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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur grupper fungerar utifrån aspekter inom 

psykologisk säkerhet och hur det skulle kunna fungera bättre. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka betydelsen och utvecklingen av psykologisk säkerhet inom en del av 

organisationen som kommer att delta i studien. Två stycken fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med tre till fyra personer där fyra olika fiktiva fall användes som 

utgångspunkt i diskussionen mellan intervjupersonerna. Materialet analyserades med en 

induktiv tematisk analys, vilket mynnade ut i två olika temaområden; Verktyg för 

utveckling av psykologisk säkerhet och Svårigheter för utveckling av psykologisk 

säkerhet. I studien framkom det viktiga aspekter från båda dessa huvudteman från 

deltagarna som sedan lade grunden för olika underkategorier till de huvudteman som 

framkommit. Vid verktyg för utveckling av psykologisk säkerhet framkom 

underkategorierna respekt, god kommunikation, ärlighet, tillgänglighet, konfliktlösare. 

Vid svårigheter för utveckling av psykologisk säkerhet framkom: att ge och ta emot 

konstruktiv kritik, rädsla för förändring och hämmad arbetsmiljö.  

 

Nyckelord: Psykologisk säkerhet, organisationskultur, Maslow, psykisk ohälsa, 

arbetsmiljö, respekt.  

 

  



 

 

Abstract  

The purpose of this study was to examine how groups function on the basis of aspects 

of psychological safety and how it develops. Also to examine the role and development 

of psychological safety within the organization that has participated in the study. Two 

focus group interviews were executed with three to four people where four different 

fictitious cases were used as a base for discussion among the interviewees. The material 

was then analyzed using an inductive thematic analysis, which resulted in two thematic 

areas; Tools for the development of psychological safety and difficulties in the 

development of psychological safety. The study revealed important aspects of both of 

these main themes from the participants who then laid the foundation for the various 

subcategories of the main themes emerged. The subcategories for the tools in the 

development of psychological safety were respect, good communication, honesty, 

accessibility and conflict solver. The subcategories for the difficulties in the 

development of psychological safety were to give and receive constructive criticism, 

fear of change and hampered work environment 

 

Keywords: Psychological safety, organizational culture, Maslow, psychological illness, 

working environment, respect.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår fantastiska handledare Eva Boman som varit behjälplig 

och engagerad under processens gång. Vi vill även tacka organisationen och dess 

medarbetare som valde att vara med på våra intervjuer. Ett stort tack även till vår 

kontaktperson på organisationen som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna 

studie.  
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Introduktion 

Mänsklig utveckling är förknippat med psykologisk säkerhet och den kan stanna upp 

om det inte existerar en psykologisk säkerhet på arbetsplatsen. Att få säga vad man 

tycker och tänker inom en grupp ger en form av mänsklig utveckling då det i sin tur 

leder till att en individ mer frekvent vågar att göra det och på det sättet växer som 

människa både socialt men också arbetsmässigt. Så psykologisk säkerhet kan ha en 

viktig roll i mänsklig utveckling (Rimm-Kaufman 2016; Wanless, 2016).  

 Den psykiska ohälsan har ökat markant i Sverige och enligt försäkringskassan 

(2015) är det en stor sjukfrånvaro när det kommer till psykisk ohälsa på arbetsplatserna. 

2012 visade försäkringskassan (2015) att det var 41 000 fall av psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen. Under 2014 var det 71 000 fall för psykisk ohälsa. Detta tyder på en stor 

procentuell ökning i sjukfrånvaro av psykologisk karaktär på bara några år. Utav dessa 

71 000 fall av psykisk ohälsa var majoriteten sjukskrivna för akuta stressreaktioner. 

Detta är något som kan kopplas till psykologisk säkerhet på arbetsplatsen. Det vill säga 

ju högre psykologisk säkerhet på arbetsplatsen desto mindre risk för psykisk ohälsa på 

densamma.  

 Maslows behovshierarki är något som också kan nämnas i sammanhang med 

psykologisk säkerhet då det enligt Maslow finns fem olika indelningar i en människas 

behov: fysiologiska behov såsom mat, luft och vatten, trygghetsbehov såsom säkerhet 

och stabilitet, sociala behov såsom vänskap och bra samarbetsförhållanden i arbetet, 

självkänsla samt självuppskattning (Kaufmann & Kaufmann, 2010). De steg i 

behovshierarkin som kan kopplas ihop med psykologisk säkerhet är det sociala behovet 

då Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att det sociala behovet handlar om ett behov 

av anknytningar i form av vänner och goda kollegor och en social omgivning på 

arbetsplatsen där det finns stöd och acceptans. Stöd och acceptans är något som är en 

viktig faktor inom psykologisk säkerhet då Edmondson (1999) och Singh och Winkel 

(2012) menar att man som medlem i en arbetsgrupp med hög psykologisk säkerhet 

känner en trygghet i att våga säga vad man tycker och tänker inom en arbetsgrupp och 

att det finns ett gemensamt förtroende för att gruppen inte ska vända ens svagheter 

emoten. Sverige är ett av de länder i världen där det arbetas mest i grupp (Benders, 

Huijgen & Pekruhl, 2001). En grupp består oftast av tre eller flera medlemmar som 

arbetar ihop för att nå gemensamma mål (Jacobsson & Wramsten Wilmar, 2009). Enligt 

Wheelan (2010) är en grupp en form av förstadium till ett utvecklat team och det måste 
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arbetas fram en organisatorisk struktur, med givna roller och att målbilden har blivit 

vedertagen hos samtliga individer innan det går att utnämna sig till ett team. 

 Definitionen av team enligt Salas, Burke och Cannon-Bowers (2000) är att 

samtliga medlemmar är beroende av varandra samt att de jobbar mot ett gemensamt 

mål. Kaufmann och Kaufmann (2010) menar också att det ska finnas ett ömsesidigt 

ansvar i hur arbetsuppgifterna ska genomföras i ett team i jämförelse med en vanlig 

grupp där en person gör det den ska göra och sedan anses det var klart. Enligt 

Koopmann, Lanaj, Wang, Zhou och Shi (2016) är ett välfungerande team ingenting som 

uppstår över en natt utan  det är en lång process innan det infinner sig en förståelse 

bland medlemmarna i teamet. Till en början är det svårt att veta vad varje medlem i 

teamet har för egenskaper eller socialt beteende vilket resulterar i att det tar tid att få ett 

välfungerande team. När det stadiumet har nåtts i form av att ha ett bra och 

välfungerande team så finns det en stor och djup förståelse för varandra och arbetet 

tillsammans flyter på. Detta leder till att eventuella arbetsmål lättare kan uppfyllas och 

risken för att inte våga säga vad man tycker och tänker inom gruppen är minimal 

(Koopmann et al, 2016). 

