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Förord 
Denna uppsats skrevs under vårterminen 2019 och är ett examensarbete inom Human Resources med 
inriktning mot företagsekonomi, 180 HP, vid Jönköping University. 
 
Vi vill i första hand tacka det företag som vi utfört vår studie i samråd med. Personalen har möjliggjort 
för oss att genomföra denna studie och varit mycket hjälpsam genom processen av denna studie. Vi 
vill också tacka de respondenter som valde att delta i vår studie genom intervjuer och enkäter, då deras 
bidrag till studien gjorde den genomförbar. Vi vill tacka samtliga respondenter för engagemanget och 
förmedlandet av kunskaper och åsikter och för den tid som avsatts för att deltaga i studien.  
 
Ett tack riktas även till de klasskamrater som genom att opponera på vårt arbete under seminarier 
bidragit med feedback på denna uppsats, vilket har hjälpt oss att utveckla och förbättra vår uppsats.  
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engagemang, inspiration och stora vilja att utveckla oss i vårt skrivande har hjälp oss genom vår 
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Sammanfattning: 
 
Titel: ”Vi och dem” – En studie om vad ”vi och dem”- känslan innebär och dess 
påverkan på organisationen 
 
Författare: Clara Johansson och Matilda Holm 
 
Grupper inom organisationer är ett känt fenomen som kan utgöra olika problem inom en organisation. 
Ett företag som vi har haft kontakt med tidigare har identifierat att det inom organisationen finns en 
problematik kring “vi och dem”. Detta företag identifierar sig som en matrisorganisation. Att 
människor vill vara i grupper tillhör dess natur och det finns då vissa faktorer som gör att människan 
bildar grupper med vissa och inte med andra. Eftersom människan idag ser på arbete som en viktig del 
i livet, som bör tillföra värde, så blir arbetsgrupper över lag allt viktigare. Syftet med denna studie är 
att utföra en fallstudie i samråd med detta företag genom att undersöka vad “vi och dem”- känslan 
beror på och hur den påverkar organisationen. Denna studie är intressant, då det finns en specifik 
problematik kring “vi och dem” mellan tjänstepersoner och kollektivanställda. ”Vi och dem”- 
problematiken i den aktuella organisationen förhindrar uppenbarligen att effektivt dra nytta av 
matrisstrukturen. Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade 
intervjuer samt en kvantitativ datainsamling i form av enkäter. Studien identifierat sju olika 
komponenter som hjälper oss att besvara studiens syfte. Fyra av dessa sju komponenter hjälper oss att 
förstå varför “vi och dem”- känslan finns. Komponenterna vi fann var värderingar, 
organisationskultur, upplevda maktskillnader och hierarkier kring befattningar samt ledarskap. Vi fann 
också att tre av dessa sju komponenter hjälper oss att förstå hur “vi och dem”- känslan påverkar 
organisationen och dessa komponenter gäller mål, förståelse samt kommunikation.  
 
Nyckelord: ”Vi och dem”, grupper, grupptillhörighet, grupperingar, in and out groups, gruppdynamik 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	

Abstract: 
 
Title: ”We and them” – A study of what ”we and them” means and its impact on the 
organization 
 
Author: Clara Johansson and Matilda Holm 
 
Groups within organizations are a known phenomenon and can also become a problem within an 
organization. A company that we have had contact with previously has identified that there is a 
problem within the organization about "we and them". This company identifies itself as a matrix 
organization. That people want to be in groups belongs to its nature and there are some factors that 
make us to form groups with some and not others. As people today view work as an important part of 
life that should add value, our working groups become increasingly important as well. The purpose of 
this study is by conducting a case study with the company that we carry out this study in consultation 
with try to identify what the "we and them" feeling depends on and how it affects the organization. 
This study will be an interesting case to look at as there is a specific problem about "we and them" 
between officials and collective employees, and that the "we and them" problem in the organization 
prevents efficient use of the matrix structure. The thesis is based on a qualitative data collection in 
form of semi-structured interviews and a quantitative data collection in the form of questionnaires. 
The study identified seven different components that help us answer the study's purpose. Four of these 
seven components help us understand why the "we and them" feeling exists, the components we found 
were values, organizational culture, perceived power differences and hierarchies around positions and 
leadership. We also found that three of these seven components help us understand how the “we and 
them” feel affects the organization; the components we found were goals, understanding, and 
communication. 
 
Keywords: “We and them”, groups, group affiliation, groupings, in and out groups, group dynamics 
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1. Inledning 
Organisationer består av grupper och dessa grupper kan uppleva grupperingar som uppstår av olika 
anledningar och dessa grupperingar kan bli ett problemområde för organisationen. Vi har 
tillsammans med ett företag identifierat problematiken kring ”vi och dem”- känslan inom 
organisationen, vilket leder till studiens syfte att utforska ”vi och dem”- känslan inom en vald 
matrisorganisation.  
 
1.1 Ett företag  
Det går att identifiera en organisation som en medveten social enhet, där det finns en relativt 
identifierbar gräns, som i sin tur fungerar på en relativt regelbunden basis för att uppnå ett eller flera 
gemensamma mål (Robbins, 1897).  En formell organisation skapas vidare av två eller flera individer 
som tillsammans kan uppnå mål som inte kan uppnås av dessa individer var för sig (Bruzelius & 
Skärvad, 2011). I linje med dessa identifikationer av vad en organisation är så går det också att lägga 
till att en organisation består av ett samspel mellan kultur, struktur och processer (Lindkvist, Bakka & 
Fivelsdal, 2014). Detta innebär att inom varje företag finns det människor och med dessa människor 
följer vissa fenomen, som till exempel gruppbildningar. Samtliga företag stöter på olika problem med 
dessa gruppbildningar och för en del företag blir grupperingar och grupptillhörighet en bidragande 
faktor till “vi och dem”- känslan, som kan leda till stora problem (Lindkvist et al., 2014). 
 
Under vår studietid har vi kommit i kontakt med ett företag som har identifierat att det finns en 
problematik kring “vi och dem”- känslan inom organisationen, och i samråd med detta företag har vi 
fått möjlighet att undersöka denna problematik. Detta företag är ett producerande företag som är en del 
av en tysk matrisorganisation. I en matrisorganisation så finns det vissa formella uppsättningar rent 
administrativt (Lindkvist et al., 2014) och det är också något som speglas i detta företag. Företaget har 
genomgått stora organisationsförändringar under de senaste tio åren och detta har påverkat alla de 
individer som arbetar där (Personlig kommunikation, Anonym). De formella grupper som satts upp 
inom organisationen består främst av gruppering efter befattning och funktion. Exempelvis så tillhör 
administrationen en grupp och alla som arbetar i produktionen tillhör ett visst värdeflöde, som innebär 
att man arbetar i en grupp med vissa specifika produkter. Utanför strukturer och formella grupper så 
finns det många olika informella grupper, som bidrar till att det finns skillnader inom vilken grupp 
man anser sig tillhöra, alltså vilken grupptillhörighet individen har. Detta låter i och för sig som vilket 
annat företag som helst, men det unika med detta företag är att det har identifierats en markant “vi och 
dem”- känsla mellan kollektivanställda och tjänstepersoner. Denna känsla ger sig uttryck i olika 
former, till exempel genom kommentarer som nedan: 
 

“Utan oss tjänstepersoner så hade inte ni på kollektivsidan haft något jobb att gå till” 
- Anonym  

eller till exempel genom kommentarer som denna: 
 

“Ni tjänstepersoner gör ju ingen nytta, ni sitter bara framför datorn och tar det lugnt” 
- Anonym 

 
Företaget har utöver dessa uttryck även märkt av att det finns en känsla av “vi och dem” i sättet som 
individer arbetar på och deras vilja att arbeta över gränser och hjälpas åt. Eftersom företaget har 
identifierat denna problematik kring ”vi och dem”- känslan så fick vi möjlighet att genom denna studie 
kunna hjälpa företaget att motverka detta fenomen och bidra till förbättringar. För att kunna göra det 
så måste vi utifrån ett forskningsperspektiv utveckla ett forskningsproblem eller problematisera 
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företagets praktiska problem (Blomqvist et al., 2018). Detta gör vi i nästa del som handlar om grupper 
och gruppdynamik.   
 
1.2 Gruppfenomenet 
I denna del introduceras läsaren till det valda ämnet grupper för att få en större förståelse för 
problematiken som kommer att lyftas fram i relation till det praktiska problemet kring ”vi och dem” 
hos ett företag. Det presenteras också för läsaren vilka definitioner vi kommer att använda oss av i 
relevanta begrepp i relation till gruppen, jaget samt till ”vi och dem”- grupper. Avsikten med detta 
avsnitt är att ge läsaren en större förståelse och grundkunskap kring fenomenen grupper för att senare 
kunna förstå problematisering av ”vi och dem”.  
 
1.2.1 Gruppen och “Jaget” 
Varje människa har en viss längtan efter att hitta det som skulle kunna vara den gyllene vägen till ett 
meningsfullt arbete, likväl som de i sitt arbete också behöver få en nödvändig social tillhörighet 
(Svedberg, 2016). Att människan i sig vill befinna sig och arbeta i grupper är inget nytt, för att tillhöra 
en grupp är något som vår mänskliga tillvaro alltid kretsat kring (Nilsson, 2016). En grupp bygger på 
individer (Haynes, 2012; Levi, 2014), och precis som Lindqvist et al (2014) menar så utgörs grunden i 
en organisation också av människor som i sin tur bildar grupper. Att titta på sambandet mellan 
individen, dess arbete och dess sociala tillhörighet är en naturlig del inom vårt samhälle och där utgör 
sambandet mellan individen och dess omgivande samhälle grundpelarna (Angelöw, Jonsson & Stier, 
2015). I denna studie har vi valt att undersöka gruppen som individens omgivande samhälle.  
 
Dagens människor präglas allt mer av ett samhälle där arbetet inte längre ses som ett prov på lojalitet, 
utan snarare blir det dagliga arbetet en viktig komponent i vår identitet och en del av våra livsprojekt 
(Svedberg, 2016). I takt med denna förändring blir det också av allt större vikt för människan att ha 
meningsfulla sociala relationer i de grupper eller team som finns i arbetet (Svedberg, 2016). Den fråga 
som blir allt mer intressant är i sin tur vad en grupp kan definieras som. Vi väljer att tillämpa en 
definition av vad en grupp är som används av Nilsson (2005, sid 18) för att begränsa synen kring hur 
vi ser på vad en grupp är:  

“En grupp är ett socialt system som existerar inom ett fysiskt och sociokulturellt 
sammanhang. Gruppens medlemmar har mer eller mindre gemensamma mål och upplever sig 
tillhöra gruppen. Relationerna mellan individerna i gruppen är sådana att man uppmärksammar 
och avgränsar dem från omgivningen. I gruppen så finns det en ömsesidig påverkan mellan 
medlemmarna som efter hand utvecklas till ett igenkännbart samspel; de inriktar sig mot 
varandra”  
 
Det finns olika slags typer av grupper såsom formella och informella grupper (Svedberg, 2016) och 
primära och sekundära grupper (Nilsson, 2016). Den formella gruppen är en grupp som oftast bygger 
på ett specifikt och ofta uttalat syfte. I den formella gruppen finns det oftast regler och rutiner som 
individen följer. Individen har inte valt gruppen för att man gillar gruppens andra deltagare och ett 
exempel på en formell grupp är just arbetsgrupper (Svedberg, 2016). Svedberg (2016) hävdar även att 
en informell grupp kan bildas var som helst och när som helst och bygger på att deltagarna har en 
samhörighet eller något gemensamt intresse. Det som blir väldigt intressant inom en organisation är att 
det växer formella och informella grupper sida vid sida för att tillgodose olika intressen men främst 
formella grupper för att tillgodose organisationen intressen och de informella främst för att tillgodose 
individens intressen (Svedberg, 2016). Nilsson (2016) menar att allteftersom gruppens storlek ökar så 
tenderar gruppen att bli mer formell och mer abstrakt samt mindre intim. Vid en större grupp ställs det 
av den anledningen högre krav på de formella reglerna och rollerna blir mer uttalade. Detta leder även 
till att gruppens roller och ledarskap samt fördelning av arbetet blir mer formellt och mer uttalat. Vid 
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en mindre grupp existerar dessa fenomen men det är inte lika synligt men desto lättare att påverka och 
förändra (Nilsson, 2005). Hogg och Vaughan (1995) menar att den primära gruppen är en grupp som 
till största del präglas av känslomässiga och personliga relationer. Primärgruppen är också den grupp 
som har störst betydelse för individen. Sekundärgruppen är den grupp där det inte finns lika mycket 
samhörighet mellan individerna och individernas kontakt inom gruppen präglas mer av att vara 
opersonlig (Hogg & Vaughan, 1995). I relation till vad som sägs gällande olika gruppers 
karakteristiska drag, så blir det precis som Graner (1991) menar svårt att placera vilken grupp som ett 
arbetslag/arbetsteam bör tillhöra. Detta kan bero på att det finns skillnader i hur relationen mellan 
medarbetare ser ut i olika organisationer (Graner, 1991).  
 
Förutom definitionen av vad en grupp är, så finns det också enligt Svedberg (2016) några kriterier som 
skiljer en grupp från en hop människor, nämligen 1) relationer, 2) normer samt 3) roller.  Utöver 
Svedbergs (2016) idéer kring en grupps kriterier så menar Nilsson (2016) att det finns ytterligare 
faktorer som blir som ett sorts armeringsjärn för gruppen. Dessa är 1) mål, 2) behov, 3) 
kommunikation, 4) samspel, 5) normer samt 6) status. Det har genom tiderna funnits olika synsätt på 
relationen mellan gruppen och individen samt vad parterna påverkar och betyder för varandra. Le Bon 
(1912) ansåg enligt sitt sätt att se på grupper att det finns en så kallad “gruppsjäl” och att om man 
enbart koncentrerar sig på individen så kommer man aldrig att förstå vad som händer i gruppen. Ett 
annat synsätt uttryckt av Allport (1924) är att grupper inte finns över huvud taget. Allport (1924) 
menar att gruppen består av sina medlemmar och absolut inget annat än det. Man har nu landat i en 
bild av att det idag inte går att förneka gruppens existens, då vetskapen kring grupper är så stor och 
insikten av att det finns effekter utöver individernas enskilda egenskaper som blir till viktiga 
komponenter i en grupp (Nilsson, 2016).  
 
Människan är en av få arter, om inte den enda att faktiskt kunna definiera sig själv genom ett jag 
(Aronson et al., 2014), alltså genom att ha en självmedvetenhet (Angelöw et al., 2015). Det som är 
intressant att ta hänsyn till hos jaget i relation till gruppen är att självmedvetenheten ser olika ut 
beroende på vilken kultur individen kommer från eller är uppväxt i (Aronson et al., 2014). De två 
olika synerna som finns är att jaget antingen bygger på vad individen faktiskt tycker om sig själv med 
hänsyn till egna tankar och känslor (Aronson et al., 2014). Den andra synen utvecklas genom att jaget 
bygger på andra individers tankar och känslor om individen och därmed blir jaget en spegling av andra 
individers bild (Aronson et al., 2014). Identiteten hos en individ bygger till viss del på interaktionen 
med andra individer och andra sociala sammanhang. Detta gör att individen både bygger upp sin egen 
självmedvetenhet samtidigt som individen samlar in intryck av andra för att bygga sin 
självmedvetenhet (Nilsson, 2016). I det sociala samspelet mellan alla individer oavsett situation krävs 
det att individer har en relativt god självmedvetenhet. Detta hjälper individen att på ett snabbt sätt 
kunna läsa av vad det är för individer som man integreras med samt kunna göra denna analys ständigt 
för att detta ska kunna mynna ut i ett fungerande samspel i en grupp (Nilsson, 2016). 
 
Sammanfattningsvis har vi nu identifierat att grupper är något som individer vill tillhöra på ett eller 
annat sätt, att man inom grupper har gemensamma mål samt att man har en ömsesidig påverkan på 
varandra. Vidare har vi identifierat att det finns formella och informella grupper, som i sin tur består 
av olika kriterier. Vi har också fått vetskap om att grupper i sig som helhet bygger på olika aspekter 
som knyter samman dess medlemmar. När vi nu identifierat och presenterat dessa grundläggande fakta 
för att få en förståelse för grupper i sin helhet, så krävs det att vi också tillför kunskap kring fenomenet 
”vi och dem”- grupper.  
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1.2.2 ”Vi och dem”- grupper   
I de flesta sammanhang krävs det väldigt lite för att varje individ skall identifiera sig med en grupp 
och känna sig som en medlem. När en grupp skapas uppstår även en känsla av tillhörighet och social 
identitet, vilket innebär att det har skapats ett “vi-tänk” (Nilsson, 2016). Detta beskriver Aronson       
et al. (2014) som vår “in-grupp” och som syftar till att vi favoriserar den grupp som vi anser oss 
tillhöra. En av de största anledningarna till att individer söker efter en vi-känsla är för att förbättra vår 
egen självkänsla (Aronson et al., 2014). Samtidigt som varje individ tillhör en “vi-grupp” tänker vi 
även negativt om andra grupper, som vi inte anser oss tillhöra. Dessa grupper ser vi som de andra, 
alltså ”ut-grupper” (Aronson et al., 2014). Vidare menar Svedberg (2006) att de grupperna är ett 
viktigt verktyg för att varje individ skall kunna definiera sin egen “vi-grupp”, eftersom medlemmarna i 
den gruppen uppfattas som annorlunda, om man jämför med den egna “vi-gruppen”. Att det finns en 
”vi och dem”- känsla kan förklaras utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet kan ses som ett 
individperspektiv och det andra utifrån ett kulturperspektiv.  
 
