. Det är viktigt 

att man kan fungera i grupp och hantera kunder, menar chefen. En del har gått 

internutbildning för att höja sin kompetens. 

4.1.2 Uppmuntran 

Personalen på Willys känner sig inte direkt uppmuntrade av chefen men känner att det skulle 

vara motiverande att få ett positivt ord av honom lite oftare. Vissa personer uppmuntrar 

varandra mer än andra och detta beror på att de är mer ”kompisar” med vissa i personalen. 

Det blir så att man uppmuntrar de som ligger en närmare om hjärtat mer än de andra 

kollegorna, säger en i personalen. 

Jag ger gärna uppmuntrande ord när någon gör något speciellt eller något annorlunda, då 

tycker jag det är mer befogat med uppmuntran, sa en anställd. 

Däremot känner de att de får mycket positiv uppmuntran av kunderna. 
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Respekt och åsikter 

De anställda tycker det är viktigt att visa respekt och att respektera varandra och lyssna på 

sina kollegor. Att vara lyhörd och en bra lyssnare menar många är att visa respekt för 

varandra. 

Har man förståelse för andra har andra förståelse för mig, menar en anställd. 

Idéer som kommer upp i personalgruppen på Willys diskuteras direkt, anses det som en bra 

idé försöker de att själva prova det. Skulle det vara något som behöver tas upp med ledningen 

så lämnas idén till dem och de tar upp det på nästa ledningsmöte. Där behandlas idén och 

idégivaren får ett svar från ledningsgruppen om det är genomförbart eller inte. 

Det är viktigt att den som lämnar en idé eller ett förslag får svar menar chefen. 

Känslor 

Alla tar saker på olika sätt och visar sina känslor mer eller mindre varandra. Personalen är 

eniga om att de accepterar kollegornas dåliga dagar och att de har förståelse för varandras 

känslor. 

Att vissa alltid är jätte positiva och andra alltid är sura och nedstämda kan ge negativt 

intryck, säger en anställd.  

Det blir jobbigt i längden vilket som, men de flesta försöker vara raka och säga som de 

tycker, säger en anställd 

4.1.3 Lösa konflikter 

Personalen är överrens om att det förekommer konflikter, men det är främst små irritationer. 

Oftast tar man en diskussion direkt, men det kan finnas gnabb som ligger och gror innan det 

tas upp. När chefen får reda på att det har uppstått en på avdelningen, de berörda kallas till ett 

möte där de försöker lösa ”problemet” tillsammans. Ibland hjälper det med ett möte för att 

lösa konflikten, medan flera möten vid svåra situationer. 

Alla individer är olika och kan hantera saker på olika sätt, vissa kan verkligen inte hantera en 

konflikt och blir jätteledsna medan andra har lättare att skaka av sig konflikten eller 

irritationen och gå vidare. 
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En del tar allting personligt och de kan sluta med att kollegor inte pratar med varandra på ett 

tag på grund av konflikten som ofta är ett missförstånd, säger en anställd. 

Alla är överrens om att konflikter måste lösas så att det inte ligger och gnager och förstör 

arbetsklimatet. 

Omtanke 

Att visa omtanke för varandra och för sig själv är viktig menar personalen på Willys, men det 

är lite olika hur de upplever att omtanke ges. Några tycker att de är bra på att visa omtanke 

och uppskattning för sina kollegor, men känner att de inte får något tillbaka medan andra 

känner att de både får och ger omtanke till varandra. 

Att visa omtanke är att ligga steget före och visa att man vill väl och förstår dem, tyckte en 

anställd.  

Att lyssna och ge uppmuntrande kommentarer när kollegor gör bra saker är viktigt, menar en 

annan anställd. 

Något som de allra flesta önskade var i alla fall att de skulle både ge och ta mer uppskattning 

och omtanke för varandra. 

4.1.4 Ge och ta kritik 

Att ge kritik är bra men det måste ges som konstruktiv kritik och den ska vara befogad, menar 

personalen på Willys. Många har väldigt svårt att ta kritik och den tas ofta personligt, vissa 

påstår att det inte går att ge kritik till andra i denna butik. Det blir då negativ och tråkig 

stämning och arbetet flyter inte på som vanligt. Ungefär hälften av personalen har svårt med 

att ta kritik och tycker det är jobbigt att få det medan den andra hälften önskar få mer 

konstruktiv kritik. 

4.1.5 Lyssna 

Att lyssna på varandra är något naturligt för de flesta på Willys. Vi känner varandra så bra att 

vi kan prata om allt, sa en anställd. 