 Psykologisk säkerhet innebär att man inom en grupp ska kunna känna en säkerhet 

och kunna uttrycka åsikter och ge samt ta emot feedback utan att på något sätt känna en 

otrygghet eller osäkerhet efteråt (Leung, Deng, Wang & Zhou, 2015). Vidare är 

psykologisk säkerhet bestående av en kultur där samtliga medlemmar av gruppen 

känner en tillit och det råder en trygghet i form av att kunna utnyttja kunskap som finns 

gemensamt i gruppen (Choo, Linderman & Schroeder, 2007). Inom den teoretiska 

referensramen, psykologisk säkerhet, betonas också ett innovativt tänkande och för att 

uttrycka dessa tankar är det viktigt att det finns en stor trygghet och säkerhet inom 

gruppen. Detta för att undvika potentiella kränkningar från andra personer i gruppen, 

men även för att säkerställa att möjliga storslagna idéer kommer fram vilket i sin tur kan 

generera positiva resultat för organisationen/företaget (Leung et al., 2015). Att kunna 

säga vad man tycker och tänker inom en grupp är något som Edmondson (2002) kallar 

för interpersonellt klimat och det bygger på att det inom ett team finns en stor tillit och 

respekt för varandra. Edmondson (2002) utarbetade en modell huruvida det finns mod 

till att ta egna initiativ, säga vad man tycker och tänker eller att kunna vara sig själv och 

bli accepterad för det inom en arbetsgrupp. I modellen skisserade författaren fyra olika 

interpersonella risker där en medlem anser sig kunna förstöra bilden av sig själv inför 

andra i medlemmar i teamet. Den första risken innebär att en individ i teamet anser sig 
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vara okunnig när denne ställer frågor som då kan medföra att individen väljer att inte 

ställa några frågor och missar därmed en chans till lärande och utveckling. Den andra 

risken innebär att en individ i teamet känner sig inkompetent när personen väljer att 

fråga om hjälp, experimenterar med saker denne aldrig gjort tidigare eller erkänner 

eventuella misstag för teamet. Den tredje risken innebär att en individ är rädd för att 

denne kan uppfattas som negativ mot de andra i gruppen i samband med en eventuell 

reflektering kring sin egen eller andras prestationer eller om det ska ges negativ 

feedback/kritik. Den fjärde och sista risken innebär att en individ i teamet inte vill anses 

som ett störande moment inom teamet såsom att ta upp andra människors tid i form av 

att till exempel söka hjälp eller få uppmärksamhet för en prestation. De flesta individer 

väljer att inte agera i situationer där deras bild av sig själv kan skadas och en lösning på 

detta fenomen är att undvika situationer där utfallet av det interpersonella klimatet är 

osäkert. Dock leder detta inte till någon form av utveckling för varken teamet eller för 

individen utan ett bättre sätt att se på det är att utveckla en form av klimat där de 

interpersonella riskerna inte existerar eller upplevs som minimala - Vilket också är ett 

klimat som präglas av hög psykologisk säkerhet. Enligt Edmondson (1999) är det en 

mycket viktig faktor att ha ett effektivt lärande inom en organisation för att kunna uppnå 

hög psykologisk säkerhet inom ett team. 

 Andra begrepp inom psykologisk säkerhet är prosocialt beteende vilket är ett 

beteende som syftar till att gynna andra människor eller gruppen som helhet (Leung et 

al., 2015) och whistleblowing, vilket i formella sammanhang syftar till en person som 

avslöjar oetiska antaganden som kanske finns hos ett företag. Whistleblowing, inom 

begreppet psykologisk säkerhet, syftar mer till att en person inte behöver känna sig 

obekväm eller på något sätt kränkt efter att ha nämnt en åsikt inom en grupp som 

kanske kan anses oetisk (Liu, Liao & Wei, 2015). 

 Föreliggande studie kommer att genomföras på en organisation i mellersta Sverige 

som har en global marknad. Organisationen har kommit långt inom arbetet med den 

fysiska arbetsmiljön och vill nu fortsätta utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur team fungerar utifrån aspekter inom psykologisk säkerhet 

och vad som fungerar bra och vilka hinder och möjligheter som finns vid utveckling. 

Även att undersöka betydelsen och utvecklingen av psykologisk säkerhet inom en del 

av den organisation som kommer att delta i studien. I förlängningen skulle resultatet av 
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föreliggande studie kunna användas av organisationen genom att förstärka teamen i att 

jobba mot att alla deltagare i teamet ska våga, säga och tycka utan att det blir 

konsekvenser och att gemensamma arbetsmål kan uppnås hos de arbetsteam som 

existerar på organisationen. 
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Metod 

Deltagare och urval 

Tillsammans med kontaktpersonen på organisationen arbetades det fram ett 

urvalskriterie för att få delta i fokusgruppsintervjuerna. Detta innebar att samtliga 

deltagare skulle ha erfarenhet av att ha arbetat i team. Det skulle varit åtta deltagare i 

intervjuerna men en uteblev så antalet deltagare blev totalt sju. Deltagarna delades sedan 

upp i två olika fokusgrupper med fyra deltagare i en grupp och tre i den andra. 

Deltagarna representerade fyra olika skiftlag på organisationen med två deltagare från 

varje skiftlag förutom ett av skiftlagen där det endast var en representant. 

Datainsamlingsmetod och material 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes där deltagarna fick diskutera kring fyra fiktiva 

fall som konstruerats. Utifrån dessa fiktiva fall utformades en semistrukturerad 

intervjuguide (Se bilaga 2). Beroende på hur intervjuerna fortgick ställdes följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in med både kamera och diktafon för att underlätta transkribering. 

De fyra fiktiva fallen konstruerades för att underlätta diskussion för deltagarna och för 

att distansera deltagarna från potentiella verkliga händelser. De fiktiva fallen belyste 

områdena: utfrysning, härskarteknik, arbetsbelastning samt whistleblowning och 

arbetades fram utifrån den teoretiska bakgrunden och tillsammans med organisationen 

som deltog i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2 

Patrik har precis börjat på ett nytt företag. Han har 

tilldelats en tjänst där han har fått en inskolningstid 

där han arbetar ungefär 70% av produktionsmålet, 

detta för  att komma in i arbetet på ett bra sätt. Denna 

typ av arbete har nu pågått under ett helt år och övriga 

medlemmar i arbetsgruppen börjar bli utslitna på 

grund av att det arbete som Patrik egentligen ska ha 

utförs av andra i arbetsgruppen. Dock har ingen heller 

sagt någonting till Patrik under denna tid. Patrik har 

inte fått några tecken på att hans tjänst ska börja gå 

mot 100% utan han fortsätter att leverera på det sättet 

han gjort hela tiden och gör det han ska göra. I och 

med den ökade arbetsbelastningen som pågått under 

en längre tid börjar det sätta sina spår i form av 

psykiska och fysiska utmattningar för övriga i 

arbetsgruppen. Patriks arbetsbelastning är alltså 

mycket lägre än övriga medlemmars och detta är 

något som de övriga i arbetsgruppen börjar bli 

utmattad av då de resterande 30% genomförs av de 

andra i arbetsgruppen.  

 

Fall 1 

Efter en lyckad arbetsvecka på vårkanten så 

bestämmer sig Lasse och Hasse att anordna en 

afterwork-kväll på fredagen för deras arbetslag. 