Om man ser det utifrån ett individperspektiv är människor mer benägna att känna större empati för 
individerna i vår “vi-grupp” och vi är också mer benägna att hjälpa varandra inom den egna gruppen. 
Vi kan av olika anledningar hjälpa människor i andra grupper också, men då ska det gynna oss själva 
exempelvis genom att vi själva mår bättre av att hjälpa andra individer eller att vi vill ge ett bra intryck 
av oss själva till andra människor (Aronson et al., 2014). Alltså menar Aronson et al. (2014), att de 
som identifierar sig som vår “in-grupp” jämför sig med dem i ”ut-gruppen” och ser att alla individer i 
den andra gruppen är precis likadana, vilket kan tendera att bli en “vi och dem”- känsla mellan olika 
grupper.  
Om man sedan ser det utifrån ett kulturperspektiv, så finns det inom alla organisationer en 
organisationskultur som på ett eller annat sätt påverkar hur “vi och dem”- känslan upplevs inom en 
organisation (Lindqvist et al., 2014). Organisationskulturen definieras av Lindqvist et al. (2014) som 
en uppsättning variabler som kan påverka effektivitet och måluppfyllelse. Aronsson et al. (2013) 
definierar organisationskultur som en uppsättning normer, värderingar och underliggande antaganden 
som delas och tillämpas inom en social grupp. Även Alvesson (2013) pekar på värderingarnas 
betydelse inom kulturen men antyder också på att gemensamma symboler bör ses som en viktig del i 
en organisationskultur. Schein (1985) menar vidare att dessa normer, antaganden och värderingar har 
en påverkan på hur individerna inom organisationen kommer att bete sig och agera. Anledningen till 
att detta påverkar hur organisationens individer agerar och beter sig beror på att individerna förlitar sig 
på dess organisationskulturs värderingar, normer och antaganden för att styra sina beteenden och 
beslut (Schein, 1985). Alvesson (2013) menar att organisationskulturen inte nödvändigtvis är något 
som händer i individens tankar utan främst mellan gruppmedlemmarnas tankar, där medlemmarna 
visar utlopp för gemensamma värderingar, normer, antaganden och symboler. Kulturen framhävs som 
ett tolkningsmönster som binder samman organisationens medlemmar och bidrar till en gemensam 
ram för förståelse (Lindqvist et al., 2014). Den hjälper också organisationen med dess överlevnad och 
anpassning till sin omgivning, vilket kallas för extern anpassning (Lindqvist et al., 2014). Kulturen 
hjälper också till med integrationen av organisationens interna processer samt bör hjälpa till att säkra 
överlevnaden och fortsatt anpassning, vilket kallas för den interna integrationen (Lindqvist et al, 
2014).  
 
När kultur och individ möts och samspelar inom en organisation så uppstår det en organisationskultur. 
Vidare menar Aronsson et al. (2013) att organisationskulturens viktigaste funktion är att skapa 
samordning inom relationer, vilket i sin tur leder till en struktur i det sociala samspelet inom gruppen. 
I en organisation representerar kulturen de underliggande antagandena, förespråkar vissa tolkningar 
samt legitimerar vissa beteenden framför andra (Aronsson et al., 2013). Med detta menas att de 
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viktigaste funktionerna uppfylls, exempelvis att samordna social delaktighet (Aronsson et al, 2013). 
Ledarskap och kultur är två begrepp som går i linje med varandra och de två begreppen påverkar till 
stor del varandra (Aronsson et al, 2013). Ledningen av organisationen har en betydelsefull roll för hur 
kulturen gestaltar sig (Aronsson et al, 2013). Enligt Lindqvist et al. (2014) har även ledningen en 
central roll när det kommer till utformningen av en organisationskultur. Det finns en mängd olika sätt 
som ledare inom en organisation kan påverka gruppens individer. Eftersom ledare påverkar 
organisationskulturen och att medarbetarna påverkas av kulturen så kan det vara ett sätt att exempelvis 
motivera, skapa gemensamt intresse samt engagera individerna inom gruppen (Lindqvist et al., 2014). 
I linje med det som tidigare nämnts om att människan idag blir allt mer benägen att arbeta inom en 
arbetsgrupp eller ett team i vardagen (Aronsson et al., 2013), så kan man undersöka sambandet mellan 
kulturen och gruppen. Då alla olika former som tidigare nämnts består av ett flertal olika individer 
som interagerar med varandra samt delar vissa gemensamma mål, så skapas det en kultur och ett 
ledarskap inom gruppen (Aronsson et al., 2013).  
 
1.3 Problemformulering 
Vi har som vi tidigare nämnts i bakgrunden att vi valt att genomföra denna studie i samråd med ett 
företag, där en av oss har egna erfarenheter från företaget. Företaget har identifierat en problematik 
kring “vi och dem”. Detta företag är av en ganska komplex art, när det kommer till 
organisationsstrukturen. Det är ganska vanligt att man kan ha en chef på plats i Sverige och en chef 
som man ska rapportera till i ett annat land, där andra fabriker inom koncernen finns. Det finns uttalat 
att organisationen är en permanent matrisorganisation. Mintzberg (1979) menar att en permanent 
matrisorganisation karaktäriseras som en organisation. Där det finns en balans mellan den formella 
och den informella makten. Vidare menar Mintzberg (1979) att man i en permanent matrisorganisation 
främst bidrar till förmågan att kunna fördela resurser i organisationen samt att det hjälper till att främja 
mångfald och att kunskap sprids på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta företag strävar efter att 
fungera på det angivna sättet och har satt upp många standardiserade arbetssätt för att lyckas nå detta. 
Detta företag har typiska drag av den problematik som kan uppstå inom en matrisorganisation, till 
exempel att olika målsättningar går emot varandra och prioriteras olika samt att strukturen kan vara 
svår att förstå sig på, då den är komplext uppbyggd. Kommunikation och samordning krävs i allt 
större grad för att medarbetarna ska kunna veta vilka som skall stå för deras utveckling (Bruzelius & 
Skärvad, 1974). Trots att detta företag har en uttalad vision om att vara en permanent 
matrisorganisation så finns det en problematik kring att individerna inom organisationen inte fungerar 
som en stor grupp, där mångfald och kunskapsdelning fungerar som det skall. Då återstår frågan om 
vad som egentligen är problemet. Tillsammans med företaget har vi identifierat, att det finns en stark 
“vi och dem”- känsla som hindrar organisationen från att ta fördel av kompetenserna och kunskapen 
inom organisationen, då man inte genomgående vill arbeta tillsammans.  
 
Det som bildar det unika i denna situation är att medlemmarna inom organisationen själva insett, att 
det finns en problematik i “vi och dem”- kulturen på arbetsplatsen och att man inte vet vad detta beror 
på. Därför blir problemet i denna studie att undersöka vad “vi och dem”- känslan beror på och hur den 
känslan påverkar organisationen. Eftersom ingen organisation är den andra lik och att vi inte finner 
tidigare fakta om just detta fenomen “vi och dem”, så väljer vi att inte utgå från några teorier. Därför 
väljer vi att i denna forskning använda oss av en induktiv forskningsansats. Vi har tidigare presenterat 
delar av den information som idag finns tillgänglig av hur grupprocesser och gruppdynamik fungerar, 
då vi anser att detta är grunderna i hur “vi och dem”- känslan uppkommer. Precis som vi kom fram till 
så finns det bristande kunskap i tidigare forskning kring grupper. De brister som vi hittat är att det 
egentligen inte finns någon information om vad “vi och dem”- känslan faktiskt beror på samt hur den 
påverkar och företaget.  
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Eftersom detta är ett fenomen där vi enbart hittar allmän information kring vad “vi och dem” kan bero 
på och inte någon fördjupad fakta, så ser vi ingen rimlig anledning till att försöka knyta an till teorier. 
Vi anser att detta kan hindra oss från att se viktiga samband, som i sin tur kan hindra oss från att hitta 
intressanta slutsatser (Jacobsen, 2011). Vi anser även att vi förhoppningsvis ska kunna bidra till att 
fylla det befintliga forskningsgapet och bidra med fördjupad kunskap och därför blir det mer relevant 
för oss att använda en induktiv ansats (Jacobsen, 2011). Eftersom denna studie sker i samråd med ett 
företag och att detta då blir en unik situation, då alla organisationer är olika, så väljer vi att samla in 
data från organisationen först och sedan analysera om det finns relevanta samband med andra teorier 
och för att finna anledningen till denna problematik. Då studiens syfte är att utforska “vi och dem”-
känslan är det av yttersta vikt att på ett så nyanserat och detaljerat sätt som möjligt få chansen att 
observera individer i situationer, då de faktiskt kan uppleva detta fenomen. Vi är väl medvetna om att 
det i studier som denna finns många tidigare erfarenheter, som kommer att spela in på åsikter och 
tankar, så därför kommer vi att förhålla oss till ett hermeneutiskt förhållningssätt i relation till 
epistemologi. I ett hermeneutiskt synsätt så baserar vi vårt förhållningssätt i studien till att det är 
människan som konstruerat verkligheten och därför måste vi i sin tur undersöka hur människan 
upplever verkligheten (Jacobsen, 2002). Genom att analysera människan i sin miljö så kan vi få fram 
en bild av hur “vi och dem”- känslan uppstår och påverkar gruppen. Genom att betona detta 
förhållningssätt i forskningsprojektet, så medvetandegörs vi som författare att våra egna värderingar 
och intressen kommer att ha en påverkan på hur vi tolkar och analyserar den empiriska data som 
samlas in (Jacobsen, 2011). Det blir en omöjlig uppgift att utesluta egna värderingar och åsikter, vilket 
dock är en otroligt viktig faktor att vara medveten om. Ett hermeneutiskt förhållningssätt bidrar alltså 
till att vi kan utforska det valda fenomenet på ett fritt sätt, där vi tar hänsyn till att alla individer är 
olika. 
 
Allt som hittills presenterats pekar på att det finns ett kunskapsgap kring hur ”vi och dem”- känslan 
uppkommer och vad den bygger på samt om hur ”vi och dem”- känslan i sig faktiskt påverkar det 
valda företaget. Detta gap i relation till företagets problematik leder oss fram till ett syfte för denna 
studie.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att induktivt utforska “vi och dem”- känslan och dess kriterier inom en vald 
matrisorganisation med stöd av ett hermeneutiskt förhållningsätt.  
 
Utifrån det valda syftet har två frågeställningar formulerats: 

1. Vad innebär “vi och dem”- känslan och varför finns den inom företaget? 
2. Hur påverkar “vi och dem”- känslan organisationen och varför påverkas organisationen? 
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2. Design och metod 
Under detta avsnitt presenterar vi att vi valt att göra en fallstudie, eftersom denna studie sker i 
samråd med ett företag. Problematiken utformades tillsammans med företaget och sedan skedde en 
skrivbordsundersökning för att finna ett fornskinsgap och för att kunna precisera syftet, det vill säga 
att utforska “vi och dem”- känslan på det valda företaget. Det presenteras också att vi i denna studie 
kommer att använda oss av både ett kvalitativt samt ett kvantitativt tillvägagångssätt vid 
datainsamlingen. För att kunna koppla insamlad data till studiens syfte valde vi sedan att genomföra 
en tematisk analys av insamlad data. Anledningen till detta är att vi ville få en så nyanserad och 
detaljerad bild av fenomenet som möjligt. Under detta avsnitt diskuteras också studiens kvalité, 
trovärdighet samt dess etiska aspekter. 
 
2.1 En fallstudie med kvalitativa och kvantitativa metoder 
I detta avsnitt presenteras hur vi valde ett fall för denna studie genom att använda ett företag som vi tidigare 
haft kontakt med samt att vi kommer att ha ett intensivt upplägg på denna fallstudie. Vi presentar också hur vi 
valt at kombinera ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångsätt i kombination till varandra i studiens design. 
 
2.1.1 Val av fall  
Vi har tidigare nämnt att denna studie sker i samråd med ett företag och därför bestämde vi att utföra 
en fallstudie i relation till vald organisation. Precis som Jacobsen (2002) menar så finns det 
problematik kring att enbart använda sig av begreppet fallstudie utan att närmare definiera hur vi 
väljer att använda oss av begreppet i denna forskning. I denna forskning används begreppet fallstudie i 
relation till att vi kommer att använda oss av en kollektiv enhet i denna forskning (Jacobsen, 2002), 
vilket i detta fall består av en organisation. En stor anledning till varför en fallstudie är ett bra 
tillvägagångssätt för vår forskning är för att det tillåter att vi kan studera många intressanta variabler 
(Jacobsen, 2002). Detta blir relevant för oss eftersom vårt valda ämne är mycket komplext och att det 
inte finns några riktlinjer för vilka variabler som bör sättas i relation till varandra. Fallet i vår studie är 
alltså “vi och dem”- känslan inom en organisation. För att vi ska få möjlighet att utforska det valda 
ämnet krävs det att vi kan fördjupa oss i ett enskilt fall för att få möjlighet att få fram många variabler 
och infallsvinklar från olika individer. Detta tillvägagångsätt går också i linje med det valda 
hermeneutiska förhållningsättet, då det tillåter oss att på ett fritt sätt samla in de infallsvinklar som vi 
önskar att få från respondenterna på ett nyanserat och detaljerat sätt. Det är också i linje med både vårt 
val av att göra en fallstudie och vårt hermeneutiska förhållningsätt, att vi väljer att möta 
respondenterna i deras verklighet, alltså deras arbetsmiljö, eftersom vi utgår från att den verkligheten 
bygger den data de delar med sig av till oss.  
 
Eftersom vi kommer att utgå från ett företag kommer vi att grundligt undersöka denna enhet, vilket då 
bidrar till att vi i denna studie får ett upplägg som Jacobsen (2002) kallar för ett intensivt upplägg. 
Styrkan med ett intensivt upplägg är främst att vi då får chansen att gå så djupt som möjligt i ett försök 
att samla så många detaljer och nyanser av det fenomen som vi studerar inom denna organisation 
(Jacobsen, 2002), d.v.s. i detta fall “vi och dem”- känslan.  
 
Vi har också valt att använda oss av både ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer och ett 
kvantitativt tillvägagångssätt i form av enkäter och detta är i relation till vår fallstudie och den 
induktiva forskningsansatsen. Anledningen till att vi valt att använda oss av båda dessa 
tillvägagångssätt är för att vi genom de kvalitativa intervjuerna kan samla in mer detaljerad data, som 
därmed bli mer nyanserad, då vi kan fånga upp uttryck och känslor. Den kvantitativa datan samlar vi 
in för att vi i ett större perspektiv vill få klarhet i hur “vi och dem”- känslan faktiskt kommer till 
uttryck i organisationen. Detta resulterar då i ett delvis mindre nyanserat tillvägagångssätt än i 
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intervjuerna. Vi anser att kombinationen av dessa metoder är bra i relation till studiens syfte och att de 
båda tillför stort värde. Alla de val som vi gjort för denna studie är i linje med vårt hermeneutiska 
tillvägagångssätt, då vi anser att det viktiga är att kunna studera individer på ett fritt sätt och att vara 
medveten om att olika erfarenheter påverkar den data som samlas in.  
 
 
2.1.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign 
För att kunna få en fördjupad bild av medarbetarnas syn på hur “vi och dem”- känslan uppstår anser vi 
att det är en betydelsefull del att både genomföra en kvantitativ och en kvalitativ forskning. Vårt 
huvudfokus kommer att vara på våra intervjuer med både de kollektivanställda samt tjänste- 
personerna. Utöver den information vi får från intervjuerna kommer vi att komplettera med enkäter 
från de anställda. Genom att kombinera dessa två datainsamlingar hoppas vi på att kunna besvara 
studiens syfte genom att kunna identifiera ”vi och dem”- känslans kriterier men också att kunna 
besvara de två frågeställningarna som vi presenterat som stöd för vårt syfte. Vi hoppas därför att vi 
kan identifiera varför en ”vi och dem”- känsla finns och vad den beror på samt hur den påverkar 
organisationen.  
 
Bryman (2006) ger fem anledningar till varför en forskare bör blanda både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. En fördel som Bryman (2006) belyser är att blandning av de två insamlingsmetoderna kan 
leda till en triangulering, där resultaten från den kvalitativa och den kvantitativa metoden bekräftar 
varandra. En annan fördel är att informationen kompletterar varandra för att kunna förstärka, illustrera, 
utveckla samt att förtydliga resultatet. Genom att blanda de två metoderna kan man även använda 
utvecklingen av en sekundär datainsamling med hjälp av resultatet i en tidigare datainsamling 
(Bryman, 2006). En blandning mellan metoderna kan leda till att forskaren tar olika initiativ, eftersom 
forskaren söker information i olika studier som kan vara orimliga och opålitliga. Detta kan leda till att 
forskaren hittar nya perspektiv på olika teorier. Bryman (2006) beskriver till sist att en blandning 
mellan kvantitativ och kvalitativ metod kan brukas för att expandera resultatet och bredda 
undersökningens omfattning med information och fakta från olika data (Bryman, 2006). Vårt 
hermeneutiska förhållningsätt möjliggör för oss att på ett effektivt sätt kunna blanda resultat från vår 
kvalitativa och kvantitativa datainsamling. Det som gör det bra för oss att använda dessa två 
insamlingsmetoder i relation till ett hermeneutiskt förhållningsätt är att vi i dessa två metoder kan se 
för- och nackdelar med hur vi som forskare själva tolkar den data som samlats in och hur den data vi 
samlar in har påverkats av oss som forskare. Den kvalitativa data som samlats in och analyserats 
kräver att vi som forskare tar hänsyn till den påverkan som vi möjligen haft på respondenten och hur 
vi tolkat vissa reaktioner i våra anteckningar. Den kvantitativa data som samlats in kräver i sin tur att 
vi är medvetna om att våra egna erfarenheter speglar våra tolkningar, då vi inte vet vem som gett oss 
vilken data, vilket resulterar i ytterligare mer tolkningar från vår sida. Genom att blanda dessa olika 
aspekter, d.v.s. att effektivt blanda dessa metoder i relation till ett hermeneutiskt förhållningsätt, 
lyckas vi förhoppningsvis att begränsa problematiken av att vi som forskare påverkat resultatet i allt 
för stor utsträckning.  
 
2.2 Från problem till forskningsproblem: vår process 
En av oss författare har sedan tidigare haft kontakt med företaget som vi i samråd utför denna studie 
med, vilket gjorde att problematiken kring “vi och dem”- känslan inom organisationen var ett fenomen 
som en av oss själva hade observerat. I samråd med själva organisationen kom vi sedan fram till att 
detta faktiskt var ett problem som organisationen gärna ville få mer kännedom om, d.v.s. varför ”vi 
och dem”- känslan finns och hur mycket den påverkar organisationen. Genom vidare kontakt med 
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företaget och medarbetare på företaget så hjälpte det oss att få viss bakgrundsinformation och ännu 
fler aspekter kring fenomenet “vi och dem”- känslan.  
 