De känner att kollegorna lyssnar på vad de har att säga och får oftast stöd från dem. De flesta 

känner att chefen lyssnar på dem och chefen själv menar att det alltid är öppet att komma till 

honom för att prata och han lyssnar gärna på deras åsikter. 
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Ärlighet 

Det är lite blandat med öppenheten och ärligheten bland personalen och cheferna på Willys. 

Vissa har lättare att vara raka och ärliga mot chefen än mot sina kollegor, men de flesta anser 

sig ha en öppen kommunikation med kollegorna på sin avdelning. Några tycker även att de 

har en ärlig kommunikation med andra avdelningar medan det är svårare att nå andra. 

En del i personalen tror att öppenheten i de olika arbetsgrupperna skulle öka om man gick 

runt på de olika avdelningarna i ett rotationsschema. Vissa tror att de är olika öppna och ärliga 

beroende på vem de pratar med. De anställda pratar mest med dem i samma åldersgrupp, men 

kommunicerar ändå med alla.  

Som en anställd sa, kommer jag till fikarummet och det sitter en kollega på rast, sätter jag 

mig bredvid den, det spelar ingen roll vem det är. 

Tydlighet 

Alla i butiken på Willys har klart för sig vilka mål butiken har satt upp för dem och det finns 

klara och tydliga dokument på detta lika så affärsidéns syfte. Även arbetsuppgifterna har de 

klart för sig vad som gäller och detta har blivit bättre med tiden menar några. Målen som är 

uppsatta upplever många är högt satta och det blir svårt att nå dem så de sätter även upp egna 

mål att arbeta efter. 

Jag sätter upp mål för mig själv, för att känna att jag utvecklar min egen förmåga, sa en 

anställd. 

Det är inte någon direkt som uppmuntrar personalen till att nå målen vilket får dem att känna 

att det inte är så viktigt. Vilket leder till att det blir delmål för att ändå nå upp till butikens 

mål. 

På Willys anser de flesta att arbetsuppgifterna delas lika, dock inte varje dag men i slutändan 

brukar det ändå bli rättvist. Det finns även de som anser sig har större och tyngre uppgifter, 

men oftast har det att göra med att de själva vill ha dessa. De har även förståelse för att alla 

inte klarar lika mycket. 

Tittar man mellan ”raderna” så uppstår svartsjuka ibland. Man ser vad andra får göra men 

man ser inte vad man själv gör, säger en anställd. 
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Vissa tror att ett rotationsschema skulle minska svartsjukan medan andra tror tvärt om och 

absolut inte vill arbeta i ett sådant schema. 

4.1.6 Gruppaktiviteter 

Alla tycker det är bra med gemensamma aktiviteter utanför arbetet, där man kan lära känna 

sina kollegor på ett annat plan. De flesta tycker ändå att dessa aktiviteter kan spåra ut då det 

finns alkohol med i bilden. 

Tyvärr kan våra fester spåra ur när en del får i sig för mycket alkohol, men vi ska försöka 

börja med trivselkvällar utan alkohol nu, sa en anställd. 

Detta med trivselkvällar som planeras ser många fram emot och menar att de andra festerna är 

mer på ett privat plan. Det är ganska stor åldersskillnad och de något äldre som oftast har egen 

familj och barn väljer att stanna hemma i stället för att delta, medan de flesta yngre gärna är 

med på festligheterna. Trotts detta önskar 80 procent av personalen på mer 

gruppgemensamma aktiviteter för att lära känna och få en större grupptillhörighet. 

4.2 Hjertberg 

Här under följer resultatet som vi har fått fram genom vår undersökning på ICA Kvantum 

Hjertberg. 

4.2.1 Öppenhet och Kommunikation 

Personalen på Hjertberg anser sig ha en bra stämning i sin butik men viss personal känner att 

de är uppdelade i avdelningar och de känner att stämningen är bättre i sin avdelning.  

Som en anställd sa, man är närmare dem i sin grupp och då får man bättre stämning och 

sammanhållning. 

Personkemin går inte ihop med alla men bortser man från det är stämningen bra, sa en 

annan. 

När personal anställs på Hjertberg är den viktigaste egenskapen att personen har en bra 

attityd. De ska även vara serviceinriktade, flexibla och ha lätt för att lära sig. Det är ett plus 

om man har erfarenhet och utbildning inom handeln, men det är inget krav. 