Ganska snabbt sprider sig nyheten från mun till mun 

på företaget bland de anställda i arbetsgruppen om att 

Lasse och Hasse ska genomföra det. Men Kim som 

också är en del av arbetsgruppen har inte nåtts av 

detta. Margareta som har varit hemma med vård av 

barn den gångna veckan har fått nyheten trots att hon 

alltså inte ens varit på arbetsplatsen. När Kim kommer 

tillbaka till arbetet på måndagen så möts hon av glada 

medarbetare som pratar om den lyckade afterwork-

kvällen, framförallt Margareta som pratar om hur 

roligt hon haft det. Kim blir fundersam över varför  

hon inte hört talas om afterworken och varför hon inte 

blivit medbjuden. Detta är inte första gången Kim har 

blivit utelämnad vid roliga tillställningar med 

arbetsgruppen. Kim väljer att ta upp detta med 

arbetsgruppen och frågar varför det kommer sig att 

hon inte blivit medbjuden av arbetsgruppen.  
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Fall 3 

Clara har jobbat på samma företag i 20 år och började 

direkt efter gymnasiet och har goda praktiska 

kunskaper i hur hennes arbete ska utföras och hur 

arbetsgruppen på arbetsplatsen fungerar. Hon är den 

man går till om man har någon fundering som man 

inte vill gå till chefen med vilket gör henne till en 

form av informell ledare. Trots detta har Clara samma 

befattning som samtliga andra i arbetsgruppen. För 

två månader sedan började Ivar på företaget. Ivar har 

högskoleutbildning inom området samt goda 

teoretiska kunskaper. Ivar kommer med ett förslag 

inför gruppen om att införa återkopplingsmöten varje 
onsdagmorgon då han menar att hans utbildning har 

lärt honom att detta kan vara bra för att effektivisera 

arbetsgruppen. Responsen Ivar får från Clara är att det 

aldrig kommer kunna gå att effektivisera gruppen med 

hjälp av återkopplingsmöten och att de bara förlorar 

produktionstid. Claras respons uppfattas av hela 

gruppen som förlöjligande och nedtryckande men 

ingen väljer att säga någonting till henne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien kontaktade vi organisationen i fråga angående att genomföra 

examensarbete med det valda ämnet psykologisk säkerhet. Organisationen uppfattade 

ämnesvalet som intressant och valde att låta oss genomföra studien. Vi utformade ett 

informationsbrev (Se bilaga 1) som sedan skickades vidare till de personer som 

uppfyllde kriterierna och bokade ett konferensrum för samtliga intervjuer på 

organisationen. Informationsbrevet innehöll information om vad syftet med studien var 

samt forskningsetiska aspekter. Organisationens kontaktperson meddelade deltagarna 

om exakt tid och plats för intervjuerna. En vecka innan intervjuerna ägde rum ringde vi 

kontaktpersonen på organisationen och fick bekräftat vilken plats samt hur många 

deltagare som skulle vara med på intervjuerna. 

 När intervjuerna väl ägde rum påbörjades denna med att informera samtliga 

deltagare att intervjun var helt frivilligt och att denna kunde avbrytas när som helst 

under tidens gång och att det inte fanns några rätt eller fel svar på frågorna. Syftet med 

studien nämndes igen och att intervjuerna spelades in med videokamera och diktafoner 

och att all data behandlades konfidentiellt. Deltagarna fick därefter varje fall i 

pappersform där de tillsammans med oss kunde läsa igenom fallen. Vi turades om att 

Fall 4 

Pelle är anställd på ett företag sedan en månad 

tillbaka. I början märkte han att det var mycket att lära 

och ta in och Pelle är en oerhört ambitiös individ och 

vill alltid visa framfötterna. Vad han märkt under sin 

upplärningstid är att de anställda i hans arbetsgrupp 

inte har alltför mycket uppgifter, och så även han. Det 

tillbringas mycket tid i fikarummet istället för att 

arbeta. Detta är något som Pelle inte anser är okej. 

Han bestämmer sig därmed att ta ett besök till den 

närmaste ansvariga för att påpeka detta. Den 

ansvariga för arbetsgruppen blir då förvånad över att 

detta kommer upp och bestämmer sig då för att slänga 

ett extra öga på arbetsgruppen för att observera dem 

de kommande två till tre dagarna.  

Efter tre dagar får Pelle besök av den ansvariga och 

denne påpekar att Pelles observationer faktiskt 

stämmer. Arbetsgruppen är inte lika effektiv som 

förväntat. Påföljderna av detta är att den ansvariga har 

upprättat en checklista för varje individ i 

arbetsgruppen som denne har i uppdrag att fullfölja 

varje dag. Pelle menade inget illa mot arbetsgruppen 

utan ville bara effektivisera arbetet mer än det var 

tidigare. Efter detta känner sig Pelle lite utstött av 

övriga i arbetsgruppen.  
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läsa upp varje fall och efter varje sådant diskuterades det och ställdes frågor till 

deltagarna. Intervjuerna tog cirka 70 minuter. Vi var båda aktiva och närvarande vid 

intervjuerna och vi hade hand om två fall var där vi hade ansvar att styra diskussionen 

och ställa frågorna. De två intervjuerna ägde rum under två dagar och ägde rum på 

deltagarnas arbetstid. 

Dataanalys 

En induktiv tematisk analysmetod användes (Hayes, 2000). Analysen vi genomförde 

innehöll sju steg: transkribera ord för ord, genomgång av det insamlade materialet, 

sortera olika teman utifrån materialet, definiera de olika temana, genomföra en sökning 

av materialet ytterligare en gång för att få ut mer information till varje tema, namnge 

teman och indela data samt att göra ett urval av data för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna beskriva temat i fråga. 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna fick information om studiens syfte, hur det skulle gå tillväga, att det fanns 

möjlighet att avbryta intervjun, att allt material behandlades konfidentiellt och att allt 

material skulle raderas efter transkribering. All denna information fanns i 

informationsbrevet (Se bilaga 1). Vi har skrivit på tystnadspliktsavtal. Det arbetades 

fram fyra fiktiva fall för att öppna upp för diskussion mellan deltagarna i intervjuerna 

men även för att kunna distansera deltagarna från deras egen vardag. Intervjuerna ägde 

rum på den valda organisationen i ett konferensrum i anslutning till arbetsplatsen för att 

underlätta för deltagarna och för att förenkla deras möjlighet att komma till intervjun.  
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Resultat 

Utifrån analysen framkom det två huvudteman som beskriver vad deltagarna upplevde 

som viktiga faktorer i utvecklingen av psykologisk säkerhet. Dessa teman var Verktyg 

för utveckling av psykologisk säkerhet och Svårigheter med utveckling av psykologisk 

säkerhet. I analysen framkom underkategorier till dessa teman och dessa beskrivs nedan 

i figur 1. 

 

Figur 1. Teman och underkategorier som skapades vid analysen. 

 

Verktyg för utveckling av psykologisk säkerhet 

Under analysen framkom huvudtemat Verktyg för utveckling av psykologisk säkerhet. 

Det framkom då även underkategorier som på ett mer detaljerat vis förklarar deltagarnas 

syner och åsikter kring dessa verktyg. 

  

 Respekt. Samtliga deltagare i intervjuerna beskrev att respekt var en viktig faktor 

vid utveckling av psykologisk säkerhet. Deltagarna beskrev, utifrån fall 1 att de tyckte 

det var otroligt respektlöst av medlemmarna i gruppen att inte bjuda med Kim. Vidare 

sa de att alla i teamet ska anses vara en del i gruppen och ingen ska behöva vara utanför. 

De beskriver även vikten av att låta individer komma till tals inom teamet och att alla 

Verktyg för utveckling av 
psykologisk säkerhet 

Respekt 

Ärlighet 

God 
kommunikation 

Tillgänglighet 

Konfliktlösare 
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utveckling av 

psykologisk säkerhet 

Att ge och ta emot 
konstruktiv kritik 

Rädsla för 
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Hämmad 
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får sin röst hörd. Detta menar deltagarna ger en känsla av delaktighet och man som 

medlem i arbetsteamet känner sig behövd. En av deltagarna påpekar att medlemmarna i 

teamet inte alltid måste hålla med om det som sägs men att det alltid ska finnas en 

respekt i form av att alltid lyssna på det som sägs.  