Efter att ha fått denna bakgrundsinformation från företaget samt identifierat vissa problem, så 
påbörjade vi en skrivbordsundersökning för att i första läget själva kunna få grundkunskap om grupper 
som vi förstod att vi behövde för att kunna utföra en studie på ämnet “vi och dem”. När vi sökte 
information för att själva få grundläggande fakta så använde vi oss av följande nyckelord: vi och dem, 
grupper, grupptillhörighet, grupperingar, in and out groups, gruppdynamik. Vi använde oss av så väl 
böcker som enskilda artiklar för att hitta relevant fakta som skulle kunna ge oss ett helhetsintryck. I 
tidigare forskning identifierade vi att det finns mycket forskning på både grupper och på grupper inom 
en organisation, men att det inte i lika stor utsträckning gick att hitta vad grupptillhörighet och 
grupperingar inom en organisation bygger på och hur det påverkar medarbetarna. Efter att ha samlat in 
grundläggande information och ökat vår egen förståelse för just gruppfenomen kunde vi identifiera ett 
kunskapsgap. Det hjälpte oss att kunna definiera syftet för studien och utformningen av de två 
frågeställningar som underlättade att sortera datauppgifterna.  
 
2.3 Empirisk datainsamling 
Den empiriska datainsamlingen utgör en avgörande roll för studiens helhet. Därför kommer vi i detta 
avsnitt att presentera vilka metoder vi valt för att samla in data, hur vi utformat olika steg, hur 
genomförandet sett ut samt hur vi hanterat den data som samlats in efteråt. Vi har i linje med studiens 
syfte att utforska “vi och dem” valt att använda oss av intervjuer för att få djupare dimensioner om 
individens åsikter (2.3.1). Vi har dessutom valt att komplettera våra intervjuer med enkäter, där vi 
blandar både kvantitativa och kvalitativa frågor för att få resonemang och dimensioner även i en 
större skala (2.3.2).  
 
2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod i denna forskning. 
Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer är främst på grund av att precis som Bryman 
(2018) menar, så rör sig den kvalitativa forskningen mot de medverkande individernas åsikter och 
upplevelser. I linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt i denna studie så ville vi säkerställa att vi 
kunde fånga in helhetsintrycket från respondenterna i form av uttryck, åsikter och upplevelser. 
Samtidigt som vi vill förhålla oss till vårt hermeneutiska förhållningssätt så ville vi också säkerställa 
att vi berör de olika teman som vi skapat kring studiens syfte med att undersöka “vi och dem” 
(Blomkvist et al., 2018). Med alla dessa faktorer som bakgrund så kom vi fram till att en 
semistrukturerad intervjuteknik var den mest effektiva och den som passade denna forskning bäst.  
 
Den största fördelen med att använda sig av en semistrukturerad intervjuteknik i denna studie är att de 
medverkande har stor frihet att röra sig i olika riktningar och ge oss olika infallsvinklar (Bryman, 
2018). De blir även en stor fördel att vi som forskare under intervjuns gång kan ställa frågor i den 
ordning som passar situationen bäst samt att vi är fria att lägga till följdfrågor för att få med 
nyanserade svar (Bryman, 2018).  
 
2.3.1.1 Urval av respondenter 
Då studien utförs i samråd med ett redan valt företag så var detta redan en naturlig del av ett målstyrt 
urval (Bryman, 2018). Det som återstod var att göra urvalet av medverkande i de semistrukturerade 
intervjuerna. Eftersom företagen som vi tidigare nämnt är uppdelade i olika avdelningar, så ansåg vi 
att det fanns en stor relevans att dessa avdelningar i så stor utsträckning som möjligt blev 
representerade i denna studie. Representationen av olika avdelningar kändes väldigt viktig, eftersom 
det är just “vi och dem”- känslan som är studiens tema. Av denna anledning blev det mer eller mindre 
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ett krav att i relation till syftet ha en så bra representation som möjligt från olika avdelningar. Vår 
process kan delas in i fem olika steg enligt följande:  

1. För att säkerställa detta valde vi därför att fråga företaget om en lista över anställda, där de var 
grupperade efter avdelning. Denna lista bestod av 170 personer, grupperade utefter område 
inom företaget. 

2. Denna lista klippte vi sedan ner i små lappar och la varje grupp för sig. Därefter valde vi sedan 
att dra lott om vilka individer som skulle medverka, då detta förhoppningsvis kan bidra till ett 
med representativt urval för organisationen. I urvalet till vår studie så var det viktigt att inte 
låta organisationen själv vara med och påverka urvalet, eftersom detta hade kunnat begränsa 
informationen eller rikta den åt ett visst håll.  

3. Efter att ha lottat fram deltagare till våra intervjuer kontaktade vi återigen företaget och 
frågade om en lista med kontaktuppgifter, som vi kunde använda för att komma i kontakt med 
de personer som vi fått fram i urvalet. Även här var vi noga med att fråga efter en lista med 
kontaktuppgifter till alla företagets medarbetare för att det inte skulle finnas någon som helst 
risk att någon mer än vi och deltagaren skulle kunna spåra informationen till en viss person. 

4. När vi fått kontaktuppgifterna från företaget kontaktade vi personerna i fråga och frågade om 
de var intresserade av att medverka.  

5. Efter det bokade vi in intervjuer med dem på deras arbetsplats, så att de skulle känna att det 
var så smidigt som möjligt för dem att delta i intervjun.  

 
Nedan följer en tabell 1 med lite bakgrundsinformation, om de respondenter som deltog i våra 
intervjuer. Då vi är väldigt måna om respondenternas anonymitet så har vi valt att ange ålder och antal 
arbetade år inom organisationen i åldersspann för att det inte ska gå att identifiera vem individen är. Vi 
har också valt att endast ange om respondenten arbetar i produktion eller är en tjänsteperson och att 
inte ange befattning av samma anledning.  
 
Tabell 1: Information om respondenter 
Respondent Kön Ålder Antal arbetade år 

inom organisationen 
Placering inom 
företaget 

R1 Kvinna 19-25 år 6-10 år Tjänsteperson 

R2 Kvinna 46-55 år 26-30 år Tjänsteperson 

R3 Man 46-55 år 21-25 år Produktion 

R4 Kvinna 26-35 år 0-5 år Tjänsteperson 

R5 Kvinna 56-65 år 0-5 år Tjänsteperson 

R6 Man 26-35 år 11-15 år Produktion 

R7 Man 36-45 år 6-10 år Produktion 

R8 Kvinna 36-45 år 21-25 år Produktion 

 
2.3.1.2 Genomförande av intervju 
I tabell 2 framgår det vilket datum som de semistrukturerade intervjuer har genomförts samt vilket 
tidsomfång dessa hade. I följande delar i detta avsnitt kommer vi att lite djupare förklara hur dessa 
delar var utformade.  
 

 
Tabell 2: Information om utförande av 
intervjuer 
 

Respondenter Datum Tid 
R1 2019-04-01 41 minuter 
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R2 2019-04-01 41 minuter 

R3 2019-04-01 28 minuter 

R4 2019-04-01 51 minuter 

R5 2019-04-01 48 minuter 

R6 2019-04-03 20 minuter 

R7 2019-04-03 19 minuter 

R8 
 

2019-04-03 57 minuter 

  
 

Tid och plats 
Platsen för intervjun blev ett självklart val för oss, då vi ville att så många tillfrågade respondenter 
som möjligt skulle välja att delta i våra intervjuer, varför vi valde att hålla våra intervjuer på deras 
arbetsplats. Vi intervjuade alltså alla åtta respondenter på deras arbetsplats. Att hålla intervjuerna på 
respondenternas arbetsplats förenklade för respondenterna att delta och vi undgick att tillfrågade 
tackade nej på grund av att intervjuerna skulle ske på deras fritid. I detta skede underlättade det 
betydligt att vi utförde studien i samråd med ett företag, då vi tack vare detta hade möjlighet att få 
tillgång till arbetsplats och att intervjua våra respondenter under arbetstid. Att befinna oss på 
respondenternas arbetsplats bidrog också till att vi kunde skaffa oss en förståelse för respondenternas 
arbetssituation och detta är enligt Bryman (2018) en viktig faktor, då detta bidrar till att det blir lättare 
att tolka och förstå de situationer som respondenterna beskriver.  
 
Bryman (2018) påpekar också vikten av att se till att intervjun utförs i en ostörd miljö. Vi ansåg att 
detta var väldigt viktigt då respondenterna inte skall känna sig störda eller uppleva stress och vi var 
därför måna om att boka rum som var ljudisolerade. Eftersom vi också var angelägna om 
respondenternas anonymitet så bokades intervjuerna in i rum som låg avsides och gardinerna i rummet 
drogs för.  
 
Tidsomfånget för intervjuerna hade vi uppskattat till mellan 30–45 minuter. Anledningen till detta var 
att vi ansåg att i relation till de frågor som vi hade så skulle denna tid komma att behövas för att 
tillföra relevant information och för att ge utrymme till följdfrågor. Precis som Jacobsen (2002) menar 
så finns inga direkta ramar för hur mycket tid som en intervju bör ta, utan det baserar på hur intervjun 
är uppbyggd. Då vi valt att ha öppna frågor i vår intervju så fanns det både intervjuer som inte nådde 
upp till det satta tidsomfånget samt att vi hade intervjuer som överskred det satta tidsomfånget.  
 
Vi hade enbart tre intervjuer av åtta som inte nådde upp till den satta tiden och dessa intervjuer tog 
enbart 19, 20 respektive 28 minuter. Anledningen till att dessa intervjuer inte uppnådde den 
uppskattade tiden berodde främst på att dessa individer inte hade lika lätt att få fram konkreta exempel 
och åsikter, vilket gjorde det lite mer komplicerat att komma fram till bra följdfrågor. En av dessa 
respondenter kände inte heller av att det fanns någon problematik kring “vi och dem”- känslan och 
detta bidrog också till att denna intervju blev avsevärt kortare än det planerade tidsomfånget som vi 
satt upp för intervjuerna. Utöver dessa tre intervjuer som låg under det satta tidsomfånget så låg två 
intervjuer på 41 minuter vilket var enligt planering. Tre intervjuer överskred det satta tidsomfånget 
och tog 48, 51 respektive 57 minuter att genomföra. Anledningen till att dessa överskred den satta 
tiden för intervjuerna berodde främst på att dessa individer var väldigt öppna i sina svar och gärna 
angav exempel gällande de frågor som denne fick samt att dessa individer också själva ledde in på nya 
följdfrågor, vilket öppnade upp för ännu djupare åsikter.  
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För att vara så tidseffektiva som möjligt valde vi att planera in många intervjuer på tre 
sammanhängande dagar. För att ingen stress skulle upplevas hade vi tillräcklig tid mellan intervjuerna. 
Anledningen till att vi ville ha gott om tid mellan intervjuerna var främst för vår egen skull, då det kan 
vara ganska krävande att styra en intervju och därför kände vi att vi själva behövde tid mellan 
intervjuerna för att kunna sortera tankarna oss emellan och starta om inför att nästa respondent skulle 
komma. Att vi hade gott om tid mellan intervjuerna var också viktigt för att respondenterna inte skulle 
känna sig stressade av att nästa respondent till exempel kom och knackade på dörren eller att nästa 
respondent inte heller skulle behöva stå och vänta på sin tur.  
 
Relation med respondenterna 
Att respondenterna skulle känna sig bekväma var viktigt för oss för att på så sätt försöka säkerställa att 
de var villiga att öppna upp sig och ge oss fördjupade svar på våra frågor. Till att börja med så 
presenterade vi därför oss själva, studiens syfte samt lite allmän information om anonymiteten i 
studien. Dessutom var det viktigt att respondenten själv kunde avbryta eller ställa frågor om denne 
kände att det behövdes eller var obekväm i situationen. Vi upprepade också det som vi informerat om i 
den inbjudan till intervjun som respondenterna mottagit, det vill säga hur studien skulle användas och 
hur vi hanterar materialet.  
 
För att uppmuntra till en öppen konversation från respondenten ville vi också försöka att hålla 
intervjun på ett sätt så att det ändå kändes som en konversation för respondenterna. Som intervjuare 
var det viktigt att själva vara medvetna om att inget på något sätt skulle vara vinklat eller inbjudande 
för respondenten att få några åsikter från oss. Anledningen till att vi ville få lite av en konversation var 
för att det kan vara svårt som respondent att öppna upp och utveckla om den man pratar till inte bjuder 
in till det.  
 
Eftersom intervjun är en semistrukturerad intervju med frågor som bjuder in till öppna följdfrågor 
hade vi en önskan om att minimera missförstånd, när det kommer till begrepp som skulle komma att 
användas under intervjun. Vi valde därför att förtydliga kring till exempel vad vi som intervjuare 
menade med “vi och dem”. Därefter presenterade vi för respondenten att för oss betyder “vi” den 
gruppen som man själv anser att man tillhör och “dem” är den grupp som man själv anser att man inte 
tillhör.  
 
Dokumentation 
Ljudinspelningar togs under intervjuerna för att vid behov kunna lyssna igenom intervjuerna och 
säkerställa att vi inte missar viktiga detaljer. Precis som Bryman (2018) menar så får man in mycket 
information vid en kvalitativ intervju och inspelningen blir då viktig för att kunna analysera den. Vi 
inledde därför varje intervju med att fråga respondenten om det var okej att vi spelade in samt att vi 
informerade om inspelningens syfte att den enbart är till för att vi ska kunna lyssna igenom den i vår 
analys för att inte missa viktiga detaljer. Alla respondenter kände sig bekväma med att vi spelade in, 
vilket underlättade för oss. Ljudinspelningen skedde med våra mobiltelefoner för att förenkla 
hanteringen och för att säkerställa att vi på ett enkelt sätt kunde ha med oss informationen var vi än 
var.  
 
Anteckningar tog vi för att inte riskera att missa viktig information samt för att underlätta i kommande 
analys. Vi ville i så stor utsträckning som möjligt föra anteckningar under intervjuerna mest för att 
detta medförde att vi lättare efter intervjuerna kunde sammanställa det insamlade materialet. Genom 
våra anteckningar hade vi också möjlighet att anteckna respondenternas reaktioner, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck, vilket inte kan göras via en inspelning. Detta är en viktig faktor enligt Jacobsen (2002). 
Genom våra anteckningar kunde vi tolka respondenternas reaktioner, ansiktsuttryck och kroppsspråk 
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vilket går i linje med studiens hermeneutiska förhållningssätt. Blomkvist et al. (2018) menar också att 
det oftast inte enbart räcker att spela in en intervju utan att föra anteckningar parallellt kan vara till stor 
hjälp när man sedan ska kontrollera i efterhand. Eftersom vi var två personer som intervjuade hade vi 
fördelen att precis som Blomkvist et al. (2018) menar kunna dela upp det mellan oss, så att en person 
fokuserade helt på respondenten och på de frågor som behövde ställas och den andra satt vid sidan av 
och förde anteckningar.  
 
Intervjufrågor 
Vår semistrukturerade intervju bestod av åtta grundfrågor och de flesta öppnade upp för följdfrågor. 
Vårt syfte när vi utformade frågorna var att fånga upp stora områden kring “vi och dem”- känslan för 
att säkerställa att vi frågade om rätt saker. Våra åtta grundfrågor under intervjun var följande:  

1. Kön 
2. Ålder  
3. Hur länge har du arbetat inom organisationen?  
4. Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter? 
5. Upplever du att det finns olika grupper på arbetsplatsen? 
6. Hur anser du att det skulle gå att lösa problematiken kring grupperingar på arbetsplatsen?  
7. Hur skulle du beskriva olika grupperingar och dess kriterier?  
8. Beskriv vad grupptillhörighet är för dig  

 
De tre inledande frågornas syfte är att finnas till för oss när vi ska analysera för att vi ska se om det 
finns samband mellan vissa svar och till exempel ålder eller kön. Det kan också vara en viktig del av 
vår förståelse när vi tolkar respondenternas svar att veta hur länge de arbetat inom organisationen, då 
detta kan påverka om de hunnit komma in i arbetet och haft möjligheten att se de faktorer som vi 
frågar efter eller inte. Att vi vill veta vilken roll individen har inom organisationen och hur dennes 
arbetsuppgifter ser ut är också en viktig del för oss att ha i åtanke när vi ska förstå oss på 
respondentens svar och tolka dess åsikter, då detta kan påverka huruvida en individ ser på saker runt 
omkring sig själv. Fråga fem till åtta har vi satt upp på sådant sätt av vi inleder till det ämnet som vi 
vill ha besvarat i vår grundfråga för att sedan bjuda in till följdfrågor kring grundämnet. Eftersom vi 
ville ha så mycket egna tankar och åsikter som möjligt från individen så var dessa frågor väldigt enkla 
och samtidigt öppnar frågorna upp för tolkningar. Dessa frågor minimerar även att respondenten 
misstolkar frågan. Alla frågor i intervjun utformades genom att vi efter att ha läst på om ämnena 
grupper och grupptillhörighet identifierat olika grundpelare i dessa fenomen. Dessa ämnen använde vi 
sedan för att sätta i relation till vårt syfte och därefter arbetade vi om den informationen till öppna 
intervjufrågor.  
 
Eftersom våra frågor var så pass öppna kom det upp många fördjupande följdfrågor under våra 
intervjuer. Det uppkom hela 78 olika följdfrågor under intervjuerna och fördjupad information om 
dessa finns i bilaga 2. Det var vissa följdfrågor som blev väldigt viktiga i sammanhanget för att få en 
djupare förståelse och dessa redovisas i tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3: Relevanta följdfrågor från intervjuer 
Grundfråga  Följdfråga 
5. - Blir detta ett problem i arbetet? 

- På vilket sätt speglas detta? 
- Vad beror problemet på tror du? 

6.  - Är det något som chefer jobbar med idag? 
- Tror du att vi och dem känslan kommer från ledningen?  
- Anser du att ledarna är tillräckligt insatta i hur 

individerna arbetar? 
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8.  - Tror du att de olika grupperna kan påverkas av att det 

finns olika sätt att kommunicera? 
- Upplevde du dessa grupperingar på tidigare positioner i 

företaget? 
- Går alla arbetsledare runt och pratar med alla? 
- Upplever du att alla arbetar mot samma mål? 