Det är lättare att lära en person arbetsuppgifterna än att ändra någons attityd och 

personlighet, säger chefen. 
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Varje år får alla anställda möjlighet att internutbilda sig för att höja sin kompetens inom sitt 

område. 1-4 anställda får högre utbildningar vid dessa tillfällen efter som de har mer ansvar 

än andra. 

4.2.2 Uppmuntran 

Många av de anställda känner sig uppmuntrade av sina kollegor på sin avdelning och även av 

andra i personalen. Vissa tycker det känns fånigt att uppmuntra sina kollegor då man gör 

samma saker varje dag. En annan menar, alla är jämt så glada och trevliga vilket är 

uppmuntrande. De tar vara på varandras kunskaper och lyssnar på andras idéer vilket är en 

uppmuntrande faktor för vissa. Lika så kan vissa kunder ge uppmuntrande ord när det är 

snyggt och ordning i butiken men det är oftare man får höra negativa ord från kunderna 

säger en anställd. Deras chef kommer också med uppmuntrande ord och komplimanger 

ibland. 

Respekt och åsikter 

Personalen på Hjertberg tycker att de respekterar varandra och att de själv a blir respekterade. 

Genom att lyssna på dem som behöver det, eller låta dem som har en jobbig dag vara lite i 

fred om de själva vill det. 

Genom att säga vad man tycker visar man respekt, menar flera i personalen. 

En annan kände sig respekterad genom att kollegorna alltid frågar hur upptagen man är 

innan de ber om hjälp. 

De idéer som personalen på Hjertberg får, diskuteras först på avdelningen där idén dök upp 

och sedan testas den om de tror att det kan ge bättre resultat än tidigare. 

Det är bara små saker som vi håller på med så kommer det idéer är det bara att testa dem, 

menar en anställd. 

Är det större idéer som berör många lämnas idén till ledningsgruppen. De idéer som lämnas 

till ledningsgruppen får de anställda respons på hur de går vidare med dem. 

Känslor 

På Hjertberg menar personalen att alla är olika och visar sina känslor på olika sätt. Vissa är 

tydliga i sitt uttryck medan andra håller inne sina känslor. De menar att de känner varandra så 

pass bra att de kan prata om allting. 
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Man känner att kollegorna bryr sig om en och accepterar ens dåliga dagar, sa en anställd. 

4.2.3 Lösa konflikter 

Det finns nästan inga konflikter menar personalen, men oenigheter finns det så klart. 

Jag kommer inte lika bra överrens med alla, men man får försöka att hålla konflikter borta, 

och det är inte direkt svårt, menar en anställd.  

De småsaker som väl kommer upp till ytan diskuteras i den berörda gruppen och löses oftast 

där.  

Skulle det inte redas ut på detta plan drar man in chefen som verkligen tar tag i problemet då 

denne är mycket duktig på konflikthantering, menar en anställd. 

Personalen hanterar konflikter på olika sätt, vissa tar upp allt, minsta lilla små sak medan 

andra bara tar upp det som verkligen är ett problem. Oftast handlar oenigheterna om att man 

tycker olika. 

Allas åsikter är olika och man måste acceptera att andra tycker annorlunda mot vad en själv 

gör, säger en anställd. 

Omtanke 

Hos Hjertberg visar man omtanke genom att ställa upp för varandra. De ställer upp och 

hjälper till där det behövs och berömmer kollegorna när gör något bra. 

Jag brukar ställa upp och ta en extra timme ibland när kollegorna vill sluta tidigare, det 

anser jag är att visa omtanke, sa en anställd. 

De är bra på att ta hand om varandra vilket många ser som omtanke från sina kollegor. 

4.2.4 Ge och ta kritik 

Många av personalen tycker det är bra att få kritik av andra, de tar till sig och analyserar den 

och tänker på det till nästa gång. Det beror på vad det är för kritik de får, är det konstruktiv 

kritik är den lättare att ta till sig, menar de anställda. Stämningen påverkas lite olika i denna 

situation, det beror på vem det är som får kritiken. Kan man inte ta kritiken som positivt, kan 

stämningen bli stel på arbetet, men det går fort över. 
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4.2.5 Lyssna 

De flesta anställda på Hjertberg känner att kollegorna lyssnar på dem och att de lyssnar på 

andra. 

Man måste lyssna på andra när man arbetar så nära varandra som vi gör, sa en anställd.  

Personalen känner att den närmsta chefen lyssnar på dem och även den högsta chefen om det 

bli läge att prata med honom. 

Ärlighet 

Det är en öppen och ärlig relation mellan alla på arbetet, de arbetar bra ihop och alla kommer 

överrens. 