 

“För att känna sig trygg i en grupp är ju för att känna respekt och att alla 

 Lyssnar. Inte avbryter varandra på möten, alla får ta sin plats. Ja så man får  

känna sin trygghet.” 

                                             

Samtliga deltagare ansåg att förlöjliganden och nedtryckningar av andra medlemmar i 

ett arbetsteam inte är något som visar på respekt. För att undvika förlöjliganden och 

nedtryckningar ansåg samtliga deltagare att man istället ska öppna upp för att lyssna.  

 

“Vi måste ju liksom lyssna på varandra istället för att förlöjliga och  

trycka ned varandra utan det, vi ska ju ändå jobba här ihop. Vi har ju nästan 

 mer tid här än hemma. Och det skapar bara osämja att hålla på på det  

här sättet.”  
 

Under studien framkom att respekt är en viktig ingrediens inom ett team och att det ska 

finnas en acceptans i de olikheter som kan finnas bland personligheter i ett arbetsteam. 

En av deltagarna påpekar att det finns en form av ryggmärksreflex om det är någon idé 

som uppkommer från någon i teamet. Den reflexen, menar deltagaren, blir då att man 

går till motangrepp mot personen som kommit med idén och att det då uppstår en 

konflikt istället för att diskutera om saken. Samtliga i studien menar då att respekten 

uteblir och att det blir mycket svårt att lösa någonting om det fungerar på detta vis.  

 

“Det handlar ju bara om respekt egentligen. Men det är ju det som är svårt  

också, att få folk att lära sig att lyssna. Och kanske komma med sakliga argument 

 än att ”Nej det kommer aldrig att funka, det går inte, det har vi aldrig gjort 

 förut, det går inte”.” Det är ju något folk måste jobba med, varje individ kanske 

 själv, att lära sig att kanske tänka på hur man är mot personer.” 
 

  

 Ärlighet. Ärlighet var också en faktor inom utvecklingen av psykologisk säkerhet 

som samtliga deltagare ansåg vara viktig. Tydlighet var ett begrepp som blev väl använt 

i diskussionerna om ärlighet i form av att hela tiden lägga korten på bordet och alltid 

påvisa vad som händer. Det diskuterades mycket bland deltagarna att inte gå bakom 

ryggen på någon i arbetsteamet, såsom att inte gå direkt till chefen utan att skapa en 

dialog medlemmarna emellan. Ett exempel på det kan tas från fall 2  där Patrik inte alls 

är medveten om att han arbetar 70% av produktionsmålet. Där menar en av deltagarna 
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att det borde skapas en dialog i ett tidigt stadium mellan medlemmarna innan irritation 

växer. 

 

 

 

“Man kan ju prata mellan fyra ögon, raka rör. Det tycker jag om. Det är min åsikt  

men man kan ju göra på olika sätt. Jag skulle vilja veta själv också, om någon bara  

går till chefen och säger att jag gör fel fast jag inte ens vet om att jag gör det, 

 det blir ju också fel. “ 

                                             

Under studiens gång så påpekar intervjugrupperna att det är viktigt med ärlighet inom 

ett större team om den inte fungerar som den ska. Alla inom gruppen måste kunna inse 

de problem som finns inom gruppen och vara ärliga med det för att i sin tur kunna 

utveckla gruppens beteende till något mer positivt. Vidare så menar intervjupersonerna 

även att det behövs någon i gruppen som sätter ner foten och uppmärksammar de 

eventuella problem som finns.  

 

“Ärlighet är alltid bäst i en stor grupp. Man kommer längst på det. Hur  

ska man annars kunna ändra på en grupps beteende om inte någon sätter ned en 

 fot någon gång.” 
 

 

  God Kommunikation. Kommunikationen var också något som ansågs vara en 

viktig faktor vid utvecklingen av psykologisk säkerhet, både att ha kommunikation till 

hela gruppen men även på individnivå, öga mot öga. Att kommunicera på individnivå 

var något som några av deltagarna nämnde som betydelsefullt då det ofta leder till att 

man öppnar upp sig och vågar prata.  

 

“Ja men öga mot öga är det enklare för många att prata. Alltså det är väldigt  

mycket enklare för många att öppna sig. I stor grupp kan någon vara väldigt stor  

och stursk och bäst men när man pratar med dem ja då är det en liten nallebjörn.  

Det är hemskt vanligt att det är så.” 

  

Det är dock inte bara envägskommunikation som var på agendan när det kommer till 

deltagarnas synsätt på utvecklingen av psykologisk säkerhet. Det är kommunikation åt 

båda håll för att ha en dialog samt även att lyssna. “Det finns en anledning till att vi har 

två öron och en mun” var ett citat som sades av en deltagare som bygger på denna 

tvåvägskommunikation som samtliga deltagarna anser vara vital. Under intervjuerna 

framkom det att mycket av det som blir fel i arbetsteam beror på dålig kommunikation 
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så att ha en ständig kommunikation är något som stärker gruppen och undviker 

problem.  

 

Tillgänglighet. Tillgänglighet diskuterades bland deltagarna och detta var något 

som ansågs vara viktigt vid utvecklingen av psykologisk säkerhet. En deltagare nämner 

att man i teamet ska kunna ställa upp för varandra och visa stöd när det väl behövs. Ett 

exempel på detta kan vara om en i arbetsteamet vill yttra någonting som denne känner 

så ska personen kunna våga och göra detta. Detta tror intervjupersonerna kan leda till 

mer positiva medlemmar i teamet.  

 

“Vissa behöver bara få prata av sig hur de upplever situationen, de blir  

irriterad ibland och ibland blir de glada. De behöver bara få tid varje dag att 

 prata av sig, då blir de glada. Konstigt nog.” 

                                             

Konfliktlösare. Att ha en konfliktlösare var också något som deltagarna ansåg 

vara en nyckel för utvecklingen av psykologisk säkerhet. Deltagarna nämner att i vissa 

situationer inom arbetsteamet råder det delade meningar om hur man ska gå mot samma 

mål på ett gemensamt sätt. Då kan det vara fördel att använda sig av en oberoende part 

som har en befattning med högre mandat för att hitta en väg till det gemensamma målet. 

En deltagare nämner att det kan vara bra att plocka in en konfliktlösare som är med vid 

situationer då en eller flera i teamet anser sig vara oense. Att då plocka in en 

konfliktlösare som på ett neutralt vis kan komma med sina åsikter och erfarenheter för 

att hjälpa gruppen att komma till ett gemensamt beslut. Detta är dock om det verkligen 

inte går att komma överens inom gruppen och om det leder till att det blir en dålig 

stämning i arbetsteamet på grund av det. Dock menar deltagaren att man i första hand 

alltid ska försöka diskutera med alla involverade men går inte detta så är en tredje part 

ett bra alternativ. Deltagarna menar att närmaste chef kan fungera bra som en tredje 

part, att ha någon som man kan gå till om det kör fast sig i kommunikationen och någon 

som kan ge raka besked. En deltagare nämnde ett scenario där denne var ny på 

arbetsplatsen och det var svårt att få sin röst hörd i det nya teamet, då samlade chefen på 

avdelningen till ett möte med samtliga i arbetsteamet och gick igenom de regler och 

arbetsroller som fanns för samtliga när den nyanställde hade börjat och vad som gällde 

med dessa.  
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“Jag fick ju byta lag och så var alla nya. Också 15 personer och så är det  

gammel-uvar och det här har jobbat ihop i jättemånga år… Det som min  

chef gjorde då var att han tog in allihopa och så fick ****** berätta att såhär  

ser det ut. Och de här idéerna som ****** kommer med, det han tycker, det är  

det som gäller när jag är hemma. Då fick de klara direktiv och det köpte alla.  