 
 

   
Anledningen till att dessa följdfrågor utmärkte sig och var extra viktiga var för att vi upptäckte i vår 
analys att det var genom dessa frågor som vi fick ut mest information kring fenomenet och att dessa 
frågor gav oss en djupare förståelse kring respondentens egna åsikter. Dessa följdfrågor blev även 
viktiga pusselbitar när det kom till att knyta samband kring den insamlade datan.  
 
2.3.1.3 Efter intervjuerna  
Reflektioner 
Efter varje intervju ville vi vara måna om att fånga upp upplevelser och intryck kring respondenternas 
svar och beteende. Detta antecknade vi under ett eget avsnitt i anteckningarna från varje intervju. 
Exempelvis kunde vi vid vissa frågor se på en individ att denne uppvisar viss irritation direkt när 
frågan ställdes för att sedan i sitt svar vidareutveckla att detta var ett ämne som individen faktiskt såg 
som väldigt problematiskt. Då gjorde vi en anteckning vid den frågan om att individen påvisade viss 
irritation när vi ställde just den frågan och detta var till stor hjälp när vi sedan skulle gå igenom 
anteckningar igen i analysen för då kunde man tolka saker på ett mer relevant sätt än om man inte 
gjort dessa anteckningar. Andra exempel är att man lätt kunde se på individerna när de kände sig 
uppgivna eller bekymrade över vissa fenomen eller att de blev eld och lågor när det var fenomen som 
de brann för och ville förmedla till oss.  
 
Den största anledningen till att vi tog dessa anteckningar var alltså för att säkerställa att vi inte missade 
viktiga tolkningar och beteenden som vi inte fångat upp under intervjun samt att vi ville samla bådas 
tolkningar, då vi oftast inte upplevde alla beteenden likadant troligen för att vi som intervjuare hade 
olika huvuduppgifter under intervjuerna. Att vi ville göra detta direkt efter varje intervju var av den 
enkla anledningen att minnet är bra men kort och att det annars är lätt att förväxla olika intryck mellan 
olika individer om dessa inte skrivs ner efter varje intervju. Eftersom vi kunde göra dessa anteckningar 
direkt efter varje intervju kunde vi som intervjuare också släppa tidigare intervjuer och gå in i nästa 
utan att koppla samman dessa.  
 
Transkribering 
Då vi hade förmånen att både kunna spela in och föra anteckningar under alla intervjuer valde vi att 
inte göra en full transkribering. Vårt tillvägagångssätt blev därför i stället att först ta del av de 
anteckningar som vi gjort under intervjuerna för att läsa igenom dessa ordentligt för att påminna oss 
själva om vad alla individer sagt. Efter att ha gjort detta valde vi att tillsammans lyssna igenom 
inspelningarna från intervjuerna samtidigt som vi kontrollerade våra anteckningar för att säkerställa att 
vi inte uteslutit viktiga detaljer, följdfrågor och liknande. Precis som Jacobsen (2002) menar så kan det 
vara tidskrävande att transkribera och dels därför var vi tacksamma över att vi kunnat föra så 
fullvärdiga anteckningar som möjligt under intervjuerna samt att vi kunnat spela in intervjuerna.  
 
Efter att ha säkerställt att vi inte missat detaljer i våra anteckningar påbörjade vi arbetet med att dela 
upp och sortera den data som samlats in under intervjuerna. Vi valde då att skriva ut alla anteckningar 
för att lättare kunna arbeta med dem rent fysiskt. Vi tog sedan överstrykningspennor i olika färger som 
vi sedan kodade till olika teman och påbörjade därefter arbetet med att stryka över anteckningar och 
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färgkoda dem under rätt tema. Efter att vi gjort detta så klippte vi ut allt material och placerade under 
varje färgkodat tema för att sedan sortera upp dessa i ytterligare underteman. Vi lade sedan detta 
material i olika mappar för att kunna plocka fram rätt information vid rätt tillfälle men också för att 
lätt kunna flytta informationen till andra mappar om den passade bättre någon annan stans beroende på 
sammanhanget. Att vi valde att göra vår transkribering så fysisk som vi gjorde var för att vi ansåg att 
det gav oss en större överblick och att det var mindre risk att tappa data på vägen när den flyttas 
runt.  Detaljer om hur detta tillvägagångsätt såg ut rent praktiskt finns i bilaga 3. 
 
2.3.2 Enkät 
Enkätens syfte i denna studie var att vi ville få en mer övergripande överblick över den stora massans 
åsikter kring studiens syfte att utforska “vi och dem” (Blomqvist et al,. 2018). Andra fördelar med att 
använda enkäter som komplement till våra intervjuer var att få mer konkreta variabler för att kunna 
mäta och använda dessa i vår analys samt att vi genom att använda enkäter också undviker 
intervjuareffekten (Bryman, 2018), vilket vi ansåg kunde leda till att vi fick ärliga och raka svar.  
 
2.3.2.1 Urval av respondenter 
Som tidigare nämnts utförs denna studie i samråd med ett företag, vilket gjorde att vi fick ett målstyrt 
urval (Bryman, 2018) i våra enkäter. Eftersom vi vill få en så bra, bred och ärlig bild som möjligt av 
hur medarbetarna tänker kring “vi och dem”- känslan, vilket är studiens syfte, anser vi inte att det 
finns något egentligt värde i att bara skicka ut enkäten till ett visst urval. Vi valde därför att i stället 
skicka ut enkäten till alla inom organisationen dels för att vi då inte påverkar vilka individer som vi får 
in svar från och dels för att det är intressantare desto fler svar som vi får in. För att genomföra detta 
frågade vi en kontaktperson på företaget efter mejladresser till alla medarbetare och sedan 
distribuerade vi enkäten till alla dessa mejladresser. För att behålla anonymitet i studien så samlade vi 
email adresserna till alla medarbetare på företaget och dessa email adresser bestod av både privata och 
arbetsrelaterade adresser. Vi gick sedan in i Qualtrics som vi använt för att utforma enkäten och gjorde 
en distribueringslista, där vi angav alla email adresser för att sedan distribuera dessa på ett anonymt 
sätt.  
 
2.3.2.2 Utformning av enkät 
Enkäten utformades som en webbaserad enkätundersökning via Qualtrics som är ett av Jönköping 
University godkänt webbaserat verktyg (jibs.eu.qualtrics.com). Enkäten bestod av totalt 11 frågor som 
skickades ut till respondenterna via email. Det första som vi fokuserade på när vi utformade studiens 
enkät var att få den att se så professionell ut som möjligt, då detta enligt Bryman (2018) kan hjälpa till 
att höja svarsprocenten. För att enkäten skulle kunna bidra till att besvara studiens syfte och dess 
frågeställningar valde vi att blanda formen på frågorna i enkäten på följande sätt: 

• Vi valde att inleda enkäten med fyra slutna frågor där det fanns fem givna svarsalternativ. 
Dessa fyra frågor handlar om att vi ville reda ut om det fanns en ”vi och dem”- känsla, hur 
man såg på gemensamma mål samt för att se vilka värderingar som respondenten hade. 
Anledningen till att vi valde att inleda med fyra slutna frågor var för att vi ville ha inledande 
frågor som var lätta att besvara och ställa för respondenten respektive intervjuaren (Bryman, 
2018). En annan anledning till att vi valde att inleda med fyra slutna frågor var för att vi ville 
säkerställa att vi kunde mäta vissa variabler och att vi på ett lätt sätt kunde bearbeta svaren 
(Bryman, 2018). 

 
• Efter dessa frågor så följde det fyra öppna frågor, där respondenterna fick svara fritt. Dessa 

fyra frågor handlade om att vi fördjupat ville samla in data om hur grupperna såg ut, i vilka 
situationer de fanns, varför man inte ansåg att alla tillhör samma grupp samt om respondenten 
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själv anser att denne arbetar för att minska grupper på arbetsplatsen. Anledningen till att vi 
valde att ha fyra öppna frågor var för att vi ville att respondenterna skulle kunna svara med 
egna ord (Bryman, 2018) samt för att vi precis som Bryman (2018) menar, att man genom 
öppna frågor vill lämna utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar.  

 
Avslutningsvis på enkäten så lade vi in de rent administrativa frågorna såsom kön, ålder och antal 
arbetade år inom organisationen. Anledningen till att vi ville ha med frågor som dessa var främst för 
att i analysen sedan kunna se om det gick att dra samband mellan dessa faktorer och fenomenet. 
Enkätens utformning anges i bilaga 1. 
 
Vi distribuerade vår enkät till 170 personer, det vill säga till alla individer som vid tillfället var 
anställda inom organisationen. Enkätens svar samlades in på följande sätt som anges i figuren (figur 1) 
nedan:  
 

 
  Figur 1: Information om distribuering av enkäter 
 
2.4 Empirisk dataanalys 
För att kunna besvara studiens frågeställningar om “vi och dem” valde vi att genomföra en tematisk 
analys av insamlad empirisk data. En tematisk analys innebär att man kategoriserar den insamlade 
datan i olika teman för att få fram ett mönster kring det fenomen som man studerar (Blomkvist et al., 
2018). En tematisk analys var också i linje med studiens induktiva forskningsansats, då vi först visste 
vilka teman som vi skulle använda efter att vi samlat in vår data och därför inte kunde ha några 
förutfattade meningar om vilka dessa teman skulle vara. För att kunna dela upp i teman valde vi att 
börja med att sortera in olika data under den frågeställning som just den data berörde. Nästa steg för 
oss var att dela in datan under varje frågeställning i olika underteman och sortera den data i 
underkategorier. I dessa underkategorier delade vi upp saker som hade gemensamma nämnare i olika 
teman för att få fram olika fenomen. Vi valde att använda samma tillvägagångsätt för att analysera 
både den data som vi samlat in från våra intervjuer och enkäter, då all denna data gick att placera in 
under de olika teman som vi identifierat. Dock krävdes det att de frågor i enkäten som bestod av givna 
svar analyserades genom att vi beräknade hur många procent av helheten som besvarade vår enkät 

22 Mars 
• Enkäten skickas ut till 170 st respondenter 

28 Mars 

• 36 st enkäter besvaras från 22 Mars till 28 Mars 
• En påmmineelse skickas ut till 134 st respondenter 

5 April 

• Insalmlingen av enkäter avslutades 
• Totalt 50 st enkäter samlades in 
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som hade vissa åsikter. Anledningen till att vi valde att analysera all data som samlats in genom 
intervjuer och genom frisvarsfrågor i enkäten berodde till största delen på att vi ville hitta så många 
gemensamma nämnare som möjligt för att kunna finna grund till att kunna besvara vårt syfte och 
utforska ”vi och dem”- känslan och dess kriterier. 
 
För att kunna genomföra vår tematiska analys har vi låtit de olika teman som vi hittat växa fram 
genom materialet (Blomkvist et al., 2018) samt att vi letat efter likheter i materialet (Blomkvist et al., 
2018). För att få detta så strukturerat som möjligt valde vi även att göra såsom Blomkvist et al. (2018) 
rekommenderar att färgmarkera den data som samlats in för att strukturera den. Vi gav ett funnet 
fenomen en färg för att sedan färgmarkera den data som har med temat att göra i samma färg. Först 
valde vi att placera relevant information under fem stora teman som vi identifierat för att sedan placera 
in dem under flera mindre teman, vilket figur 2 nedan visar. Hur detta gick till rent praktisk går också 
att se i bilaga 3. 
 

 
 
  Figur 2: Tematräd över teman för analys 
 
När vi hade sorterat upp den data som samlats in under dessa kategorier blev det tydligt för oss hur vi 
skulle lägga ihop information för att få fram aspekter till analysdelen. Vi valde sedan att samla dessa 
teman under sju olika begrepp som vi sedan skulle analysera och knyta ihop med relevant fakta, 
nämligen värderingar, organisationskultur, befattning, mål, förståelse, ledarskap och kommunikation. 
Dessa begrepp kom från våra underteman men var ett sätt för oss att kunna hantera underteman och 
sammanställa likvärdigt material från olika grundteman.   
 
Efter att vi funnit dessa sju olika teman började vi söka efter relevant litteratur och tidigare forskning 
som kunde stödja vår insamlade data. Detta blev en viktig del för att kunna koppla samman teori och 
praktik. Vi sökte i första hand efter tidigare forskning kring dessa teman genom Google Scholar och 
bibliotekets egna sida Primo vid Jönköpings Universitet. Vi valde att använda oss av källor som anses 
vara tillförlitliga. Det finns mycket forskat kring dessa teman och detta blev en utmaning för att 
sammankoppla den teori som är mest relevant till den data som vi samlat in. När vi sökte efter tidigare 
forskning på Primo genom våra nyckelord, fick vi förslag på böcker inom området och som vi valde 
att använda också. Dessa böcker belyste och var fördjupande inom dessa sju olika teman. Nyckelorden 
som vi använde oss av när vi sökte litteratur var de sju olika teman som vi fann i den insamlade datan. 
På högskolebiblioteket valde vi ut några av de böcker som vi ansåg mest relevanta till vår studie. 
Dessa böcker har varit till stor hjälp för vi skulle kunna koppla samman teorin med praktiken. 
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2.5 Studiens kvalitet 
För att kunna bedöma kvaliteten används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 
studiens giltighet och innebär att det som mäts är relevant för studien (Bryman, 2018). Reliabilitet 
handlar om tillförlitlighet och om arbetets precision, vilket innebär i vilken utsträckning andra forskare 
kan använda sig av samma metod och få samma resultat (Bryman, 2018). Hög reliabilitet garanterar 
inte hög validitet men dock förutsätter hög validitet hög reliabilitet (Blomkvist et al., 2018). Utifrån 
dessa två aspekter diskuteras studiens kvalitet nedan:  
 
För att öka validiteten i den kvalitativa studien förberedde vi respondenterna som skulle delta i vår 
forskning genom att vi skickade ut ett introduktionsmail på förhand med information om vår forskning 
samt våra tänkta intervjufrågor. På detta sätt kunde deltagarna få en chans att se om forskningen är 
relevant för just dem men även att de har tid att förbereda sig innan.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är arbetsplatsen en konstlad plats för en intervju. Men med tanke på vårt ämne 
så anser vi att det är relevant och naturligt att hålla intervjun på deras arbetsplats för att prata om 
gruppering och grupptillhörighet. Därav anser vi att respondenterna har besvarat frågorna så uppriktigt 
som möjligt, vilket ökar studiens reliabilitet. Jacobsen (2002) beskriver vidare att intervjua ansikte mot 
ansikte kan ha en negativ effektiv som kan ge en missvisande bild. Vi var därför väldigt noga med att 
försöka få en god relation till respondenterna så att de kände sig bekväma i vårt sällskap och så att de 
vågade bidra med utförliga och ärliga svar. Vi har under intervjun varit neutrala och inte försökt visa 
några ansiktsuttryck som skulle kunna påverka och styra respondenternas svar, vilket ökar studiens 
validitet. För att öka validiteten ytterligare har vi försökt att sammanställa intervjuerna så fort som 
möjligt efter att intervjun avslutats. Detta gör att vi minskar risken för att någon information skall gå 
förlorad eller bli förvrängd.  
 
För att öka reliabiliteten i den kvantitativa studien utformade vi enkätens frågor utifrån olika fenomen 
som vi ville ha besvarade. När vi skrev frågorna till enkäten hade vi vårt syfte och våra 
frågeställningar i åtanke, så att frågorna skulle vara relevanta för vår uppsats. Vi har ställt frågor i 
enkäten som möjliggör att besvara våra frågeställningar vilket ökar studiens validitet. En styrka när det 
gäller både validiteten och reliabiliteten är att vi har ett stort urval av deltagare. En ytterligare styrka 
med denna studie är att vi valt att både göra en kvalitativ och en kvantitativ forskning som kan 
komplettera varandra.  
     
2.6 Etiska ställningstaganden 
Då denna studie har en blandning av kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt betyder detta att vi 
till stor del kommer i kontakt med individers personliga sfär. Att vi kommer i kontakt med individer 
på detta sätt gör att vi behöver ta hänsyn samt ställning till vissa etiska dilemman som finns. Vi har 
utgått från de fyra kraven som enligt Langemar (2008) bör tas i beaktning: 1) informationskravet, 2) 
samtyckeskravet, 3) konfidentialitetskravet och 4) nyttjandekravet.  
 

1. Informationskravet- För att uppfylla detta krav ska vi i studien ge deltagaren tillräcklig 
information om vad individens deltagande innebär för att denne skall kunna avgöra om denne 
vill deltaga eller inte. Den information som individen får är vad studiens syfte innebär samt 
information om att individen är helt anonym genom hela processen och att individens namn 
inte kommer att anges någonstans. Information om frivilligheten att deltaga för individen, 
konfidentialiteten och nyttjandet ges också till individen. Vi ger de medverkande information 
om vad de som deltagare går med på både när vi kontakar dem första gången för att se om de 
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vill delta i en intervju samt vid intervjutillfället för att de medverkande skall ha full förståelse 
för vad deltagandet innebär och kunna avböja om de så önskar.  
 

2. Samtyckeskravet- För att uppfylla detta krav kommer vi att lägga stor vikt vid att allt 
deltagande sker frivilligt. Det är viktigt för oss i vår studie att frivilligheten sker både formellt 
och reellt för att ha värde och för att detta ska vara möjligt krävs alltså att deltagarna få 
fullvärdig information om vad deltagandet innebär. 
 

3. Konfidentialitetskravet- För att uppfylla detta krav kommer vi i studien till att börja med inte 
på något sätt att ange namn eller annan information som kan göra att informationen kan 
härledas till en person överhuvudtaget. För att se till att organisationen i detta fall inte kommer 
att kunna härleda information till personer, så sköter vi som forskare urvalet helt själva utan 
att organisationen får delta i denna process.  
 