Det är nästan ett måste eftersom vi arbetar så nära varandra hela tiden, påstod en anställd. 

Det är en ärlig relation med cheferna men inte på samma sätt eftersom man inte träffar dessa 

alls lika ofta, som man gör med de närmsta kollegorna, säger en anställd. 

Vissa väljer att inte prata och ta upp allt som händer runt dem i arbetet, utan de väljer att bara 

arbeta på. Detta leder till att ärligheten och öppenheten stängs igen en aning. Trotts detta 

påstår personalen att de har en öppen kommunikation i butiken. 

Tydlighet 

De anställda på Hjertberg vet vad deras arbetsuppgifter är och vad som ska göras varje dag. 

När man börjar sin arbetsdag, tittar man alltid igenom uppgifterna och lägger upp en plan 

för dagen, sa en anställd.  

Mycket av arbetet går på rutin och man måste ta egna initiativ, sa en annan anställd. 

Deras affärsidé står klart och tydligt på anslagstavlan så att ingen av de anställda kan missa 

hur den lyder. De anställda vet vad det är för mål de har att arbeta mot och chefen uppmuntrar 

dem till viss del för att nå dem. 
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Personalen tycker att arbetsuppgifterna är tydliga och att de delas lika mellan dem. Skulle det 

vara något som är oklart så frågar man alltid varandra om vad som ska göras. Självklart kan 

det vara stressigare på vissa avdelningar, men i slutändan blir det ungefär lika mycket arbete. 

Det finns oftast personal som kan hjälpa till om det är stressigt och extra mycket på någon 

avdelning, menar de anställda En av de anställda på Hjertberg säger att mycket går på rutin 

även om det inte är samma uppgift varje dag. De säger också att det gäller att ta eget initiativ 

och ansvar för att arbetsuppgifterna ska bli gjorda. 

4.2.6 Gruppaktiviteter 

De har många gemensamma aktiviteter som anordnas för alla i butiken. Detta uppskattas av 

personalen, då de känner att de får en möjlighet att lära känna sina kollegor utanför butikens 

väggar. Det är inte bara personalfester utan även en hel del temakvällar som uppskattas 

enormt. 

Vi har bland annat fått chansen att lära oss att göra sushi, sa en anställd. 

Det finns även de i personalen som känner att det borde vara mer aktiviteter avdelningsvis, för 

det är dem som man arbetar närmast med som man behöver känna bäst, säger en anställd. 
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5. Analys 
I detta kapitel har vi analyserat undersökningsresultatet och teorin för att få fram likheter och 

skillnader mellan våra undersökningsrespondenter. 

5.1 Kommunikation 

Både Willys och Hjertbergs personal anser att de oftast har en bra stämning i butiken. I båda 

butikerna håller personalen med om att det är bättre stämning mellan dem man arbetar i 

samma grupp som än med de övriga. Detta kan bero på att de kommer närmare dem i samma 

grupp som de arbetar med. Det kan också bero på att de arbetar som riktiga team enligt 

Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998) definitioner av team, då det handlar om att ha ett 

gemensamt ansvar och att de ska lita på varandra. Vilket kan ske om de har en bra stämning i 

butiken. 

Willys och Hjertberg är väldigt lika vid anställning av personal, båda butikerna går främst på 

personliga attityder och serviceförmågan. Vid anställning går inte cheferna på att hitta rätt 

individ till gruppen som kan kompletterar de andra, utan de går på attityden. Enligt 

Tegelkamp är det bättre att hitta individ men rätt kunskap så de kompletterar varandra redan 

från början. Vilket inte ske så ofta i butikerna när de anställer ny personal. Tegelkamp menar 

även att personligheten är viktig och det är något som cheferna håller med om. 

5.2 Uppmuntran 

På Willys och Hjertberg känner många av de anställda att de blir uppmuntrade av sina 

kollegor. De på Willys menar att de får mest uppmuntran av dem som de arbetar närmast 

med, vissa personer uppmuntrar varandra mer än vad andra gör. På både Willys och Hjertberg 

skulle personalen vilja få mer uppmuntran ifrån cheferna, detta är något som personalen 

saknar. Det kan bero på att chefen inte är med i gruppen som de övriga anställda. Personalen 

på Willys tycker att de får positiv uppmuntran av kunderna, medan personalen på Hjertberg 

anser att det mest är negativ kritik från kunderna. Att få negativa ord behöver inte ses som 

kritik, det kan vändas till uppmuntran enligt Myrgård (1997). Då får man möjlighet att 

förbättra det som kändes negativt och det kan leda till att kunden nästa gång känner sig 

uppmuntrad över att kritiken har lett till någon förändring. 
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En anledning till att de arbetar enligt Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998) definitioner av team 

som arbetsgruppen eller pseudoteam, kan beror på att de uppmuntrar varandra på individ nivå 

och inte på gruppens gemensamma arbete. Då gruppen inte riktigt vågar ta risker och säga vad 

de tycker. 