Det var ingen som sa emot utan då köpte alla det här att, det funkar såhär. Och nu 

 funkar det hur bra som helst. Jag tycker att alla ska vara med och diskutera problem 

 istället för att man ska förlöjliga, utan man ska diskutera för och nackdelar och  

väga emot varandra. För att få en bra lösning tillsammans.” 

                                             

“En tredjepart är alltid bra, då är det ju en som är helt oberoende av  

situationen. Behöver man en sådan ska det ju vara utav en anledning.” 

                                             

“Ja men någon måste ju kunna peka ibland och säga såhär måste vi göra. Så är det ju.” 
 

 

 Svårigheter för utveckling av psykologisk säkerhet 

 Under analysen framkom huvudtemat Svårigheter för utveckling av psykologisk 

säkerhet. Underkategorier framkom även vid analysen som lade grund för huvudtemat.  

 

 Att ge och ta emot konstruktiv kritik. En aspekt som några av deltagarna ansåg 

vara en svårighet för utvecklingen av psykologisk säkerhet var sättet man mottar och 

framför konstruktiv kritik på. En deltagare nämnde att denne hade gått en utbildning för 

att lära sig att leverera feedback, ta emot den och visa stöd medan det var en annan 

deltagare som inte hade fått den typen av utbildning. Att det finns en sådan skillnad i 

kunskap, menar deltagarna, kan leda till att det blir svårigheter i hur man levererar 

kritik/feedback till varandra. En deltagare nämner att om man får konstruktiv kritik är 

det vanligt att man går in i försvarsställning mot den kritik som tagits emot, och detta är 

ju något som skapar problem enligt deltagaren.  

 

“Problemet är ju oftast att det blir ryggmärgsreflexer att man går till motangrepp 

 mot det som hon inte tycker om… så fort någon bara trycker ned, så fort man 

 kommer med något, bara ner ner ner.” 

                                             

 

 Rädsla för förändring. Organisationskulturen var också en aspekt som plockades 

ut som en svårighet för utvecklingen av psykologisk säkerhet. Deltagarna nämner att det 

finns en stor rädsla för förändring och att det är en stor skillnad på de yngre och mer 
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äldre och erfarna på arbetsplatsen. En deltagare nämner att bland de mer erfarna på 

arbetsplatsen finns det en större rädsla för förändring än för de yngre förmågorna. Några 

deltagare menar att ett generationsskifte skulle kunna generera ett positivt synsätt på 

förändring då de menar att de yngre är mer öppna för det, då det inte finns ett inkört 

arbete på samma sätt som hos de äldre. Samma deltagare påpekar att en anledning till att 

denna rädsla kan finnas är för att det finns ett inkört arbetssätt och att det alltid varit på 

ett vis, och att det då sker en förändring eller förnyelse kan då bidra till en rädsla.  

 

“Det här tror jag är saker som kommer med när det gamla börjar gå ur…  

Generationsskifte… Ja jag tror det har mycket med det att göra, i alla fall de  

som jag jobbar med, ja men du och jag är ju i ganska samma ålder. Jag har ju  

några på mitt lag som är något år äldre och det är skillnad och så har du dem  

som jobbar på ******, ja då vet du, då är det den gamla skolan. Det sitter i  

väggarna. Så här har vi alltid gjort. Förändring är alltid läskigt.” 

 

 

 Hämmad arbetsmiljö. En annan aspekt som synliggjorts och som gör det svårt 

vid utvecklingen av psykologisk säkerhet är en hämmad arbetsmiljö. En deltagare 

nämner att just bli tillbakahållen i sitt arbete och att inte få göra sitt yttersta är något 

som kan skapa problem. Samma deltagare beskrev ett scenario där det på arbetsplatsen 

fanns ett arbetsmål på 87 procent som skulle uppfyllas i form av produktion på enskilda 

platser på arbetet. Deltagaren kände då att det fanns en vilja i att visa framfötterna och 

valde att arbeta 105 procent av produktionen och detta ledde till att det blev en stark 

reaktion från samtliga i teamet. Deltagaren förklarade att det endast var ett sommarjobb 

och att det gjorde det extra svårt att hävda sig mot de andra i gruppen. 

 

“Kommer ihåg när jag skulle sommarjobba här och vi hade ett takprocents mål vi  

skulle uppnå, på 87 procent, som vi skulle ha vid varje ******. Jag ville visa  

framfötterna och körde 105 procent eller någonting, oj vilken utskällning jag fick.  

Av de andra i laget… Man kunde inte köra så mycket eller, haha.  Jag har  

fortfarande inte förstått varför… Jag var ju bara sommarjobbare då så då  

var det ju extra svårt att ta reaktionerna” 

                                             

Deltagarna diskuterade huruvida man känner en tillfredställelse i det arbetet man gör 

och huruvida man känner sig effektiv. De menade att om det infann sig en känsla av att 

inte riktigt räcka till i arbetet så varför inte göra något mer i såsom en till arbetsuppgift 

så den känslan av inte känna att man räcker till infinner sig. Att inte kunna visa 

framfötterna menar deltagarna kan leda till att man inte vågar göra det igen då de säger 

att om en sådan situation uppstår så måste den personen vara otroligt stark för att orka 

stå emot och bli utstött.  
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“Man måste vara ganska stark om man ska orka stå emot det där… Och dessutom känna sig  

lite utstött utav gruppen.” 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Huvudsyftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter som fanns vid 

utveckling av psykologisk säkerhet samt hur medarbetarna upplevde den psykologiska 

säkerheten på arbetsplatsen. 

 Resultatet av studien visade på att samtliga deltagare hade lika åsikter och tankar 

kring verktygen vid utvecklingen av den psykologiska säkerheten. Det fanns en tydlig 

röd tråd genom båda intervjuerna i vad som ansågs vara viktiga aspekter vid 

utvecklingen av psykologisk säkerhet. Det framkom många olika förslag på hur dessa 

verktyg kan användas och hur man kan gå tillväga med dessa verktyg för att uppnå en 

hög psykologisk säkerhet. De som upplevdes vara de viktigaste verktygen var respekt 

och ärlighet då det nämndes av intervjugrupperna som nycklar till utvecklingen. Inom 

respekt var den centrala punkten att få göra sin röst hörd och att kunna göra det utan att 

känna att någon/några inte lyssnar eller hånar. Ärlighetsaspekten innehöll, enligt 

deltagarna, att kunna uttrycka egna åsikter till gruppen, både negativa och positiva, utan 

att det blir en dålig stämning i densamma. Övriga synpunkter som togs upp var 

tillgänglighet, kommunikation och att ha en konfliktlösare. Aktörerna beskrev att en 

konfliktlösare kunde tas in om kommunikationen var bristfällig mellan medlemmarna i 

arbetsteamet. Då beskrev deltagarna att denna konfliktlösare (Närmaste chef till 

exempel) kunde komma in som en neutral part och hjälpa till att lösa problem. 