4. Nyttjandekravet- För att uppfylla detta krav är det viktigt att vi som forskare klargör att 
materialet inte kommer att användas för undervisning eller i kommersiella syften. Rådatan 
som tas fram som underlag till arbetet kommer att vara helt anonymiserad och det ska inte gå 
att härröra till varken organisation eller individ. Rådatan kommer att lagras då detta är ett krav 
eftersom det är grund till forskningen och det är viktigt att all denna information ges till den 
deltagande.  
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3. Empirisk analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de semistrukturerade intervjuerna samt från enkäten. 
Företag och respondenter hålls fortsättningsvis helt anonyma i syfte att inte riskera att någon kan läsa 
ut vem som sagt vad. Vidare delas det upp efter de två olika frågeställningar som tagits fram för att 
hjälpa till att besvara studiens syfte.  
 
3.1 Frågeställning 1: “Vad innebär “vi och dem”- känslan och varför finns den?  
I detta avsnitt är vårt syfte att besvara vår första frågeställning kring vad en ”vi och dem”- känsla är 
och varför den finns. Vi har identifierat värderingar, organisationskultur, upplevda maktskillnader 
och hierarkier inom befattningar och ledarskap som aspekter som identifierar vad “vi och dem”- 
känslan är för något och varför den finns. Detta gör vi genom att presentera insamlad data i relation 
till lämpliga teorier som kan hjälpa oss att knyta ihop ett samband.  
 
3.1.1 Värderingar  
När vi sammanställt den data som vi har samlat in så fann vi att många av respondenterna pekar mot 
fenomenet värderingar. Värderingar kan enligt Rokeach (1973) definieras som ett förhållningssätt som 
alla individer har angående vilket beteende som är önskvärt och vilka mål som individen har. För att 
lättare förstå Rokeachs definition om värderingar finns det tre indelningar som gör värderings- 
begreppet komplett. Dessa är en kognitiv, en känslomässig och en beteendemässig del som alla blir 
viktiga delar. Detta leder till att varje individs uppfattning om det önskvärda medför ett emotionellt 
engagemang i varje situation. Därefter för detta med sig ett specifikt beteende hos varje individ som 
yttrar sig genom en aktiv handling (Rokeach, 1973). Rokeach (1973) påpekar även att varje individ i 
sin egna individuella läroprocess skapar erfarenheter och mognar och därefter lär sig att en del 
värderingar är antingen mer eller mindre önskvärda i olika situationer. Rokeach (1973) menar att man 
kan se det som att värderingar ingår i ett organiserat system, där varje värdering sätts i relation till 
varandra och prioriteras på olika sätt i olika relationer i relation till vilken situation som individen 
befinner sig i. Argandoña (2003) ger en definition om vad värderingar är:  
 

“Centrala önskningar eller övertygelser, slutgiltiga situationer och önskvärda beteenden 
som överskrider specifika situationer, styr valet och utvärderingen av våra beslut och 
därmed våra beteenden. Värderingar blir därmed en integrerad del av vår tillvaro och verkar 
för att forma vår karaktär”. 

 
Med detta sagt menar Argandoña (2003) att de värderingar som vi har avgör våra beslut som vi fattar i 
olika situationer, som sedan blir en integrerad del av vilka vi är och hur vi agerar som individer. 
  
Genom vår forskning har vi kommit fram till att företagets anställda inte anser att alla delar samma 
gemensamma värderingar kring organisationen och de arbeten som utförs inom organisationen. Hela 
38 % av de som besvarat vår enkät upplever inte att alla individers uppgifter har lika stort värde inom 
organisationen. Detta speglar sig i många av de vardagliga arbetssysslorna, till exempel hur folk pratar 
med varandra och beter sig på arbetsplatsen. Från olika respondenter har vi samlat in data om att man 
upplever att man inom organisationen ger gliringar till andra grupper inom den egna gruppen. 
Kommentarer som främst bidrar till dessa gliringar är att man säger saker som till exempel “det där är 
inte mitt jobb”, vilket skapar diskussioner mellan grupper som yttrar sig i gliringar.  
 
I den data som samlats in finner vi också att många respondenter pekar på problematiken kring att alla 
inte delar samma gemensamma värderingar. Detta yttrar sig i en stor ovilja att hjälpa varandra inom 
organisationen. Hela 54 % av de som besvarade vår enkät angav att de uppfattar att man inom 
organisationen inte är villig att hjälpa varandra. Respondenterna anser inte att det finns klart 
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förmedlade värderingar ner i organisationen, vilket bidrar till att man inte är villig att se utanför eget 
arbetsområde, då man saknar förmågan att se att allt bidrar till organisationens helhet. Hur olika 
värderingar påverkar viljan att hjälpa varandra pekar en respondent på genom följande uttryck: 

“Upplever att många pratar om vi och dem, det finns på många håll en stor ovilja att 
hjälpa varandra och jag tycker att detta bara har blivit värre med tiden. Man pratar ofta i 
termer som “Jag bryr mig inte om det för det är produktion”, “det är projekt” eller “det 
är logistik” och försöker undvika uppgifter genom att lägga över det på någon annan 
istället för att gemensamt försöka komma fram till ett sätt att lösa uppgiften” (Personlig 
kommunikation, 1 april, 2019). 

I linje med dessa åsikter så pekar också flera respondenter på att man inom organisationen bara 
har förmåga att se om sitt eget bo och att så länge som man som individ klarar de egna målen så 
spelar resten inte så stor roll:  

“Alla strävar efter att nå sina egna mål men tänker inte på att hjälpa till på andra 
ställen” (från enkät). 

Att dessa individer inte känner en vilja att alla tillsammans utgör organisationen och genom detta 
avstår från att vilja hjälpas åt kan kopplas till att man inte anser att organisationens värderingar har 
förmedlats i tillräckligt stor utsträckning inom organisationen. Detta går då att knyta an till Rokeach 
(1973) syn på att värderingar speglar ett visst förhållningssätt och önskvärt beteende.  
 
Genom den data som samlats in pekar flera respondenter vidare på att det finns en stor skillnad mellan 
värderingar hos tjänstepersoner och kollektivanställda angående hur man ser på varandra. Det finns en 
syn hos respondenterna att problematiken kring vi och dem ligger i att:  

“Jag tror att tjänstepersonerna tycker att de är lite bättre än oss, det ligger i 
maktskillnader” (från enkät). 

samt,  
“Vissa sätter sig på höga hästar” (från enkät). 

Att man inte delar samma värderingar kring vad alla inom organisationen gör och att alla skall sträva 
mot samma värderingar kan precis som Argandoña (2003) menar i sin definition av värderingar 
påverka hur vi väljer att bete oss gentemot andra med problematiken kring olika värderingar som en 
grund till detta. Inom organisationen kan vi genom insamlad data se att den gemensamma synen på 
organisationens värderingar är vag. Eftersom värderingarna är så pass otydliga inom organisationen 
ser vi i respondenternas svar att de anser att detta påverkar “vi och dem”- känslan markant. Det finns 
en tydlig gruppering kring individers värderingar bland de olika avdelningarna och befattningarna som 
påverkar alla anställda. Enligt Thornbury (2003) är det väldigt viktigt att alla anställda oavsett 
befattning har vissa gemensamma värderingar för hur man skall bete sig. Genom att ha gemensamma 
värderingar menar Thornbury (2003) att gruppen får en bättre sammanhållning men även att relationen 
mellan individerna inom organisationen blir effektivare och mer harmonisk.  
 
Vi fann också att respondenter pekar på en problematik kring att organisationen inte har samma 
värderingar inom de olika gruppbefattningarna. Det finns till exempel de respondenter som anser att 
organisationen har en bild av att det enbart är vissa befattningar som behöver ha en översyn och 
förbättring av den psykosociala arbetsmiljön, medan organisationen absolut inte anser att detta 
problem finns hos andra befattningar. Det finns också en syn bland respondenterna att företaget tror att 
alla individer fungerar precis likadant:  

“Alla är inte likadana även om t ex ett företag tycker att alla ska ta info, göra lika 
och sen vara tyst. Ingen är någon maskin” (enkät, 5 april, 2019). 
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Denna syn bland respondenterna kan vara en följd av att organisationens värderingar inte 
förmedlats tillräckligt väl, då detta precis som Rokeach (1973) menar påverkar hur en individ 
väljer att bete sig och agera i relation till förmedlade värderingar.  
 
Inom ett företag finns en mängd individer som var och en har en rad olika uppsättningar värderingar 
som hjälper till att guida individens beteende och individens arbete.  
Här har företaget en väsentlig roll att främja och förebygga att individer inte skall ha olika värderingar 
samt att arbeta för att få en gemensam syn på företagets värderingar som hjälper individen att styra sitt 
beteende. Enligt Bruzelius och Skärvad (2002) är en stark kultur med gemensamma värderingar en bra 
grund för beslutsfattande och minskar behovet av styrning samt övervakning av medarbetare. Om 
individerna inom organisationen vet exakt hur man förväntas agera i vissa situationer behöver man 
inte lägga onödig tid på att komma underfund med hur man bör göra och vilka beslut som bör fattas. 
Detta leder i sin tur till att värderingarna effektiviserar vårt agerande, vilket förhoppningsvis får 
organisationen att bli snabbare och mer flexibel (Bruzelius & Skärvad, 2002).  
  
Sammanfattningsvis går det genom den data som presenterats att medarbetarna inom företaget 
inte anser att alla har samma värderingar, likväl som de vittnar om att de själva har olika 
värderingar. De anser inte heller att organistsonen tillräckligt tydligt förmedlar vilka 
värderingar som medarbetarna bör förhålla sig till. Vi kommer nu att avslutningsvis presentera 
olika förbättringar som vi samlat in i vår data från respondenterna om hur organisationen kan 
göra för att förbättra problematiken kring att alla inom företaget inte delar samma 
värderingar. Man uppger att det bör implementeras mer detaljer och arbetssätt kring hur man 
vill att medarbetarna beter sig kring värderingar. Vidare vill man se ett arbete med att få alla 
individer att behandla alla med samma värde och respekt oavsett befattningar, ursprung och 
klasskillnader.  
 
3.1.2 Organisationskultur 
En samling av individers värderingar kan utgöra en stor del av kulturen inom organisationen. Inom en 
organisation finns det ofta värderingar som delas av medlemmarna. Detta innebär givetvis inte att alla 
tycker likadant eller tänker precis lika. Dock finns det vissa värderingar som kan känneteckna en 
organisation (Müllern, 1994). Organisationskulturen består av gemensamma värderingar som utgör 
organisationens handlingar mot exempelvis kunder, intressenter, olika ageranden samt hur 
medarbetarna och cheferna tillsammans speglar värden både utåt och inåt. Kulturen kan behållas, 
utvecklas och förändras beroende på vilka individer som är inom organisationen (Schein, 1984). I vår 
forskning har vi konstaterat att det finns en tydlig gruppering kring medarbetarnas värderingar som har 
blivit en påverkan till organisationskulturen. Det har framkommit att det finns ett stort problem med 
att det är många grupper inom organisationen, eftersom företaget är stort. Inom organisationen finns 
även många individer med olika kulturer och olika etnicitet som påverkar kulturen och dess 
värderingar.  
 
Resultatet från vår forskning visar att vi kan applicera Scheins teori om de tre kulturnivåerna. Enligt 
Schein (1990) kan man skilja på tre strukturella nivåer inom en kultur. Den första nivån i Scheins 
modell är de synliga artefakter som innefattar klädkoder, hur man hälsar och pratar med varandra samt 
språket. Problemet med denna nivå är att man ser och märker av denna nivå men förstår inte dess 
innebörd. I den data som vi samlat in kan vi se att många respondenter pekar på problematiken kring 
att det inom organisationen finns många olika etniciteter och att alla inte förstår det språk som man 
inom organisationen valt att använda sig av, det vill säga svenska. En respondent anger att 
problematiken ligger helt i individers olika kulturskillnader, intressen, uppväxt och klasstillhörighet. 
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Vidare svarar en respondent på frågan varför denne inte tror att alla kan bilda en stor grupp 
tillsammans följande:  

“Vi är för olika, olika kulturer, olika bakgrund” (enkät, 5 april, 2019). 
Detta går att koppla till det Schein (1990) menar med att synliga artefakter ofta skapar problematik, då 
alla påverkas av dessa fenomen men oftast inte har förståelse för hela dess innebörd.  
 
Den andra nivån är individers värderingar, normer och filosofier (Schein, 1990). Dessa är enligt 
Schein (1990) medvetna antaganden som blir en vägledning för oss individer för våra valda 
handlingar. Respondenter i studien pekar åt att mycket av problematiken kring “vi och dem” baseras 
på att individer inom organisationen har olika grundvärderingar samt att det grundar sig i att individer 
har olika uppfostran och olika uppfattningar. Det finns mycket insamlad data från respondenterna som 
pekar på värderingar som stor problematik men det finns också mycket i respondenternas berättelser 
som vittnar om att viss del av problematiken ligger i normerna. Flertal respondenter berättar om att 
man håller sig till de grupper som man jobbar med och att man håller sig till de som tillhör samma 
etnicitet samt de som tänker och agerar likvärdigt.   

“Det finns en avsaknad av social kompetens, man vet att i sin grupp så kan man säga lite 
vad man tycker och tänker för att man har sin grupp som en sorts fallskärm” (personlig 
kommunikation, 1 april, 2019). 
Samt,  
“Man är väldigt inrutade i sin sak och det är svårt att rubba på det” (personlig 
kommunikation, 1 april, 2019). 

 
Den tredje är grundläggande antaganden och som innefattar individens värderingar som blivit tagna 
för givna (Schein, 1990). Inom organisationen uppger många respondenter om att klassiska 
antaganden från individer är följande: 

“Varför får inte mitt lag göra så och så vidare” (personlig kommunikation, 3 april, 2019). 
Detta har egentligen inte sin grund i att individerna faktiskt vet att de blir annorlunda behandlade utan 
att de slänger ur sig åsikter som detta för att de antar att de inte kommer att få samma behandling. En 
respondent anger också att individer har en stor oförmåga att se bortanför sig själva. Detta bidrar till 
att man har ogrundade åsikter gentemot andra individer, vilket då skapar en distans genom att man 
antagit att en individ besitter vissa egenskaper. I den data som samlats in finner vi också att man 
vittnar om att individer har en förmåga att genom antaganden låsa sig vid att man automatiskt tillhör 
en viss grupp och detta hindrar människor från att kunna hjälpas åt och komma överens.  
 
Problemet med företagets nuvarande organisationskultur är enligt studiens respondenter att tänket 
kring “vi och dem” sitter i väggarna och att det finns ett tänk där man letar syndabockar. Enligt 
respondenterna så ligger det i kulturen att man vill se till att vinkla situationer till sin egen fördel för 
att antingen slippa göra saker eller för att undvika att ta på sig skulden för fel som har gjorts. En 
respondent menar att företagets kultur kan beskrivas på följande sätt: 

“Vi är kompetenta men får inte ihop det, vi har bara fokuserat på att växa men man 
stänger in kompetens i ramar. Just nu så jobbar man med fel saker, man har mycket 
möten vilket skulle behöva minskas, just nu så tar man bort de som är viktiga och har 
kvar dem som är mindre viktiga. Det finns ingen som riktigt vill ha ansvar vilket leder 
till pajkastning och korridorsbeslut” (personlig kommunikation, 1 april, 2019). 

Enligt Yukl (2002) är det lättare att skapa en ny kultur i en ny organisation i stället för att försöka 
påverka den befintliga organisationskulturen. En del av de gemensamma värderingarna och 
antagandena kan vara underförstådda och omedvetna, vilket innebär att det blir svårt att förändra dem. 
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Under intervjuerna har det även framkommit att detta problem som finns inom organisationen idag 
måste lösas på ledarnivå först.  

“Det är ingen lätt problematik att lösa, ”vi och dem”- kulturen sitter i väggarna. 
Förändringen behöver börja på ledarnivå, ledarna behöver jobba tillsammans med 
samma mål och se till hela organisationen och inte bara till sin lilla grupp. Vad som 
händer i olika flöden och hur det påverkar resten av organisationen” (personlig 
kommunikation, 3 april, 2019). 

Som organisationen ser ut just nu så tenderar kulturen att påverka ledaren i stället för att ledaren 
påverkar organisationens kultur. Enligt Yukl (2002) krävs det stor insikt och förståelse för den 
nuvarande kulturen för att kunna implementera förändringar inom organisationen. I vår forskning har 
vi genom insamlad data kunnat se att organisationen tenderar att ha en vag organisationskultur, vilket 
enligt Yukl (2002) ofta innebär att det finns ett fåtal eller inga värderingar som medlemmarna delar 
med organisationen.  

“Vi har inte roligt på jobbet idag, det hade vi när jag började. När jag började jobba 
så hade vi så kul så att man längtade efter att gå och jobba, nu får man knappt skratta 
eller prata med något utöver rasterna, detta leder automatiskt till att man hellre håller 
sig till sig själv med anledningen att man är rädd för att få skäll om man pratar och 
har lite trevligt” (personlig kommunikation, 1 april, 2019). 

Detta skapar en viss otrygghet för individerna som gör det svårt för individen att veta hur man ska bete 
sig och reagera i vissa situationer (Grönroos, 2002). Enligt Grönroos (2002) skapar starka 
gemensamma värderingar en bättre prestation eftersom alla anställda lägger ner tid på de fenomen som 
värderingarna lägger stor vikt vid. Fortsättningsvis så tenderar detta att leda till högre motivation bland 
individerna inom organisationen (Grönroos, 2002). Vidare förklarar Hofstede (1984) att begreppen 
kultur och värderingar inte utesluter varandra utan att det finns en röd tråd mellan dem. Enligt 
Hofstede (1984) innehåller kultur många olika system av värderingar, där individens värderingar 
binder samman till en hel kultur.  
 