5.2.1 Respekt och åsikter 

Personalen på både Willys och Hjertberg anser att det är viktigt att både visa respekt och 

respektera andra, genom att vara lyhörd och lyssna på varandra, samt att visa förståelse för 

andra individer. Andledningen till att personalen tycker att detta är viktigt kan vara för att de 

vill att grupperna ska fungera som ett team. På Hjertberg anser många av personalen att visa 

respekt är att säga vad man tycker, detta påtalar även en del av personalen på Willys. Enligt 

Myrgård (2005) är det svårt att visa respekt och att många kan ha svårt med att andra tycker 

annorlunda än sig själv och det kan leda till att man försöker göra om sina kollegor. I dessa 

butiker är det troligen inte så angeläget eftersom personalen visar respekt för varandra. 

När nya idéer kommer upp i personalgrupperna på Willys och Hjertberg bearbetas dessa 

oftast med en diskussion direkt i gruppen, båda butikerna testar och provar idén. Om det är 

stora idéer som kan beröra hela butiken, lämnar personalen i respektive butik upp idén till 

ledningsgruppen för vidare utveckling. Ledningsgruppen i båda butikerna är duktiga på att 

lämna respons till idégivarna om vad som kommer att hända med idén i framtiden eller hur 

det fortsatta arbetet kommer att se ut. 

5.2.2 Känslor 

På Willys och Hjertberg anser personalen sig vara duktiga på att acceptera att kollegorna har 

dåliga dagar. De flesta i personalen i båda butikerna kan prata om allt, i alla fall med någon 

eller några kollegor. De påstår sig känna varandra så bra att de blir som kompisar och litar på 

varandra. Precis som Larsen (2003) påtalar, utvecklas gruppen till ett team och 

gruppidentiteten ger en känsla av gemenskap och ger varandra stöd både yrkesmässigt och 

socialt. Gruppen fungera som människor i stort och har bra och dåliga dagar. 

Detta kan bero på att personalen kan prata om allt. De kan alltså arbeta som ett 

högpresterande team enlig Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998) definition, eftersom 

personalen är måna om varandra och vill hjälpa dem de kan. Det kan även bero på att de bryr 

sig om varandra och litar på varandra precis som i riktiga team. 
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5.3 Lösa konflikter 

På Willys har de små konflikter som uppstår ibland men det går fort över. De tar oftast upp 

konflikten med en gång, så det får det överstökat så att det inte blir värre. På Hjertberg anser 

det inte finnas konflikter, men däremot finns det oenigheter. I båda butikerna försöker 

personalgruppen att lösa den oenighet som dykt upp, innan det kan leda till en konflikt som 

går vidare till chefen. Butikernas chefer är bra konfliktlösare och de är noga med att 

konflikterna löser sig. Anledningen till att de inte har några konflikter i butikerna kan troligen 

bero på att personalgrupperna löser oenigheterna innan de leder till en konflikt och att 

cheferna är bra konfliktlösare. 

Personalen säger att man måste lösa de konflikter som kommer upp annars fungerar inte 

samarbete mellan personalen. Myrgård (1997) menar att man kan behöva ta hjälp av externa 

personer för att lösa riktigt stora konflikter, men detta är inte aktuellt i dessa butiker. 

Anledningen till att personalgruppen kan arbeta som riktiga team enligt Katzenbach-Smith 

(Nasenius, 1998) kan vara att de arbetar mycket självständigt i gruppen för att lösa problemen 

som dyker upp. Som individ och grupp känner man ett gemensamt ansvar för att lösa dessa 

för att arbetet ska kunna fortsätta. 

5.3.1 Omtanke 

Hur man visar omtanke tycker de lite olika om på både Willys och Hjertberg. Willys tycker 

de att det är viktigt att visa omtanke till varandra, detta gör de genom att bry sig om varandra 

och lyssna på vad andra har att säga. Något som personalen önskade på Hjertberg var att de 

gav mer omtanke och uppskattning. På Hjertberg visar de omtanke genom att de ställer upp 

för varandra, detta visar de genom att hjälpa varandra i stressiga situationer. 