Konfliktlösarens roll anses vara viktig för utvecklingen av psykologisk säkerhet men 

detta är ju endast något som kan anses vitalt när kommunikationen ej fungerar. Därför 

värderas kommunikationen och tillgängligheten som en mer central del inom 

utvecklingen.  

 Det framkom även vissa svårigheter med utvecklingen av den psykologiska  

säkerheten. Den hämmade arbetsmiljön var en av dessa och denna upplevdes ha störst 

koppling till ämnet då denna aspekt av svårigheter var den som det diskuterades mest 

kring. Intervjupersonerna kom fram till att det inte alltid var lätt att få uppskattning när 

det arbetades mer än vad som egentligen förväntades. Då förekom det en utskällning 

istället för en uppmuntran och positiv respons vilket aktörerna ansåg var en mer rimlig 

reaktion. De beskrev även att det inte fanns en förståelse i varför det skulle bli en 

utskällning vid ett sådant tillfälle. En annan synpunkt som framkom i intervjuerna i 

resultatet som anses vara en viktig faktor är den rådande organisationskulturen där 
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deltagarna menade att de äldre och mer erfarna är rädda för förändring och att ett 

generationsskifte skulle kunna generera en större öppenhet för förändringar. De yngre 

förmågorna på organisationen var enligt aktörerna mer öppna för förändringar och det 

fanns inte lika inarbetade vanor som hos de äldre på organisationen.  

 

Resultatdiskussion  

 Möjligheter vid utveckling av psykologisk säkerhet. I resultatet 

uppmärksammades det att samtliga aktörer tyckte det var viktigt att få göra sin röst hörd 

och att det på så sätt skulle infinna sig en gemensam respekt inom ett team. Även att 

känna en trygghet inom ett arbetsteam i form av att det ges stöd och acceptans till 

samtliga inom teamet. Detta är något som anses vara några av människans behov i livet 

då Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver Maslows behovshierarki där livets behov 

är uppdelat i fem olika stadium: Fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov och 

uppskattningsbehov och självförverkligande. De fyra sistnämnda är behov som är av 

relevans för det deltagarna nämnde som viktiga faktorer inom vid utveckling av 

psykologisk säkerhet. De trygghetsbehov människor har i största utsträckning är att 

skapa en omgivning som skyddar mot fysisk och psykisk skada. En psykiskt bra 

omgivning på arbetsplatsen kännetecknas av att känna en säkerhet att få behålla jobbet. 

Detta steg i behovshierarkin är fundamentalt för att kunna avancera i form av utveckling 

och ett bättre välbefinnande. Det sociala behovet blir alltså aktuellt när de två första 

stegen i behovshierarkin uppnås. Detta stadium handlar om att söka vänskap och 

kontakter och en omgivning som är stödjande och accepterande. I arbetslivet handlar 

detta steg om att skapa ett gott samarbete och sammanhållning inom arbetsteamet. Det 

finns även många företag som utökar detta genom att genomföra aktiviteter på fritiden 

för medarbetarna. Om det finns ett fysiologiskt, trygghets- och socialt behov uppfyllt så 

kan man börja prata om uppskattningsbehovet. Detta stadium handlar om ett sökande 

efter att växa som människa, som till exempel personliga egenskaper. Det första steget i 

denna process är att stärka den egna självrespekt och vinna andras uppskattning. Det 

finns med andra ord en stor önskan i att prestera, ha framgång i livet och vinna andras 

människors respekt. Att visa uppskattning för det arbete som utförs är en enkel men 

betydelsefull del i ett team och det krävs inte mycket energi för att visa uppskattning 

men det gör otroligt stor skillnad. Den högsta nivån, som först kan uppnås när alla andra 

behovssteg är uppfyllda, är självförverkligandesteget. Detta behovssteg handlar om att 

kunna leva upp till sin fulla kapacitet och att förverkliga sin potential. När detta visar 
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sig i arbetet ger det en stark motiverande kraft och det ger både teamet och företaget en 

stor vinst (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Med dessa behov beskrivna så anses 

Maslows behovshierarki ge stöd till resultatet då det i stor del handlar om stöd och 

acceptans, att kunna förverkliga sig själv och att våga uttrycka känslor och åsikter inom 

en grupp utan att bli hånad eller nedtryckt. Dessa grundläggande behov kan ses som 

grundstenar kring den psykologiska säkerheten då det ligger i linje med vad Leung et al. 

(2015) menar med att en människa måste känna trygghet (i form av att kunna uttrycka 

åsikter utan att bli hånad eller nedtryckt), stöd och acceptans innan det kan infinna sig 

någon psykologisk säkerhet i ett arbetsteam. Att uppnå det högsta steget i 

behovshierarkin kräver en mänsklig utveckling (Kaufmann & Kaufmann, 2010) och det 

är något som Rimm-Kaufman (2016) menar har en koppling till den psykologiska 

säkerheten. Rimm-Kaufman (2016) anser att den psykologiska säkerheten är ett verktyg 

för att uppnå mänsklig förändring och utveckling och hon menar också att vägen till den 

fulla potentialen för en människa är långt ifrån enkel.  

 I intervjuerna framkom respekt som en viktig faktor i utvecklingen av psykologisk 

säkerhet och det ligger i linje med vad Singh och Winkel (2012) menar att respekt är 

vikten av det mänskliga värdet i samband med relationer och det kan mätas i form av 

interpersonell behandling såsom att bli mött med respekt, få uppskattning och att bli 

uppmärksammad.  

 Ärlighet var också, enligt aktörerna, en av de viktigaste aspekterna för 

utvecklingen av psykologisk säkerhet och detta är i linje med Chirumbolo (2015) som 

undersökte om kontraproduktivt arbetsbeteende hade något samband med ärlighet och 

ödmjukhet eller jobbosäkerhet. Där gick det att se att ärlighet och ödmjukhet 

korrelerade positivt med produktivt arbetsbeteende. Det genomfördes även i samma 

studie en mätning om jobbosäkerhet med individer som hade låg respektive hög ärlighet 

och ödmjukhet, och vilket samband dessa hade med ineffektivt och motarbetande 

arbetsklimat. Där framkom det att individer med låg ärlighet och ödmjukhet visade prov 

på ett ineffektivt och motarbetande arbetssätt medan det var tvärtom för individer med 

hög ärlighet och ödmjukhet (Chirumbolo, 2015). Detta visar på att ärlighet är en viktig 

faktor inom den psykologiska säkerheten då det visar att ärlighet och ödmjukhet inom 

ett team är något som kan motverka ineffektivt och motarbetande arbetsklimat.  
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 Svårigheter vid utveckling av psykologisk säkerhet.  

Något som aktörerna inte tog upp men som kan tolkas som en svårighet vid utveckling 

av psykologisk säkerhet är den psykiska ohälsan som växer mer och mer. I en rapport 

från Försäkringskassan (2015) nämner de att sjukfrånvaron för psykisk ohälsa har ökat 

markant de senaste åren. Arbetsmiljöverket har skapat nya riktlinjer inom 

Organisatorisk och social arbetsmiljö som togs i bruk 31 Mars 2016. Dessa riktlinjer 

riktar sig till att främja en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den tar upp delar som 

systematisk arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling 

(Arbetsmiljöverket [AV], AFS 2015:4). Den psykiska ohälsan är något som kan 

uppkomma om det inte finns en tillfredsställelse i tryggheten inom ett arbetsteam. 