För att sammanfatta går det genom respondenternas svar i enkäter och intervjuer att identifiera 
en osäkerhet kring vilken organisationskultur som företaget strävar efter att inneha. Detta 
påverkar individerna genom att man ser en problematik kring fenomenet som bidrar till 
beteenden som inte främjar företagets bästa. Vidare har vi i den data som samlats in fått in 
många idéer till förbättringar från respondenterna. Man skulle vilja se att det togs fram ett 
arbetssätt för likabehandling som kan hjälpa till att i problematiska situationer skapa ett 
samförstånd. Vidare önskar respondenterna att se att kulturen under gruppmöten, där man 
lämnar ut andra grupper, förändras och att man i stället försöker komma framåt på 
konstruktiva sätt. Vidare vill man se utvecklandet av en organisationskultur där man hälsar på 
alla och att man tar sig tiden att prata med människor och socialiserar sig med olika individer 
när tillfälle ges. Man vill också se en kultur där man hjälper andra när man har tid oavsett om 
det inte tillhör ens arbetsuppgifter samt att man på ett positivt sätt försöker hjälpa till att 
förbättra och påverka i det dagliga arbetet på ett proaktivt sätt. Vidare föreslår individerna att 
man skulle kunna få en bättre organisationskultur genom att hitta på mer aktiviteter 
tillsammans även utanför arbetet. Det anses att detta hjälper till att sudda ut barriärer och 
skapar gemensamma samtalsämnen bland de anställda, vilket bidrar till gemenskap.  
 
3.1.3 Upplevda maktskillnader och hierarkier kring befattningar 
Individers samarbete sker på många olika sätt. Inom en organisation finns det någon eller några 
personer som har större makt än andra individer. Dessa personer kallas oftast för ledare eller chefer 
(Abrahamsson, 2007). Inom organisationen förekommer det en arbetsdelning och en ledning. Personer 
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väljer oftast frivilligt att ta sig an ledarskapsrollen och därmed godtar individerna därmed en 
hierarkisk organisationsform och att någon person utövar någon slags auktoritet över dem 
(Abrahamsson, 2007). Abrahamsson (2007) menar att hierarkins största nackdel är att den oftast leder 
till sämre närhet och kamratskap. Hierarkin och maktutövandet inom en organisation har även sina 
fördelar. Den kan även vara positiv när det gäller att få en grupp människor att bli effektiva. 
Effektiviteten ökar om arbetets uppgifter fördelas, olika kompetenser tas tillvara samt att någon tar 
ansvar och leder projektet (Abrahamsson, 2007). Vidare menar Heide, Johansson och Simonsson 
(2012) att alla inom en organisation har makt eftersom organisationens medlemmar är beroende av 
varandra.  
 
Det fenomen som kommit fram genom insamlad data är inte nödvändigtvis kopplat till just ledarroller 
utan det handlar om en upplevd maktskillnad mellan de som har en befattning som tjänstepersoner och 
de som har en befattning som kollektivanställda. Inom organisationen ser man ofta från de 
kollektivanställdas ögon att det finns en negativ maktskillnad mellan dem och tjänstepersonerna inom 
organisationen.   

“Kollektivare har väldigt mycket respekt för tjänstepersonerna, det är generellt en 
stor skillnad. Jag vill prata lika mycket med alla, och här är det väldigt uppdelat 
mellan facken. Jag som människa vill ha kontakt- och prata med alla sidor”. 
(personlig kommunikation, 1 april, 2019).  

Inom organisationen upplever respondenten att det går att se att det finns en stor klyfta i gruppen 
mellan kollektivanställda och tjänstepersoner i rent konkreta vardagliga saker såsom sättet som man 
får stämpla sina tider och att det finns uppdelade utbildningsdagar där dessa grupper hålls åtskilda. 
Man ser att tjänstepersoner och kollektivanställda utgör två grupper som arbetar mot varandra. 
Exempelvis finns det vid gruppmöten, där respektive grupp är involverad, en tendens att det bildas 
samarbetssvårigheter mellan dessa två. Detsamma gäller när grupperingar ska ske inom 
organisationen, då det alltid blir naturligt att dela på tjänstepersoner och kollektivanställda.  
 
En respondent lämnar ett exempel på en incident som denne anser visar på en markering att det utgörs 
skillnad om man är kollektivanställd eller tjänsteperson:  

“Där måste jag säga en sak, vid Lucia så fick jag en kallelse och då var det bara 
tjänstepersoner som satt där inne och fick lyssna, de var de enda som var kallade. Jag 
tycker det var otroligt dåligt att man gör skillnad på folk genom sådana saker, detta var 
på riktigt en gruppering. Man hör mycket gliringar kring kollektivare och 
tjänstepersoner och det är stora skillnader”. (personlig kommunikation, 1 april, 2019). 

Det finns också respondenter som vittnar om att man ofta har en syn av att tjänstepersoner inte 
vet vad de håller på med och att kollektivanställda bara gör en massa fel. Om man försöker 
fråga varför dessa tror att detta fenomen finns så blir det vanligaste svaret att den synen alltid 
varit så och att tjänstepersoner håller sig till sin del och kollektivanställda till sin del. Det går 
att dra samband mellan det som Abrahamsson (2007) menar är hierarkins största nackdel, 
nämligen att det bidrar till sämre närhet och kamratskap med det som respondenterna vittnar 
om inom organisationen, och detta skulle i sin tur vara en faktor som påverkar “vi och dem”- 
känslan mellan individer. Problematiken ligger i att det inte går att finna teorier om detta 
specifika fenomen, varför det egentligen uppstår en generellt upplevd hierarki samt 
maktskillnad mellan kollektivanställda och tjänstepersoner.  
 
Lärandet genom fenomenet upplevda maktskillnader och hierarkier mellan befattningar 
i denna studie kan sammanfattas genom att respondenterna anger att det finns skillnader 
mellan tjänstepersoner och kollektivanställda, vilket yttrar sig i olika rättigheter och 
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olika behandling av individer. Detta är ett nytt fenomen i relation till just denna kontext, 
vilket gör det till ett intressant fenomen. Till skillnad mot de andra fenomen som 
identifierats så fick vi inte in några förbättringsförslag från respondenterna kring detta 
fenomen, vilket också är en intressant faktor.  
 
3.1.4 Ledarskap  
Northouse (2004) menar att det finns fyra delar som är centrala att lyfta fram när man talar om 
begreppet ledarskap. Den första delen är ledarskap som en process. Den andra delen har att göra med 
att ledarskapet har inflytande. Den tredje är att ledarskapet uppstår inom en grupp. Den fjärde delen är 
att ledarskapet hjälper gruppen att nå målen inom organisationen. Northouse (2004) definierar 
ledarskap som “ en process genom vilken en individ påverkar en grupp av individer att uppnå 
gemensamma mål”. Den process som Northouse (2004) beskriver innebär att både ledaren påverkar 
och blir påverkad av sina medarbetare, vilket innebär att ledarskapet blir interaktivt. Enligt Northouse 
(2004) har ledarskapet inflytande genom hur ledaren påverkar sina medarbetare. Genom att ha ett 
ledarskap med inflytande underlättar det att styra ett antal individer mot ett gemensamt mål 
(Northouse, 2004). Enligt Shackleton (1995) består de flesta definitioner av ledarskapet av inflytande, 
grupp och ett mål. Ledaren har ett inflytande som påverkar de andra individernas beteende. 
Ledarskapet undersöks oftast i en grupps olika sammanhang samt att det alltid finns ett gruppmål som 
skall uppnås. Shackleton (1995) definierar ledarskapet “som en process där en individ påverkar andra 
individer inom gruppen för att i syfte uppnå en grupp- eller organisationsmål”.  
 
I den data som samlats in kunde vi identifiera att respondenter anser att det saknas styrning uppifrån 
och ner i organisationen, vilket leder till att ledarnas personliga egenskaper är det som mest styr 
ledarskapet inom organisationen. Vidare menar man att detta skapar en problematik kring att alla 
ledare hanterar samma frågor och problem på helt olika sätt, vilket resulterar i att “vi och dem”- 
känslan främjas mellan individer, då de inte förstår varför alla inom organisationen hanteras på olika 
sätt under liknande situationer. 

“Ledarna prioriterar olika personer, en del får göra precis som dem vill och andra inget 
alls, och detta är enbart kopplat till vilken person det är” (personlig kommunikation, 1 
april, 2019).  

Kopplat till Shackletons (1959) definition av ledarskap som består av inflytande till medarbetarna runt 
om ledarna så tenderar medarbetarna inom organisationen att bete sig som ledare beter sig gentemot 
dem, vilket i detta fall kan hindra “vi och dem”- känslan, då ledarna inte påvisar likabehandling. Om 
individerna inte upplever att ledarskapet är tydligt och bra så kan det också bli problematiskt för 
ledaren att styra individerna mot gemensamma mål, vilket enligt Northouse (2004) är en central del att 
lyckas med genom ledarskap.  
      
Enligt Burns (1978), Hollander (1992) samt Northouse (2004) är både ledaren och medarbetaren 
inblandade i processen att utöva ledarskapet i organisationen genom att ledaren behöver sina 
medarbetare men även att medarbetarna behöver sin ledare. Dessa tre forskare påpekar även att 
ledaren oftast tar initiativ till att skapa en relation och att uppmuntra till bra kommunikationslänkar 
samt att de bär ansvaret för att ha en god balans mellan makten och relationen till medarbetarna 
(Burns, 1978 & Hollander 1992, & Northouse, 2004). Respondenter upplever att alla medarbetare är 
ansvariga för att jobba för ett bättre och öppnare arbetsklimat men att det främst inom organisationen 
finns en stor problematik kring alla otydliga och vaga ledare, som har en tendens att sopa saker under 
mattan i stället för att tydligt ta tag i problemen. I kombination med detta går det också i insamlad data 
identifiera att fler medarbetare upplever att ledarna inom organisationen inte “lever som de lär”, vilket 
anses vara ett fenomen som betonar “vi och dem”- känslan.  
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Vidare har det genom vår forskning framkommit att ledarna har en tendens att inte öppna upp och 
skapa relationer med medarbetarna. De olika avdelningarna mellan kollektivanställda och 
tjänstepersonerna arbetar mycket självständigt och man arbetar mot att nå sin egna avdelnings mål. 
Det har framkommit att ledarna inte är ute i produktionen i tillräckligt stor utsträckning enligt 
respondenterna och att de brister i sin förståelse för de andras arbetsuppgifter. Enligt Shackleton 
(1995) är ledarskapets kvalité en av de viktigaste faktorerna för att bestämma om gruppens och 
organisationens framgång och överlevnad.    
 
Lärandet genom denna studie kring fenomenet ledarskap kan sammanfattas som en komponent 
som bidrar till ”vi och dem” genom att respondenterna anger att medarbetarna inom företaget 
anser att ledarskapet är olika beroende på chef och beroende på individ vilket stärker viljan att 
gruppera sig med de individer som möter liknande ledarskap. Genom denna studie så har vi 
också fått in många idéer från respondenterna om hur man skulle kunna förbättra 
problematiken kring ledarskap. Respondenterna efterfrågar främst ett gemensamt sätt att leda, 
där alla ledare faktiskt hanterar liknande situationer på samma sätt. Man vill ha ledare som är 
personliga och vill att styrningen sker på samma sätt för alla inom organisationen. Man önskar i 
linje med detta att ledarna inom organisationen skall främja arbetssätt där alla individer får 
samma förutsättningar och samma underlag för att kunna göra rätt. Vidare efterfrågar man 
ledare som inte låter sina personliga åsikter spegla deras bedömningar av individer. Chefen ska 
vara lyhörd och ha sunda värderingar, där chefen visar att grupperingar på grund av hudfärger 
och etnicitet inte är okej. Respondenter förespråkar också att de skulle vilja att ledarna inom 
organisationen har en större respekt för de mjuka värdena och att man till exempel sätter sig 
ner och äter lunch och fikar med sina grupper. 
 
3.1.5 Resultat av frågeställning 1 
I tabell 3 nedan så redovisas en samanställning av resultatet från frågeställning 1, alltså varför ”vi och 
dem” känslan finns. 

Tabell 4: Sammanställning av presenterat resultat	
Vad innebär ”vi och dem” och varför finns den? 
Komponent Innebörd för ”vi och 

dem” känslan 
Varför ”vi och dem” 
känslan 

Beteende 

Värderingar Individer delar inte 
samma grundvärderingar 

Finns inte förmedlat i 
tillräcklig stor grad inom 
organistsonen vilka 
värderingar man som 
önskas och som ska 
följas i arbetet 

Grupperar sig efter 
vilka värderingar man 
har, yttrar sig om andra 
negativt då man inte 
delar värderingar för 
organistsonen som 
helhet 

Organisationskultur Individen anser att 
organisationskulturen är 
vag och ”vi och dem” 
känslan beror på denna 
vaga kultur 

Organisationskulturen  
Anses inte vara tydlig 
enligt medarbetarna och 
det saknas förmedling 
genom information och 
handling om hur kulturen 
inom organisationen ska 
vara 

Interagerar inte med 
andra individer, svårt 
att samarbeta, hälsar 
inte på varandra. Gör 
antaganden om att 
vissa individer är på ett 
visst sätt och kommer 
agera därefter utan att 
egentligen ha belägg 
för dessa antaganden 

Upplevda 
maktskillnader och 
hierarkier mellan 

Individer anser att det 
finns maktskillnader och 
hierarkier som grund sig 

Finns inte tillräcklig 
förståelse och delat 
samsyn på vad olika 

Kollar på individer 
inom annorlunda 
befattningar än den 
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befattningar på om en individ har en 
befattning som 
kollektivanställd eller 
tjänsteperson 

funktioner gör och att 
alla uppgifter tillför lika 
mycket samt är en del av 
organisationen som 
helhet 

egna på ett negativt sätt 
och ser inte att denne 
tillför värde till 
organisationen. Vi 
olika situationer så 
delar man upp sig 
utefter dessa 
befattningar och håller 
sig till olika delar inom 
organisationen 

Ledarskap Ledarskapet främjan 
inte minimering av 
gruppkänslan och 
arbete utöver gränser. 
Ledarskapet ser olika ut 
och olika ledare 
hanterar samma 
situationer på olika sätt 

Saknas enligt 
medarbetare ett 
gemensamt sätt att 
agera som ledare inom 
organisationen och 
ledare tenderar att vara 
vaga i sitt ledarskap 

Ser att andra grupper 
med andra ledare blir 
behandlade på annat 
sätt vilket skapar ett 
ifrågasättande varför de 
får göra si och så, 
bidrar till att man 
grupperar sig och 
ansluter till dem som 
får samma behandling 

 
Resultatet av frågeställning 1 om varför en ”vi och dem”- känsla finns och innebär är att denna känsla 
innebär att alla individer inte ser sig tillhöra samma stora grupp och att detta leder till att man inte ser 
sig som en del av helheten. ”Vi och dem”- känslan finns eftersom att alla inom organisationen inte 
delar samma värderingar. Respondenterna menar vidare att organisationskulturen är vag och inte 
tydligt förmedlad vilket skapar grupper inom företaget. De hävdar också att det finns en ”vi och dem”- 
känsla på grund av att de upplever att det finns maktskillnader och hierarkier mellan kollektivanställda 
och tjänstepersoner, vilket gör att individer grupperar sig med den befattning som individen 
identifierar sig med. Vidare menar respondenterna också att det finns brister i ledarskapet inom 
företaget i form av olika behandling av olika individer och inget gemensamt sätt att styra vilket gör att 
individer grupperar sig med de som känner sig lika behandlade och genom att individer bygger upp 
irritationer tillsammans med andra individer om det skiftande ledarskapet.  
 
3.2 Frågeställning 2: Hur påverkar “vi och dem”- känslan i organisationen och 
varför påverkas organisationen?  
I detta avsnitt så är vårt syfte att besvara vår andra frågeställning om hur “vi och dem”- känslan 
påverkar och varför den påverkar organisationen. Vi har identifierat att mål, förståelse och 
kommunikation är aspekter som påverkas av “vi och dem”- känslan och att detta i sin tur påverkar 
organisationen. Detta gör vi genom att presentera insamlad data i relation till lämpliga teorier som 
kan hjälpa oss att knyta ihop ett samband.  
 
3.2.1 Mål  
Enligt Latham, Locke och Fassina (2002) leder högt uppsatta mål till högre prestation. De har 
utvecklat en modell som heter The high performance cycle och inom denna modell finns ett antal 
mindre modeller så som exempelvis målstyrningsteorin. Målstyrningsteorin innebär att beteenden är 
ett resultat av medvetna mål och intentioner. Genom att sätta mål för alla individer inom 
organisationen blir det lättare för ledaren att påverka individernas beteenden (Latham et al., 2002). 
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Vidare lägger Latham et al (2002) stor vikt vid att målen måste var tydliga och måste vara utmanande, 
så att individen får anstränga sig för att uppnå målen samt att målen måste engagera individen. 
Respondenter i studien upplever att mål ofta suboptimeras från olika chefer inom verksamheten och 
att man i många fall kommer för nära den egna verksamheten och dess specifika mål, vilket begränsar 
andra delar inom verksamheten från att nå sina mål. Respondenterna pekar på att oförståelsen av de 
gemensamma målen också ligger i den “vi och dem”- känsla och de grupperingar som finns inom 
organisationen. Respondenter identifierar även detta som en anledning till grupperingar då individer 
bara ser sina egna mål och inte vad de gör i helheten.  

“Vi har mycket nedbrutna mål där man inte ser att det krockar med andra mål och 
man ser inte att man är en del av något större. Jag förstår mig inte på nedbrytningen 
ibland då man inte gjort en prioritering med vilka mål som krockar med andra mål, 
detta borde anpassas av chefer tidigare i processen så att allas må blir små delar av 
de större målen” (personlig kommunikation 1 april, 2019). 

I den data som vi har insamlat har det framkommit att 64 % deltagarna upplever att alla 
medarbetare inom organisationen inte arbetar mot samma mål. Varje avdelning arbetar för sina 
mål men inte för att främja hela organisationen och varje individ tycks arbeta mot sitt egna mål 
men inte för helheten. Här finns en stor problematik. Den bristande synen på organisationens 
mål är otydliga och det kommuniceras för lite om de mål som hela organisationen ska arbeta för. 
Medarbetarna vet vilka mål som de själva förväntas nå men inte för hela gruppens mål. Latham 
et al. (2002) benämner vikten av att förmedla tydliga mål, så att individen förstår målen och det 
blir därmed lättare att påverka individens beteende. Det finns en upplevelse att man inom 
organisationen inte vet vad andra har för mål, vilket då skapar en problematik med att man som 
medarbetare har svårt att skaffa sig en uppfattning om varför andra individer gör vissa saker. 
Detta blir motstridigt med Latham et al. (2002) aspekt om att tydliga mål är viktigt för en 
organisation. Genom att sätta upp svåra men realistiska mål blir individen mer effektiv samt att 
tydliga mål gör att individen får en tydlig ram för vilka förväntningar som ställs på individen, 
vilket i sin tur leder till en högre prestation. Mål inom en organisation blir ett tydligt ramverk för 
att lättare hantera individernas motivation. Men mål är även ett stort verktyg för att kunna 
kontrollera och göra uppföljningar av medarbetarna för att se till att de uppnår sina mål (Latham 
et al., 2002). Problematiken skapas av att det kan vara svårt att följa upp målen för individer om 
de från medarbetarens sida inte är tydliga samt att individen kan ha svårt att uppfylla mål som 
denne känner är motstridiga mot resterande organisation.  
 