Myrgård (2005) menar att man inte visar omtanke lika mycket på en arbetsplats som man gör 

hemma för nära och kära, men i dessa butiker stämmer inte Myrgårds (2005) teori, detta kan 

bero på att det att de bryr sig om varandra i butikerna. 

Andledningen till att de arbetar som riktiga team kan bero på att de litar på varandra och bryr 

sig om varandra och de ser det som ett gemensamt ansvar att alla mår bra. På Willys i denna 

fråga hamnar de under pseudoteam enligt Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998). Personalen 

visar inte riktigt varandra omtanke så ofta som de skulle vilja, detta kan bero på att de inte 

helt och fullt fokuserade på det gemensamma arbetet. 
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5.4 Ge och ta kritik 

På både Willys och Hjertberg tycker de att det är bra att få kritik om den är konstruktiv. På 

Willys tycker hälften att det är svårt att ta kritik och blir väldigt ledsna och tar kritiken 

personligt. Andra halvan önskar att de kunde få mer kritik av sina arbetskollegor, anledningen 

till detta kan vara att de drar nytta av kritiken som de får. Även på Hjertberg tycker en del av 

personalen att det är bra att få konstruktiv kritik medan vissa har svårt att ta detta till sig. 

Enligt Myrgård (1997) tycker de flesta människor att när kritik sägs på fel sätt, är det svårt att 

ge och ta emot den. Detta är något som båda butikerna håller med om. Även stämningen 

påverkas negativt i båda butikerna men det går fort över, efter att kritiken sjunkigt in. 

Enligt Katzenbach-Smiths (Nasenius, 1998) definitioner av team kan butikerna arbeta som 

pseudoteam i detta läge, anledningen till det kan vara att de har svårt att fokusera på det 

gemensamma arbetet då individens reaktion kommer in i situationen. 

5.5 Lyssna 

Personalen i båda butikerna känner att de har kollegor som lyssnar på dem och att de kan 

prata om allt. Detta kan bero på att båda butikerna har många aktiviteter utanför arbetet, där 

de får mer tid till att lära känna varandra. Däremot är inte alla lika bra på att lyssna på 

kroppsspråket som är en viktig del enligt Myrgårds (1997) modell om samarbete. Anledning 

till detta kan vara att de känner varandra så bra att de inte medvetet reflekterar över 

kroppsspråket. 

5.5.1 Ärlighet 

Myrgårds (2005) teori kring samarbetsmodellen säger att det är viktigt i bra relationer att vara 

ärliga. Detta är något som både Willys och Hjertbergs personal håller med om, men vissa i 

personalen klarar inte av att uppfylla detta. Anledningen till det kan bero på att alla inte klara 

av att kritisera andra. Som Myrgård (2005) påstår kan det löna sig att ge kritik och säga 

otrevliga sanningar ibland för att få rensa luften. Denna teori är det bara ett fåtal som 

uppfyller helt av personalen i butikerna, men däremot är det fler som skulle vilja ”spela med 

dessa kort” genom att få mer kritik från chefer och kollegor. 

Personalen vill att de är ärliga mot varandra även om de kan tycka det är obehagligt att höra 

sanningen. En anledning till att det kan vara bra att vara mer rak och ärlig, är att det kan löna 

sig i längden att tala sanning. En orsak till att de arbetar som pseudoteam kan vara att de inte 

vågar ta några risker, inte alla som vågar säga till sina kollegor om de tycker annorlunda. 
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5.5.2 Tydlighet 

Personalen på Willys vet deras affärsidé och mål och dessa uppgifter finns i en Willys-

handbok som alla har tillgång till. Detsamma gäller arbetsuppgifterna, de är också tydliga och 

klara för personalen. Däremot är målen för höga tycker personalen, en anledning till att nå 

målet kan vara att personalen själva sätter upp delmål för att kunna nå butikens mål. 

Personalen på Hjertberg har också affärsidén och målen klara för sig, medan deras 

arbetsuppgifter går mer på rutin och något arbetsdokument används inte direkt. 

Personalen i båda butikerna anser att arbetsuppgifterna är likvärdiga på avdelningarna i 

utförande av mängd av sysslor, dock inte varje dag men efter en viss tid har man utfört samma 

arbetsuppgifter. En bidragande orsak till detta kan vara att de arbetar olika tider från dag till 

dag. Det finns personal i båda butikerna som gärna tar på sig mer att göra, men eftersom de 

själva tagit på sig detta känner de inte att det är orättvist. På Willys kan det uppstå svartsjuka, 

då personalen ibland bara ser vad andra får göra men inte vad de själva gör.  