Därför anses det återigen vara viktigt att uppnå en hög psykologisk säkerhet inom 

teamet för att förebygga den typen av psykisk ohälsa på en arbetsplats. 

 Aktörerna nämnde även att det möjligtvis fanns en rädsla för förändring och att 

detta skulle kunna sätta stopp för en eventuell implementering av psykologisk säkerhet. 

Brettel, Chomik och Flatten (2015) beskriver att organisationskulturen har en otroligt 

viktig roll när förändringar ska ske på organisationer. Bretel et al. (2015) beskriver 

vidare att det finns fyra olika organisationskulturtyper: Gruppkultur, utvecklingskultur, 

rationell kultur och hierarkisk kultur. Utvecklingskulturen är den som skulle passa bäst 

in på stödjande av förändringar då den enligt Bretel et al. (2015) kännetecknas av att ha 

ett stort engagemang och stöd för nya idéer och kreativa processer med avsikt att 

utveckla nya lösningar (Bretel et al., 2015).   

 Dock som en helhet inom den psykologiska säkerheten anses en blandning av 

gruppkultur, rationell kultur och utvecklingskultur vara det som främst beskriver hur en 

kultur präglad av psykologisk säkerhet bör vara. Bretel et al. (2015) beskriver att 

gruppkulturen innefattas av ett klimat där det finns en vilja om att utveckla mänskliga 

relationer och dess mest vitala delar innefattar lojalitet, tillhörighet, medverkande. Den 

mest vitala aspekten inom gruppkulturen är enligt Bretel et al. (2015) lojaliteten.  

Den rationella kulturen menar Bretel et al. (2015) kännetecknas av en stark 

målorienterad sådan och fokuserar mycket på produktivitet och effektivitet. 

Utvecklingskulturen innefattas av kreativitet, innovation och utveckling. En hög nivå av 

utvecklingskulturen innebär att det finns utrymme och engagemang för att komma med 

nya idéer som har till avsikt att utveckla nya lösningar på saker och ting eller företaget 

som helhet (Bretel et al., 2015). Dessa tre organisationskulturer anses som viktiga 
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kulturer att ha inom en organisation för att uppnå en hög psykologisk säkerhet. Först 

och främst att ha ett fungerande team med bra kontakt och lojalitet som “gruppkulturen” 

påvisar, sedan att ha ett arbetsklimat som är målinriktat (som den rationella kulturen 

förespråkar) för att ständigt utveckla det effektiva lärandet och slutligen en kultur som 

visar att det är okej att komma med idéer som utvecklingskulturen gör. Den 

organisationskultur som är mest avgränsad ifrån ämnet psykologisk säkerhet är den 

hierarkiska kulturen då den kännetecknas av att den genererar att medlemmar i ett 

arbetsteam inte vågar ta initiativ inom ett team eller vågar tycka och tänka och dessa är 

aspekter som är otroligt viktiga för ett psykologiskt säkerhetsklimat.  

 En annan svårighet som nämndes av aktörerna var att det var svårt att ta emot och 

framföra feedback/kritik av olika slag då det fanns en kunskapsbrist i hur det skulle tas 

emot och framföras. Det fanns även en tendens att direkt gå in i försvarsställning när 

konstruktiv kritik/feedback framfördes. Petress (2000) nämner att syftet med att ge och 

ta emot konstruktiv kritik är för att: erbjuda en extern syn på ens prestation med egna 

erfarenheter involverade, hjälpa till att förbättra arbete som varit mindre bra inför 

framtiden, visa på att ens ansträngningar i arbetet förtjänar uppmärksamhet, visa genuint 

intresse i en annan medarbetares arbete samt att visa omtanke, bekräftelse och stöd för 

att bygga förtroende. Petress (2000) menar vidare att sättet som feedback/konstruktiv 

kritik framförs är viktigt då det kan uppfattas som att personen i fråga är dålig om det 

framförs på ett nedlåtande eller negativt sätt även om kritiken var menad som något 

konstruktivt och hade ett syfte till att endast förbättra. Det är dock inte bara den som ger 

feedback som måste tänka på hur det framförs, den som tar emot feedbacken måste även 

tänka på hur det tas emot. Mottagarna av feedbacken måste vara villiga att vara öppna 

för att ta emot feedback och inte vara egoistiska eller stängda när det kommer till att 

andra ska kommentera ens arbete. Petress (2000) påpekar vidare att konstruktiv kritik är 

ett verktyg för förbättring och lärande och just lärande är någonting som Edmondson 

(1999) pratar om då hon menar att ett effektivt sådant är någonting som är viktigt för att 

uppnå hög psykologisk säkerhet. Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik eller 

feedback kan ses som en del i den psykologiska säkerheten i form av att det anses som 

ett verktyg för förbättring och lärande inom ett arbetsteam. 
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Metoddiskussion 

För att på bästa sätt kunna svara på frågeställningen om vilka möjligheter och 

svårigheter som finns vid utveckling av psykologisk säkerhet valde vi att genomföra en 

kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer. Detta gjordes för att få en djupgående 

förståelse i hur deltagarna tyckte och tänkte samt för att det gav flera olika perspektiv 

kring ämnet. Fokusgrupper ger deltagarna möjlighet att kunna uttrycka sina egna åsikter 

och erfarenheter och även att kunna ta del av andra synsätt och på så sätt uppmuntra till 

diskussion och det var därför vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer. Det var två 

fokusgrupper och tanken från början var att ha fyra personer i varje grupp, dock skedde 

ett avhopp och ena gruppen blev då tre personer. Bloor, Frankland, Thomas och Robson 

(2001) beskriver att den bästa fokusgruppskonstellationen innefattas av sex till åtta 

stycken. Vi valde att ha två stycken fokusgrupper istället för en fokusgrupp med sju 

individer för att undvika eventuell polarisering och för att underlätta att alla deltagare i 

intervjun kom till tals vilket vi ansåg kunde bli svårare om det var fler personer i 

fokusgrupperna. Deltagarna i fokusgrupperna, som kom från fyra olika skiftlag på 

organisationen 

 Urvalet av deltagarna i studien kan kritiseras något då vi ej tog kontakt själva med 

deltagarna utan informationsbrevet skickades till vår kontaktperson som sedan 

meddelade detta vidare till de medarbetare på organisationen som hade möjlighet att 

delta i studien och gavs där chansen att bestämma sig om de ville vara med eller inte. 

Den första fokusgruppen ansåg vi vara mer engagerade i att delta och hade mer öppna 

diskussioner än den andra fokusgruppen. Varför vi tror att den andra fokusgruppen ej 

var lika öppna för diskussion tros kan ha varit för att chefen för avdelningen var 

närvarande vid uppstarten av intervjun och vår presentation blev något störd.  

 En semistrukturerad intervjuguide valdes för att enklare kunna ställa följdfrågor 

och för att kunna hålla diskussioner vid liv. Denna intervjuguide gav alla deltagare 

samma frågor och det öppnade även upp för att kunna ställa följdfrågor för att vidare 

utvecklande svar om det fanns något sådant som upplevdes viktigt. Hayes (2000) menar 

att en semistrukturerad intervjuguide ger både deltagarna och intervjuaren mer utrymme 

kring frågeställningarna samt att det samtidigt ger en struktur i form av att det finns 

ställda frågor som ska bli besvarade inom ett specifikt ämne.  