Nilsson (2016) menar att gruppen bör bygga på ett eller flera gemensamma mål för att minska risken 
att upplösas. Gruppen kan inte existera om det inte finns en gemensam drivkraft till målen. I den data 
som samlats in så finner vi att respondenter uppger att grupptillhörighet uppstår för dem som starkast 
karakteriseras av att man jobbar mot samma mål.  

“Grupptillhörighet innebär att vi jobbar mot samma mål, jobbar mot samma grejer på 
samma sätt och går framåt tillsammans” (personlig kommunikation, 3 april, 2019). 

Att denna samsyn om att gruppen bör byggas på gemensamma mål finns hos individerna inom 
organisationen är positivt i ett arbete att förbättra “vi och dem”- känslan eftersom precis som 
Nilsson (2016) menar så är gemensamma mål en grundpelare i grupper. Dock ser 
respondenterna som tidigare presenterats inte att de gemensamma målen är tydligt förmedlade 
och skapar då en problematik.  
 
Sammanfattningsvis så kunde vi genom den data som samlades in se att respondenternas svar 
pekar mot att ”vi och dem”- känslan inom organisationen hindrar medarbetarna från att arbeta 
mot samma mål, då de tenderar att bara se till sitt eget område. I linje med detta menar 
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respondenterna också att målen tenderar att vara otydliga och att företaget inte förmedlar hur 
de ska bidra till helheten. Respondenter gav oss i studien idéer kring hur de tycker att man ska 
förbättra för att minska den problematik som finns kring att man i dag inte upplever att målen 
är gemensamma. Man skulle vilja att alla mål blir väldigt tydligt uppsatta, både vad de innebär 
för individen samt att man förklarar hur alla mål påverkar olika delar. Man vill att målen innan 
de presenteras för individer ska vara genomtänka och analyserade. Respondenterna önskar att 
det framgår i målen hur avdelningar ska vara synkroniserade och om fallet är det motsatta att 
mål är motstridiga, så ska det vara tydligt varför.  
 
3.2.2 Förståelse  
Förståelsen ger en riktning i vårt sökande. Det är den som avgör vilken aspekt som vi fokuserar på 
beroende på vilket föremål som vi studerar (Ödman, 2007). Ödman (2007) ger en definition “utan 
förståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar”. Genom tolkande och förförståelse som detta 
ger får vi nya objekt för vår strävan och våra upplevelser. Vi individer skapar då en ny mening, vilket 
kan åstadkomma att vi ändrar riktning i vår strävan (Ödman, 2007). Därigenom har vi skapat oss en ny 
förförståelse att utgå ifrån. Vår förståelse för vår händelse avspeglar därmed ett moment i vår egen 
utveckling (Ödman, 2007). Genom respondenternas svar i studien så kan vi se att de anser att det 
saknas en förståelse bland individerna för verksamheten som helhet men även att det saknas förståelse 
bland individer för andras arbetsuppgifter. Man ser inte behovet av andras uppgifter och förstår inte 
vad de tillför till helheten. Vidare så pekar respondenter på att man inom organisationen saknar 
förståelse för hur tagna beslut och agerande påverkar resten av organisationen. En problematik som 
lyfts fram av respondenterna i studien är känslan av att många individer inte har förmågan att förstå 
sig på komplexiteten som finns i organisationen samt den komplexitet som finns olika roller. 
Respondenterna menar att dessa aspekter kring att det saknas förståelse inom organisationen är en 
konsekvens kring “vi och dem”- känslan som finns mellan individerna. Respondenterna menar även 
att detta är en konsekvens kring “vi och dem”- känslan och beror på att man inom grupper tenderar att 
inte vilja skaffa sig en förståelse inom organisationen.  
 
Nordenfelt (1979) beskriver den hermeneutiska cirkeln som en modell för förståelseprocessen. 
Förståelseprocessen innebär att forskaren växelvis riktar sin uppmärksamhet mot två olika objekt. 
Förförståelsen av det ena objektet ger en ledtråd till förståelsen av det andra. När en viss förståelse 
uppstått för det andra objektet ger det en djupare förståelse av det första objektet. Nordenfelt (1979) 
beskriver att denna djupare förståelse av de två objekten som forskare ägnar sig åt ingår i en process 
som kallas för hermeneutiska cirkeln. Genom respondenternas svar så går det att dra en parallell till 
den hermeneutiska cirkeln, eftersom förståelseprocessen hos individerna inom organisationen troligen 
inte uppfylls för att individerna inte har förståelse för det första objektet. Exempelvis gäller detta om 
personen inte förstår hur den andra individens arbetsuppgifter ser ut. Detta leder till att förståelsen för 
det andra objektet, till exempel på viket sätt som dennes uppgifter tillför värde till organisationen, inte 
skapar förståelse hos individen.  
 
Lärandet av att vi kunde identifiera förståelse som en komponent som påverkas av ”vi och dem” 
är att vi funnit et relativt nytt fenomen i detta sammanhang och att man kan se att ”vi och dem” 
faktiskt har en stor betydelse för hur vi förstår varandra och varandras arbetsuppgifter. Genom 
vår insamling av data så fick vi även in ett flertal förslag från respondenterna om vilka 
förbättringar som skulle kunna genomföras för att minska fenomenet kring den bristande 
förståelsen för varandra inom organisationen. Om man för samman personalen från olika 
avdelningar inom verksamheten i ett tvärfunktionellt arbetssätt så hade förhoppningsvis 
effekten blivit att man hade sett varandras behov och möjligheter. Vidare så vore det bra om 
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man på ett klart sätt förmedlas och förklarar att vi är ett och samma företag och att vi jobbar 
gemensamt mot kunder. Respondenter uppger också en önskan om att man vid olika möten 
försöker att involvera fler funktioner vid olika diskussionsforum för att få alla att bli höra och 
på så sätt kanske lyckas öka förståelsen. Ett annat förslag är att öka närvaron från alla 
individer runt om i organisationen, alla borde få mer vetskap och förstå vad alla andra gör och 
visa upp att man finns inom organisationen. För att genomföra detta så nämner flertalet 
respondenter att de tycker att det var bra när man inom företaget praktiserade runtom på olika 
platser och att detta är något som man skulle vilja se mer av och som är uppskattat. Vissa 
respondenter skulle också vilja se ett mer avdelning löst arbetssätt då de tror att detta skulle 
kunna öka förståelse för andra samt att det kan skapa mer kontakt med individer som kanske 
inte nödvändigtvis utför samma uppgifter.  
 
3.2.3 Kommunikation  
Kommunikationen är en av grunderna inom alla organisationer, det är en grundförutsättning för att 
kunna skapa, existera och utvecklas (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Samordning, ledning, 
arbetsglädje och kundrelationer är omöjliga utan kommunikation. Heide et al. (2012) hävdar att de 
flesta chefer ägnar en större del av sin arbetsdag till kommunikation, ungefär 80 % varje dag. När 
kommunikationen inom en organisation inte fungerar så bra blir hela organisationen lidande (Heide et 
al., 2012). I den data som vi samlat in så framkommer det att många respondenter anser att 
kommunikationen är bristfällig inom organisationen. Man ser den dåliga kommunikationen som ett 
resultat av den “vi och dem”- känsla som existerar inom organisationen. Ett fenomen som många 
respondenter vittnar om är att alla ledare inom organisationen väljer att förmedla samma information 
på olika sätt vilket gör att mål och arbetssätt blir tolkade på olika sätt. Enligt Heide et al. (2012) ses 
kommunikationen ofta som ett problem idag. I många organisationer kan man höra klagomål om att 
kommunikationen inte fungerar. Exempelvis så klagar cheferna att medarbetarna inte lyssnar på dem, 
att beslut inte kommuniceras, att inget händer fast att man har påtalat problemet osv (Heide et al., 
2012). Respondenter i studien påvisar att detta fenomen som Heide et al. (2012) påpekar om 
problematiken som kan uppstå kring dålig kommunikation, stämmer i denna organisation. Insamlad 
data menar att man ofta kommunicerar ut till exempel instruktion till medarbetare, dessa säger att de 
förstår för att sedan gör fel eftersom att de inte har förstått egentligen. Ledarna upplever att 
medarbetarna inte lyssnar men tenderar att inte reflektera över att kommunikationen kan ha varit 
bristfällig eller att olika individer behöver olika typer av kommunikation för att ta in budskap. Ett 
annat fenomen som också identifierats i den data som samlats in är att informationen tenderar att 
stanna hos ledarna inom i organisationen, alltså så förmedlas den sälla ner till medarbetarna och om 
den gör det så stannar den hos vissa medarbetare som inte tänker på att föra vidare informationen till 
andra. 

“Informationen stannar ofta högre upp, och allt som frågas efter ska kollas uppåt hela 
tiden. Om man som individ ställer en fråga så får man inte reda på återkopplingen. 
Kommunikationen skulle behöva komma ner mer på fabriksnivå, alla förstår inte och 
hinner inte ta del av informationen och då blir det att det ses som att till exempel 
lagledaren som alltid får informationen “ses som lite finare är de andra” i gruppens 
ögon.” (personlig kommunikation, 3 april, 2019). 

Att informationen som kommer från medarbetare och som ska gå uppåt i organisationen ofta inte 
kommer fram förklarar Heide et al. (2012) genom att kommunikation som går från ledningen genom 
mellancheferna och till medarbetarna planeras mer noggrant än den information som går från 
medarbetarna till ledningen. Information som kommer från medarbetarna och som kommuniceras 
högre upp i organisationen tenderar till att bli mer positiv ju högre upp den kommer. Därav får oftast 
de högsta cheferna fel bild av den kritik som medarbetarna vill förmedla. Kritiken når då inte fram till 
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ledningen (Heide et al., 2012). Medarbetarna har vissa svårigheter med att kommunicera negativa 
utfall till sin överordnade. Vilket kan bero på exempelvis rädsla för negativa konsekvenser, osäkerhet, 
bristande förtroende och dåliga erfarenheter av tidigare kommunikationer. Detta är en problematik 
som finns inom många organisationer idag och som vi sett i vår forskning (Heide et al., 2012).  
 
Kommunikationen ses enligt Heide et al. (2012) som ett verktyg för att övertyga medarbetarna om 
fördelar, motivera dem, och minska motstånd. I den data som samlats in i studien så finner vi att 
respondenter tenderar att anse att det ofta saknas information kring beslut som tas. 

“Om vi ska byta arbetskläder så får vi inte information om varför utan bara satt vi ska 
byta kläder, eller att vi ska arbeta på ett nytt sätt vid någon process. Det förmedlas sällan 
grundfakta till beslut och det gör att man istället blir negativt inställd till beslut” 
(personlig kommunikation, 1 april, 2019). 

Om man använder kommunikationen på rätt sätt så kan man precis som Heide et al. (2012) 
menar se detta som ett verktyg till att övertyga, motivera och minska motstånd. Då 
kommunikationen anses vara bristfällig inom organisationen så blir kommunikationen inte ett 
användbart verktyg som den ser ut just nu. Det framgår också i den data som samlats in att 
kommunikationen är bristfällig när det kommer till att förmedla inom organisationen vad alla 
funktioner gör och dess syfte vilket enligt respondenterna är en av anledningarna till att “vi och 
dem”- känslan existerar.  
 
För att sammanfatta så upplever respondenterna att kommunikationen inte yttrar sig lika för 
alla individer inom företaget och att den påverkas av ”vi och dem”- känslan genom att 
medarbetarna inte delar med sig av information till varandra, likväl som att kommunikationen 
också är en faktor som kan förstärka ”vi och dem” då man anser att olika individer får ta del av 
olika mäng information från ledning och närmaste chefer. Respondenterna i studien gav oss 
många idéer kring hur kommunikationen inom organisationen kan förbättras för att 
problematiken kring kommunikationen skulle kunna lösas. Man vill att organisationen vid 
förändringar ska lyfta upp både fördelar och nackdelar genom hela processen och att man ska 
involvera så många som möjligt vid olika beslut för att minska missförstånd i 
kommunikationen. För att få alla individer att kommunicera mer med varandra så anser 
respondenten att det vore guld värt att ha en utbildningsdag som var helt avsatt till att jobba 
med teambuilding och då att man blandar upp alla för att förstå sig på kommunikationen som 
andra individer förstår och för att skapa sammanhållning. Respondenter vill också se att man 
blir bättre på att informera helt tiden, man skulle vilja ha information om syftet till varför, 
varför beslut tas och varför förändring sker. 
 
3.2.3 Resultat av frågeställning 2 
I tabell 4 nedan så redovisas en sammanfattning av de fenomen som vi funnit som svar till 
frågeställning 2, om hur ”vi och dem” påverkar företaget och varför.  

Tabell 5: Sammanställning av presenterat resultat 
Hur påverkar ”vi och dem” känslan organisationen, varför påverkas organisationen? 
Komponent  Hur påverkar ”vi och 

dem” organisationen 
Varför påverkar ”vi 
och dem” 
organisationen 

Beteende  

Mål Påverkar organisationen 
genom att ”vi och dem” 
begränsar individer att 
jobba mot gemensamma 
mål 

Om individer inte arbetar 
mot samma mål på grund 
av ”vi och dem” så 
påverkar detta 
organisationens förmåga 
att uppnå mål, dess 

Man förstår inte andras 
mål och upplever att de 
egna målen ofta är 
motstridiga gentemot 
andras mål, vilket skapar 
en konflikt hos individen 
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lönsamhet, effektivitet 
och framgång 

att jobba mot dessa mål. 
De egna målen upplevs 
som otydliga vilket också 
gör att individen inte 
motivedera att jobba mot 
dessa 

Förståelse  Individer sakna förståelse 
för andra individers 
arbete vilket skapar 
problematik att samarbeta 
och förbättra inom 
organisationen 

Enligt medarbetarna så 
påverkar avsaknaden av 
förståelse genom ”vi och 
dem” inom 
organisationen ett 
arbetssätt som hindrar 
från att utföra arbetet så 
bra som möjligt 

Ifrågasätter andras 
uppgifters värde och 
betydelse. Vill inte hjälpa 
till och samarbeta på 
grund av att man 
egentligen inte förstår 
varför vissa uppgifter 
finns 

Kommunikation Arbetsprocesser tenderar 
att inte ske på rätt sätt 
samt att man inte uppnår 
rätt mål 

”Vi och dem” som bidrar 
till brister i 
kommunikationen hindrar 
organisationen från att 
arbeta på ett så effektivt 
sätt som möjligt det 
skapar också problematik 
kring missförstånd vilket 
kan leda till konflikter 

Man hjälper inte till att 
sprida informationen 
vidare. Informationen 
tenderar att stanna hos 
ledare. Informationen 
nerifrån organisationen 
kommer ofta inte uppåt. 
Kommunikationen är för 
avancerad vilket bidrar 
till att individerna inte 
bryr sig 

 
Resultatet av frågeställning 2 om hur ”vi och dem” påverkar företaget är att på grund av att denna 
känsla finns mellan medarbetarna inom företaget så påverkas förmågan att jobba mot uppsatta mål, 
individer ser inte meningen med sina egna mål och att dessa mål är en del av helheten, individer vet 
inte heller om andras mål vilket gör att individer inte ser någon mening med att hjälpa andra att nå 
målen heller. ”Vi och dem”- känslan gör också att medarbetarna inom företaget inte får den förståelse 
för varandra och varandras arbetsuppgifter som krävs för att alla ska kunna hjälpa till och arbeta för 
företagets bästa. Slutligen så fann vi att ”vi och dem”- känslan påverkar kommunikationen inom 
företaget, et hindrar information får att komma fram samtidigt som det skapar en dålig kommunikation 
mellan olika individer då individer anser sig tillhöra olika grupper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Slutsats 
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Slutsatsen i denna studie är att vi lyckat identifiera sju olika komponenter som påverkar “vi och 
dem”- känslan och hur “vi och dem” känslan påverkar organisationen. De sju faktorerna är 
värderingar, organisationskultur, upplevda maktskillnad och hierarkier mellan befattningar, 
ledarskap, mål, förståelse samt kommunikation. Studien bidrar med ett praktiskt och ett teoretiskt 
bidrag. I detta avsnitt så presenteras också förslag till vidare forskning inom området.  
 
4.1 Sju faktorer som besvarar studiens syfte 
Vårt syfte med denna studie var att induktivt utforska ”vi och dem”- känslan och dess kriterier inom 
en vald matrisorganisation, med stöd av ett hermeneutiskt förhållningsätt. Vi kan i denna studie tack 
vare den data som vi samlat in genom våra kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter anse att vi 
besvarat studiens syfte då vi funnit sju olika faktorer som besvarar de två frågeställningar som hör till 
studiens syfte. Vi fann följande svar på studiens två frågeställningar.  

1. Vad innebär “vi och dem”- känslan och varför finns den? 
”Vi och dem”- känslan innebär att alla individer inte anser sig tillhöra samma grupp inom 
företaget och att man inte ser sig själv som en del av helheten. Vi har kunnat identifiera fyra 
olika faktorer som utpekas vara anledningen till att en ”vi och dem”- känslan finns, 
Värderingar, Organisationskultur, den upplevda maktskillnaden och hierarkin mellan 
befattningar samt ledarskap.  

2. Hur påverkar “vi och dem”- känslan i organisationen, varför påverkar den? 
Vi fann i studien att ”vi och dem”- känslan påverkar företaget eftersom att den påverkar 
målen, förståelsen och kommunikationen i företaget vilket kan leda till svårigheter med att nå 
lönsamhet och konkurrenskraft.  