Personalen håller med Myrgård (2005) att man måste vara tydlig med det man säger och 

menar. Annars blir det lätt misstolkningar och missförstånd, vilket kan leda till kaos i butiken. 

Båda butikerna tycker att deras arbetsuppgifter är klara och tydliga och ser inte detta som ett 

problem. Personalen är inte så tydlig med att kontrollera att budskapet uppfattats rätt, men är 

det något som är oklart frågar de kollegorna om hjälp. Anledningen kan vara att mycket av 

arbetet går på rutin och vana. 

En orsak till att de arbetar i riktiga team, kan bero på att personalen vet vad butikens syfte och 

mål är samt affärsidén. Det kan också bero på att de litar på varandra genom att de vet att alla 

arbetsuppgifter blir gjorda och känner ett gemensamt ansvar för detta. 

5.6 Gruppaktiviteter 

Utanför arbetsplatsen anordnas det gruppaktiviteter på både Willys och Hjertberg. Detta 

uppskattas av alla i personalen i båda butikerna, de får lära känna varandra bättre utanför 

arbetet. På Hjertberg anordnar de även temakvällar för dem som vill och är intresserade, det är 

olika teman och det är någon i personalen bjuder in kollegorna. Detta är något som personalen 

på Willys håller på att introducera och personalen ser verkligen fram emot det. En anledning 

till att personalen ser fram emot detta kan vara att de vill göra mer aktiviteter med varandra 

utanför butiken, detta för att få gruppen mer som ett team. 
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Enligt Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998) definition kring team kan en anledning till att 

butikerna arbetar som ett högpresterande team vara, att många i personalen föreslår aktiviteter 

vilket ökar engagemanget och deras chans att dela på ledarskapet, samt att utveckla varandra 

på ett trevligt sätt. 
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6 Slutsats 
De slutsatser som vi har kommit fram till pressenteras under detta kapitel och det svara på 

vår problemformulering som lyder: Hur samarbetar personalgruppen i en butik, fungerar den 

som ett team? 

Resultatet från vår undersökning visar att på Willys arbetar de mer i team än vad de gör på 

Hjertberg, det ser man eftersom de arbetar mer med varandra i hela butiken. På Hjertberg 

arbetar de i mindre team, genom att det är mer avdelnings vis och många fler anställda i 

butiken. Det är inte lika lätt att hålla ihop alla där som ett stort team. 

En slutsats vi har kommit fram till är att personalgrupper i butiker arbetar som riktiga team 

enligt Katzenbach-Smith (Nasenius, 1998). Detta för att butikerna har en bra stämning, de 

respekterar varandras åsikter, litar på varandra och att de känner ett gemensamt ansvar i 

arbetet. I riktiga team kan personalen prata om allt och därför har det inte direkt några 

konflikter utan bara oenigheter, i bra team löser man problemen så fort de dyker upp. Båda 

butikerna visar varandra omtanke men Willys vill att de ger varanandra mer. Butikerna är 

tydliga mot sin personal, de vet vad butikens syfte och affärsidé är och i bra team ska man 

kunna arbeta mot de gemensamma målen, enligt Larsen (2003). Gruppaktiviteter är något som 

båda butikerna har utanför arbetsplatsen, detta är något som uppskattas av personalen. 

Vi har även sett att ibland fungerar gruppen som ett högpresterande team enligt Katzenbach-

Smith (Nasenius, 1998), detta gör båda butikerna när de gäller gruppaktiviteter utanför 

arbetet. De är positiva till att de träffas utanför arbetet och de kommer med egna förslag och 

idéer vad de kan göra. 

Den uppfattning vi fått kring konflikter i denna undersökning är att det inte förekommer 

mycket konflikter i butikerna, men däremot finns det alltid oenigheter som är näst intill 

omöjliga att undvika. Vi har förstått att konflikter har förekommit och förekommer emellanåt, 

men det är viktigt att det finns någon på arbetsplatsen som är dukig på att lösa konflikter. Vi 

anser att det är bra om personalgruppen arbetar gemensamt för att motverka konflikter redan i 

ett tidigt stadium, då det är bara oenigheter i gruppen. Detta kan få gruppen att känna sig som 

ett team, då det gemensamma målet blir att lösa oenigheten innan det blir en konflikt. 
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Människor har olika sätt att ge och ta kritik på, många tycker det är jätte jobbigt men andra 

känner att det får mer kunskap och växer i sin yrkesroll om de får konstruktiv kritik. Något vi 

har sett är att de personer som vill få konstruktivkritik är ofta de som ger denna typ av kritik 

till andra. Den uppfattning vi har fått efter vår undersökning är att vi människor egentligen 

vill höra sanningen i de flesta situationerna även om det är svåra att hantera, men det lönar sig 

att rensa luften. 