 I vår datainsamlingsmetod utgick vi ifrån Hayes (2000) induktivt tematiska analys 

i sju steg. Transkriberingen medförde att vi kunde läsa igenom det deltagarna sade 

flertal gånger vilket gav en större förståelse och inblick i innehållet som i sin tur 
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genererar en högre validitet i studien. Deltagarna i den andra fokusgruppen var endast 

tre personer men frågeställningen kunde ändå besvaras på ett tydligt sätt.  

 

Fortsatt forskning och praktisk relevans 

Vi anser att organisationen bör sikta mot att utveckla den psykologiska säkerheten på 

arbetsplatsen och bilda sig en större förståelse i vad det faktiskt innebär. Som tidigare 

nämnts är den psykologiska säkerheten en viktig faktor för att effektivisera en 

organisation. Resultatet i studien visade på vad deltagarna själva ansåg som centrala 

delar i möjligheter och svårigheter vid utvecklingen av psykologisk säkerhet och dessa 

stämmer i huvudsak överens med tidigare forskning kring ämnet. Så denna studie skulle 

kunna ligga till grund för organisationen att jobba vidare med för att se vilka aspekter 

som behövs förbättras eller som redan fungerar. Eftersom svaren kommit från 

medarbetare så kan detta ge cheferna på organisationen en syn på hur medarbetarna ser 

kring ämnet och om det anses vara en viktig punkt att implementera kan denna studie 

vara en grund för tillämpningen av psykologisk säkerhet inom organisationen. Denna 

implementering skulle kunna vara att till exempel genomföra utbildningsdagar där 

skiftlag får komma och delta och diskutera kring fiktiva fall som berör ämnet 

psykologisk säkerhet. Detta kan i sin tur generera en större förståelse för vad 

psykologisk säkerhet innebär och kan därmed bidra till att det blir en bättre psykisk 

arbetsplats. En svårighet som ansågs finnas bland deltagarna i studien var att ge och ta 

emot konstruktiv kritik och just dessa typer av utbildningsdagar med fiktiva fall skulle 

kunna ge ett bättre synsätt på givande och mottagande av konstruktiv kritik. Det ger 

också medarbetarna en distans till sitt egna arbetslag i och med de fiktiva fallen. Något 

som viktigt att genomföra efter dessa utbildningsdagar är att återkoppla och följa upp 

utbildningsdagarna och de fiktiva fallen för att se om det skett några förändringar. Detta 

kan ske förslagsvis med hjälp av enkäter eller eventuella samtal med medarbetarna och 

cheferna.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Vill du delta i en studie för att utveckla psykologisk säkerhet inom arbetsgrupper? 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns vid 

utveckling av psykologisk säkerhet. 

Studien kommer att genomföras i form av två fokusgruppsintervjuer med fyra till sex 

personer i varje fokusgrupp. Fokusgrupperna kommer att äga rum vecka 16 (20, 21 

april). Det ungefärliga tidsloppet för varje fokusgruppsintervju är 60-120 minuter. 

Anmäler intresse för dessa fokusgruppsintervjuer gör ni genom att kontakta närmaste 

chef (Björn Simonsen & Katarina Kihlström). Exakt tid och plats kommer att 

informeras ifrån din närmaste chef. 

Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta 

intervjun utan någon som helst förvarning. Intervjun kommer att spelas in med 

filmkamera och med diktafon för att underlätta vårt arbete vid analysen till den 

kommande uppsatsen. Deltagandet i dessa intervjuer kommer att behandlas 

konfidentiellt och all information som erhålls kommer att behandlas så att inga individer 

i intervjuerna kan identifieras av någon utomstående. Inspelningarna från intervjuerna 

kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd. Undersökningens resultat kommer att 

ligga till grund för examensarbetet om 15 hp på Personal & Arbetslivsprogrammet på 

Högskolan i Gävle. 

Detta examensarbete kommer att publiceras i högskolans databas och vill ni ha en kopia 

av arbetet kommer ni att kunna få tillgång till det. 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta nedanstående: 

Pontus Carlsson                              Niklas Wiberg                                             Eva Boman 

PA-Student                                     PA-Student                                                  Handledare 

070-252 96 63                                073- 034 87 71                                             070-275 45 54 

Pontuscarlsson_@hotmail.com      Niklaswiberg11@hotmail.com                    Ebo@hig.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hej och välkomna! 

Vi vill börja med att tacka er för att ni tar er tid och ställer upp på vår intervju. Vi heter 

Niklas och Pontus och läser sista året på Högskolan i Gävle till personalvetare. Just nu 

håller vi på med vårt examensarbete vilket är anledningen till att vi är här idag. Syftet 

med examensarbetet är att undersöka om möjligheter och svårigheter vid utveckling av 

psykologisk säkerhet och hur den psykologiska säkerheten upplevs inom arbetsgruppen 

utifrån fiktiva fall. Vi ska genomföra en gruppintervju där vi vill ta reda på era 

upplevelser. Det finns inget rätt eller fel svar utan det är din uppfattning som räknas. 

Det här är en chans för er att föra fram era åsikter och erfarenheter och därmed kunna 

påverka den psykologiska säkerheten i framtiden. Ni kommer att börja med att läsa 

igenom ett fiktivt fall åt gången av totalt fyra fall och efter varje fall kommer det att bli 

en diskussion med relevanta frågor. Om det under intervjuns gång skulle vara så att ni 

svävar iväg i era resonemang utanför ämnet kan det förekomma att vi avbryter er. Om 

detta sker är det inte för att på något sätt vara elaka utan för att vi har begränsad tid. 

Intervjun kommer att ta max 120 minuter. Den är helt frivillig och skulle det vara så att 

ni någon gång under intervjuns gång väljer att avbryta så är det okej. Vi kommer spela 

in intervjun men detta är endast för att underlätta vid transkribering. Det är bara vi två 

som kommer att ha tillgång till inspelningarna och direkt efter att transkriberingen är 

klar kommer filerna att raderas. 

Fall 1: 

·       Hur upplever ni situationen? Och hur skulle ni hanterat den? 

·       Vilka möjligheter finns i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Vilka hinder finns det i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Gör Kim rätt som vågar säga emot sin arbetsgrupp och uttrycka sina känslor? 

·       Just i den här situationen, på vilket sätt kan Kim komma in i gruppen igen? 

·       Hur är stämningen i arbetsgruppen anser ni, just i det här fallet? 

Fall 2: 

·       Hur upplever ni situationen? Och hur skulle ni hanterat den? 

·       Vilka möjligheter finns i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Vilka hinder finns det i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Hur skulle ni i denna situation göra Patrik medveten om att han jobbar 30% mindre än 

alla andra? 
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·       Hur är stämningen i arbetsgruppen anser ni, just i det här fallet? 

Fall 3: 

·       Hur upplever ni situationen? Och hur skulle ni hanterat den? 

·       Vilka möjligheter finns i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Vilka hinder finns det i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Hur skulle ni ha bemött Clara i detta fallet? 

·       Hur skulle ni ha gått vidare med det här fallet? 

Fall 4: 

·       Hur upplever ni situationen? Och hur skulle ni hanterat den? 

·       Vilka möjligheter finns i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Vilka hinder finns det i detta fall i form av att undvika att det händer igen? 

·       Hur skulle ni upplevt situationen om ni var en av medlemarna i arbetsgruppen? 

·       Kan ni förstå varför gruppen väljer att stöta bort Pelle? 

·       Hur skulle ni ha gått vidare med det här fallet
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