 
Vi kunde i studien identifiera sju olika faktorer som respondenterna pekade på som anledning till att 
en “vi och dem”- känsla fanns inom företaget, samt hur ”vi och dem”- känslan påverkar företaget.  

1. Den första faktorn som vi fann var värderingar, där pekar respondenterna på en problematik 
kring att alla inom organisationen inte delar samma värderingar vilket leder till ett flertal olika 
problematiker såsom till exempel en stor ovilja att hjälp varandra och en problematik kring att 
man anser att vissa individer utger sig för att vara viktigare än andra.  

2. Den andra faktorn som vi fann var att respondenterna pekade på organisationskulturen som en 
anledning till existensen av “vi och dem”. Där pekar man på att den organisationskultur som 
organisation vill ha inte finns tydligt uttalad och att man istället har en kultur där man letar 
syndabockar och värnar mer om strikta regler än individernas välbefinnande.  

3. Den tredje faktorn som vi fann för att besvara denna frågeställning var den som företaget 
redan från början pekat ut som ett för dem synligt problem, nämligen den upplevda 
maktskillnaden och hierarkin mellan tjänstepersoner och kollektivanställda. Detta är ett 
ganska unikt fenomen då vi inte lyckats hitta tidigare forskning som förklarar just detta. Inom 
organisationen så yttrar sig detta genom att man gör skillnad på vilken befattning som 
individen har i vissa aktiviteter och att individerna inom organisationen delar upp sig och har 
förutfattade meningar och attityder om andra befattningar.  

4. Den fjärde faktorn som vi fann att respondenterna pekade på i studien som en anledning till att 
“vi och dem” existerade var Ledarskap. I problematiken kring ledarskapet så menar 
respondenterna att det saknas en gemensam syn på ledarskap samt ett gemensamt sätt att leda, 
vilket i sin tur speglar sig i olika behandling av individer samt att vissa känner att de inte får 
rätt stöttning. Detta anses leda till att “vi och dem”- känslan ökar för att man grupperar sig 
med de som individen upplever får samma behandling och förutsättningar.  

5. Den femte faktorn som identifierades är mål, genom att det finns en “vi och dem” problematik 
så anser respondenterna att man inom organisationen inte arbetar mot gemensamma mål, detta 
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yttrar sig i att man inte förstår innebörderna av de egna målen samt andras och hur de ska 
bidra till organisationen som helhet vilket bidrar till att individerna struntar i målen.  

6. Den sjätte faktorn som kunde identifieras genom respondenternas svar var ett fenomen som vi 
kallar för förståelse, detta är ett fenomen som inte nämns direkt i samband med teorier om 
grupper i organisationen som vi sett tidigare vilket gjorde fenomenet extra intressant för oss i 
studien. Respondenterna pekar i studien på att förståelsen är undermålig då man som individ 
inom företaget inte har förmågan att sätta sig in och förstå vad andra gör och den komplexitet 
som olika arbeten kan ha, vilket i sin tur leder till en oförmåga att förstå att man är en del av 
helheten vilket kan skapa problematik för organisationen i dess strategier.  

7. Den sjunde faktorn som gick att identifiera som en komponent av “vi och dem” som påverkar 
organisation är kommunikationen. Respondenterna pekar på att “vi och dem” påverkar den 
dåliga kommunikationen mellan individer både genom att man inte pratar samma språk rent 
etnicitets mässigt men också att man får bristande kommunikation från ledning och i 
arbetsfrågor om processer och beslut som tas, vilket skapar ännu mer grupperingar genom att 
alla inte får samma information.  

 
 

 
Figur 3: Samband i studiens resultat 

 
För att på ett mer konkret sätt visa att vi kunnat besvara studiens syfte så valde vi att skapa figur 3 
ovanför att klargöra hur studiens olika fenomen hänger samman med varandra och dess komplexitet. 
Det går genom den data som samlats in och de sju fenomen som identifierats att se relationen mellan 
företaget, de faktorer som ligger till grund för ”vi och dem”- känslan samt hur ”vi och dem”- känslan 
påverkar företaget. Genom att skapa figur 3 så vill vi visa på att relationen mellan dessa komponenter 
inte är enkelspårig samt att den inte går att förklara och förstå genom ett enkelt flöde, det krävs att 
synliggöra att alla komponenter har en ömsesidig påverkan på varandra. Företagets roll är väsentlig 
när det kommer till varför en ”vi och dem” känslan existerar. Respondenterna pekar på värderingar, 
organisationskultur, ledarskap samt upplevda maktskillnader och hierarkier mellan befattningar och i 
dessa faktorer har företaget en stor roll i att konstruera strategier för hur medarbetarna bör agera och 

Företaget 

"Vi och dem" 
- Värderingar 
- Organisaitonekultur 
- Ledarskap 
- Upplevda maktskillnader och 
hiearkier mellan befattningar 

Påverkan av "vi och dem" 
- Mål 
- Förståelse 
- Kommunikation 
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tänka i frågor kring dessa fenomen. Dock så påverkas också företaget av ”vi och dem”- känslan i sin 
tur då denna känsla skapar problematik för företaget att upprätthålla riktlinjer som skapas kring 
beteende inom företaget. Att det finns komponenter som ligger till grund för och skapar en ”vi och 
dem”- känsla skapar också problematik inom andra fenomen så som mål, förståelse och ledarskap. 
Dessa fenomen som blir problematiska på grund av ”vi och dem”- känslan påverka i sin tur också att 
det finns en ”vi och dem”- känsla då medarbetare grupperar sig efter olika aspekter inom dessa 
fenomen. Vidare så blir det också tydligt att företaget i sin tur påverkas av att mål, förståelse och 
ledarskap. Detta blir problematiskt då dessa komponenter faktiskt kan skapa problem för företaget att 
nå lönsamhet och konkurrenskraft. Sammanfattningsvis så visar figur 3 på hur vi hjälper till att fylla 
på det gap som vi identifierat i vår problemformulering, då vi efter att studien utförts kunnat 
identifiera vad ”vi och dem” känslan beror på och hur den påverkar företaget.  
 
4.2 Studiens bidrag 
I detta avsnitt så presenteras det teoretiska bidrag som vi anser att denna studie har bidragit med 
samt att vi presenterar det praktiska bidrag som vi anser att studien har bidragit med till företaget.  
 
4.2.1 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag som vår forskning har skulle vi vilja säga är en ny typ av konstruktion kring 
grupper där man kollar inifrån ett faktiskt företag istället för att kolla på generaliseringar av grupper 
och på hur man anser att grupper bör utformas. Vi har funnit sju fenomen som alla är beroende av 
varandra och deras gemensamma nämnare är en ”vi och dem”- känsla. Dessa fenomen skulle i relation 
till varandra kunna bilda en ny dimension av klassisk organisationsteori då dessa fenomen sällan sätts i 
relation som likvärdiga komponenter till att en problematik uppstår. Idag är det också svårt att finna 
forskning där man kollar på generella byggstenar för att lyckas med att få framgångsrika grupper inom 
organisationer vilket denna studie också skulle kunna bidra till att vara en del av. Tack vare studien så 
kan vi också bidra med ett teoretiskt bidrag i form av att i kan uppvisa vilken komplexitet som kan 
finnas hos individer i relation till grupper inom ett företag.  
 
4.2.2 Praktiskt bidrag till företaget 
Det praktiska bidraget som denna studie kan tillföra till företaget är framförallt att vi kunnat identifiera 
att den ”vi och dem”- känsla som de identifierat faktiskt är ett existerande fenomen som fler inom 
företaget känner av. Vidare hoppas vi att denna studie är ett partiskt bidrag till företaget då vi kunnat 
identifiera fyra olika faktorer som anses vara grunden till ”vi och dem”- känslan inom företaget, samt 
hur dessa fyra faktorer yttrar. Genom att vi har identifierat dessa fyra komponenter till varför ”vi och 
dem” känslan finns så ger vi företaget ett bra underlag för att veta vart de ska börja jobba med för 
områden i ett arbete att motverka och minska ”vi och dem” känslan inom företaget. Vidare så bidrar 
vår studie också praktiskt till företaget då vi också identifierat tre faktorer som på grund av ”vi och 
dem” känslan påverkar företaget. Detta är ett bidrag då det hjälper företaget att motiveras till att arbeta 
med ”vi och dem”- känslan då vi synliggjort att företagets faktiskt påverkas av ”vi och dem” i sitt 
arbete med att ständigt bli bättre och mer konkurrenskraftiga. Vi valde också att i studien samla in 
förbättringar från respondenterna kring valfritt ämne, dessa har vi sedan sammanfattat och sorterat in 
under respektive fenomen i resultatet vilket vi hoppas kunna bli ett praktiskt bidrag till företaget då det 
ofta kan vara en problematisk situation med att medarbetare har åsikter om problem men att de inte 
har idéer till förbättring.  
 
 
 
 



	 37	

4.3 Förslag till vidare forskning 
Vad som är centralt när det kommer till forskning är att vara kritiskt till det resultat som identifierats, 
detta betyder att vi måste begränsa vår forskning (Blomqvist et al., 2018). Med hänsyn till detta så kan 
vi bidra med tre förslag till vidare forskning inom området:  

1. Eftersom att vi endast har genomfört denna forskning på ett företag är generaliserbarheten låg, 
dock är generaliserbarheten på just detta företag hög eftersom vi har haft många deltagare som 
kan representera hela populationen. Vi har haft deltagare av olika kön, ålder, arbetserfarenhet 
och olika befattningar inom organisationen. Det hade därmed varit intressant och väsentligt 
med en fortsatt studie där man hade undersökt flera företag och kanske från olika europeiska 
länder för att generaliserbarheten skall bli hög.  

2. En annan svaghet som är viktig att ha i åtanken är att materialet som vi fått in är baserat på 
självskattningar, vilket innebär att testpersonerna bedömer sig själva. Eftersom att 
självinsikten mellan olika människor varierar samt att vissa frågor kan vara frågor som man 
inte vill erkänna, svara ärligt på eller att det går emot bilden av en själv så kan detta påverka 
resultatet. Självskattningar påverkas även av att individen jämför sig med sin omgivning och 
individens omgivning kan givetvis skilja sig mycket åt från person till person.  

3. Eftersom ett hermeneutiskt synsätt har använts kan vår tolkning och förförståelse blivit 
påverkat hur resultatet tolkades. Det är viktigt att forskaren är medveten om sina egna 
förutfattade meningar och sin förförståelse. Vi anser dock att hermeneutiken passade bäst för 
vår studie eftersom att vi har undersökt den upplevda verkligheten inom en organisation.  

 
Utöver detta tre förslag till vidare forskning så vill vi belysa att det vore intressant att göra vidare och 
mer omfattande studier kring de två nya fenomen inom detta sammanhang som vi kunde identifiera 
genom denna studie. Dessa två är den upplevda maktskillnaden och hierarkin mellan 
kollektivanställda och tjänstepersoner samt förståelse. Vi tror att detta skulle kunna vara ett fenomen 
som går att finna inom fler organisationer och som faktiskt är en viktig del att motverka inom 
organisationer för att få en sammanhållning. Vi tror att mer kunskap och utvecklande kring dessa 
begrepp kan göra att fler ledare får en större insikt och försöker tänka på hur deras beteende avspeglas 
i organisationen och dess påverkan. Vi tror att det är många organisationer idag som skulle kunna få 
betydligt bättre resultat om fler blev medvetna om hur varje liten komponent inom organisationen 
påverkar helheten. Med komponenter så menar vi de faktorerna om vi i tidigare stycke har förklarat. 
Alla dessa pusselbitar går i varandra och påverkar varandra. Eftersom att ledare själva oftast inte 
upplever eller är uppmärksammade på hur medarbetarna påverkas av ledarna så är detta ett väldigt 
centralt ämne att forska vidare kring. Som vi tidigare nämnt så får oftast ledarna en missvisande bild 
av hur medarbetarna upplever situation och därför blir det svårare att upptäcka och vi tror att fler 
företag bör se över sin egen situation på varje företag.  Det skulle vara intressant att genomföra denna 
forskning och jämföra den med en organisation som är relativt ung, där organisationskulturen inte är 
lika stark för att se hur de upplevda maktskillnaderna och förståelsen kommer fram.  
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Bilagor   
Bilaga 1: Enkäten     
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Bilaga 2: Intervjufrågor med följdfrågor 
 
Intervjufråga Följdfråga djup 1 Följdfråga djup 2 

1. Kön 	 	

2. Ålder 	 	

3. Hur länge har du 
arbetat inom 
organisationen?  

	 	

4. Kan du beskriva din 
roll och dina 
arbetsuppgifter? 

	
	

	

5. Upplever du att det 
finns olika grupper på 
arbetsplatsen? 

På vilket sätt upplever du det? 
 
Finns det grupperingar mellan 
tjänstepersoner och 
kollektivare? 
 
Hur yttrar sig detta? 
 
Hur ser det ut? 
 
Hur gjorde man förr i tiden? 
 
Blir detta ett problem i arbetet?  
 
Tycker du att man ska jobba 
med dessa grupper? 
 
På vilket sätt speglas detta? 

På vilket sätt är grupperingar 
positivt? 
 
Har vi och dom funnits sedan 
du började här? 
 
Vad beror problemet på tror 
du? 
 

6. Hur anser du att det 
skulle gå att lösa 
problematiken kring 
grupperingar på 
arbetsplatsen?  

Är det något som chefer jobbar 
med idag? 
 
Saknas det delaktiga ledare? 
 
Tror du att vi och dem känslan 
kommer från ledningen?  
 
Hur sker grupperingarna? 

Anser du att ledarna är 
tillräckligt insatta i hur 
individerna arbetar? 
 
Jobbar ni aktivt med detta 
problem? 
 

7. Hur skulle du 
beskriva olika 
grupperingar och dess 
kriterier?  

Men du har lagt fram ett förslag 
om hur man ska jobba med 
detta? 
 
Hur ofta händer detta? 

Är gliringar riktade? 
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8. Beskriv vad 
grupptillhörighet är för 
dig?  

Vad finns det för olika grupper? 
 
Har man fått något resultat av 
hälsoklubben? 
 
Tror du att de olika grupperna 
kan påverkas av att det finns 
olika sätt att kommunicera? 
 
Upplevde du dessa 
grupperingar på tidigare 
positioner i företaget?  
 
Ser du att det finns 
grupperingar baserade på 
personliga åsikter? 
 
Hur ser närvaron i produktion 
från tjänstepersoner ut? 
 
Går alla arbetsledare runt och 
pratar med alla? 
 
Upplever du att alla arbetar 
mot samma mål? 
 
Vet ledarna i organisationen 
om att det finns en vi och dem 
känsla?  
 
Vad tror du är anledningen till 
att alla i organisationen inte är 
en stor grupp tillsammans? 
 
Kände du skillnad på 
grupperingar när du var i 
kollektivet respektive när du 
blev tjänsteperson? 
 
Skulle du vara beredd på att 
jobba för att motverka vi och 
dem känsla, och hur skulle du 
göra? 
 
Kan du beskriva en situation 
där du upplevt att det finns 
olika grupper?  
 
Upplever du att många tänker 
som du?  
 
Upplever du att alla inom 
organisationen är villiga att 
samarbeta?  
 

Är HR informerade om hur ni 
känner kring vi och dom? 
 
Påverkar bristen av erfarenhet 
från produktion till att andra 
ledare bidrar till grupperingar?  
 
Hur jobbar du med detta? 
 
Bryter de arbetsgrupperna på 
rasterna? 
 
Om man hade jobbat utan 
avdelning, vad hade hänt? 
 
Hur märker man att det finns 
grupperingar i ditt vardagliga 
arbete?  
 
Utåt sett, märker man att de 
finns en vi och dom känsla? 
 
Gör du något för att minska 
grupperingar? 
 
Vad skulle du vilja att chefer 
gjorde för att minska 
gruppbildningar? 
 
Manligt och kvinnligt finns det? 
 
Kan det bero på ledaren? 
 
Tror du at folk är villiga att 
ändra sig? 
 
Vad händer om man gör det? 
 
Hade man en bättre relation till 
chefer förr?  
 
Presterar du bra på jobbet? 
 
Hur är inställningen mellan 
kollektivare och 
tjänstepersoner?  
 
Har du mycket kontakt med 
tjänstepersoner? 
 
Samarbetar man bra inom 
organisationen? 
 
Är alla uppgifter lika viktiga? 
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Upplever du att alla som jobbar 
inom organisationen jobbar 
mot samma mål, kollektivare 
och tjänstepersoner? 
 

Övriga	frågor	 Har du något mer som du vill 
lyfta? 
 
Saker som du vill lägga till? 
 
Tycker du att det i 
organisationen i stort finns en 
syn av att alla har lika stort 
värde? 
 
Ser du några slitningar mellan 
kollektivet och tjänstepersoner? 
 
Hur sker kommunikationen från 
högre upp i organisationen?  
 
Råd eller tips som kan 
förbättra?  
 
Upplever du att alla 
medarbetare är villiga att 
hjälpa varandra? 
 
Kan du beskriva en situation 
där du upplever att det finns en 
vi och dem känsla?  
 
Hur förmedlar man i 
organisationen att alla 
uppgifter har lika stort värde? 
 
Arbetar du aktivt för att minska 
vi och dem känsla? 
 
Är det något som du vill 
tillägga? 
 
Vet man i organisationen om att 
problematiken kring vi och dem 
finns? 
 
Har du några konkreta exempel 
på grupperingar? 
 
Varför tror du att det blir 
grupperingar? 
 
Hur tror du att andra i 

Vad tror du är den största 
anledningen till att alla inom 
organisationen inte arbetar mot 
samma mål?  
 
Hur ska man förmedla detta? 
 
Upplever du att skiften inte 
kommunicerar så bra med 
varandra? 
 
Genomsyrar detta tänket hela 
organisationen?  
 
Vad tror du om att praktisera 
på varandras jobb inom 
organisationen?  
 
Motverkar du grupperingar i 
ditt arbete? 
 
Hur upplever du känslan när du 
går runt? 
 
Ser du att det finns någon grupp 
som håller sig för sig själva? 
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organisationen tänker kring vi 
och dem? 

 
Bilaga 3: Sortering av data till analys 
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