7. Rekommendationer 
När vi har varit ute och undersökt hur samarbetet fungerar i butik har vi kommit fram till 

vissa saker och även vill vi skicka med lite rekommendationer till butiker som vill öka sitt 

samarbete. 

En rekommendation är att de ska uppmuntra varandra mycket Inte bara när de gör något bra 

utan även om det försöker testa något som inte gav något positivt resultat, men att man 

uppmuntrar de för deras engagemang. 

Några av personalen önskar ett rotationsschema och detta är något som vi rekommenderar de 

till att börja med, det behöver inte handla om att gå runt i hela butiken på samma dag utan det 

handlar om att rotera avdelningsvis till exempel varje vecka. 

Vi vill rekommendera butiker att fördjupa sig i Myrgårds (2005) teori om samarbete, denna 

modell kan få butiker att tänka i nya banor. 

8 Diskussion 
Vi är väl medvetna om att vi hade behövt göra undersökningen i någon mer butik för att få ett 

säkrare resultat och för att de skulle bli mer trovärdigt. De frågor vi ställde till våra 

intervjuobjekt, kan ha utvecklats så att frågan fått ett mer djup i sig. På grund av tidsbrist höll 

vi oss till de frågor vi arbetat fram utifrån Myrgårds (2005) modell kring samarbete. Våra 

undersökningsobjekt skulle ha kunnat vara mer slumpmässigt utvalda anser vi, då det var 

cheferna i butikerna som valde ut respondenterna till undersökningen. Varför svaren var så 

likvärdiga varandra kan ha haft betydelse nu när det inte blev några slumpmässiga 

respondenter. 
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I 

Bilaga 1 
Frågor, individuell intervju med personal 

1. Hur upplever du stämningen bland personalen? 

2. Hur fungerar teamet idag? 

3. Vad är det som fungerar bra/vad är det som fungerar dåligt? 

Uppmuntran 

4. Hur känner du att du blir uppmuntrad i teamet? Vem uppmuntrar dig?  

Respekt 

5. Hur visar du respekt för andra? 

6. Respekteras allas åsikter i teamet? Hur? 

7. Har teamet förståelse för varandras känslor tycker du? 

8. Accepterar du att andra prioriterar annorlunda än vad du gör i teamet? 

9. Hur hanteras någons idé om det kommer upp? 

Lösa konflikter 

10. Hur löses eventuella konflikter? Vem tar tag i det? 

11. Anser du att det ofta uppstår konflikter? Stora/ små? 

Omtanke 

12. Hur visar du andra omtanke och uppskattning? 

Ge och ta kritik 

13. Vad anser du om att få kritik? 

14. Är du bra/ dåliga på att ta och ge kritik? 

15. Hur uppfattas oftast kritiken? Positivt eller negativt för dig och din grupp? 



 

II 

Lyssna, ärlighet 

16. Är det en öppen och ärlighet mellan dig, dina kollegor och chef? 

17. Agerar du på ett ärligt sätt emellan dina kollegor och chef? 

18. Upplever du att alla är äriga, lika väl chefer som kollegor? 

Tydlighet 

19. Hur tydliga anser du att dina arbetsuppgifter är? 

20. Har du kännedom om teamets mål? Liten eller stor del? 

21. Lyssnar och uppmuntrar chefen dig till att uppnå målen? 

Känslor 

22. Visar chefen, kolleger och du själv era känslor när något sägs? 

23. Upplever du att det är en öppen kommunikation i er butik? Varför/ varför inte? 

24. Delas arbetsuppgifter lika mellan er? 

Gruppaktiviteter 

25. Gör ni aktiviteter ihop utanför arbetet? 

26. Hur upplevs dessa? Varför? 

27. Är hela butiken med eller gör ni även något avdelningsvis? 



 

III 

Några små frågor till personalcheferna 

1. Hur många anställda är det i butiken? 

2. Hur många avdelningar är det? 

3. Vad har din personal för kompetens?  

4. Vad är de viktigaste vid anställning? 

5. Ser du till att anställa personer med likvärdig kompetens eller olika så att du får en 

bred kompetens i din butik? 


