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Sammanfattning
Ett centralt tema och det viktigaste verktyget i människors sociala samspel är kommunikation. 

Uppsatsens titel är ett citat från en av informanterna och beskriver ämnet som behandlas i 

denna C/D uppsats, kommunikation i arbetsgrupper. Denna undersökning är en fallstudie vid 

ett kommunalt äldreboende i Norrbotten. Studien avser att studera en arbetsgrupp som arbetat 

tillsammans i ett  par månader  och som är i  sin första fas i utvecklingen.  De håller  på att 

utforma arbetssätt, arbetsrutiner och relationer. Syftet är att undersöka hur kommunikationen i 

en arbetsgrupp påverkar samarbetet  i  gruppen. Metoden är kvalitativ,  där fakta samlats  in 

genom  sju  intervjuer  med  sex  undersköterskor  och  enhetschefen  för  äldreboendet. 

Intervjumaterialet har kodats, tolkats och resultatanalysen har fokuserat på tre temaområden 

arbetsgrupp,  kommunikation,  och samarbete.  Som svar  på  studiens  syfte,  kan nämnas  att 

kommunikationen påverkar samarbetet genom att:

- få tid till att samtala om hur de som grupp ska forma arbetsrutiner och arbetssätt. Brist 

på avsatt tid, skapar ”tidstjuvar” inom arbetsgruppen. 

- en fungerande dialog och kommunikation förkortar arbetsgruppens etableringsfas.

- genom  dialogen  bildas  relationer  mellan  arbetsgruppens  medlemmar  och  mellan 

arbetstagare och boende. 

- de har en gemensam värdegrund. Det blir ett sätt för arbetsgruppen att kommunicera 

på, de har en positiv kommunikationskultur. 

- arbetet kan organiseras så att utrymme för kommunikation skapas och om ledningen 

kan  stödja  gruppens  värderingar  om de  äldre  och gruppens  sätt  att  arbeta  med  de 

boende så att ”lågan kan hållas brinnande”. 

Resultatet visar även att det är särskilt viktigt att arbeta utifrån sina värderingar och inte emot 

dem.  Majoriteten av de intervjuade ansåg att  det  behövs en förändring i  vården,  och den 

förändringen låg i detta fall i valet av att byta arbetsplats och få möjligheten att arbeta mer för 

de boende.

Nyckelord: Kommunikation, arbetsgrupp, samarbete, etableringsfas, kvalitativ metod. 
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Abstract 
Communication is a keyword in social  interaction and teamwork requires communication. 

The  title  of  this  thesis  quotes  an  informant,  and  describes  the  topic  of  this  C/D  thesis, 

communication in a working group. This research is a case study within a public home for 

elderly in Norrbotten´s County. The intention was to study a working group in its forming 

phase.  The  research  question  is  how  communication  in  a  working  group  affects  the 

cooperation  in  the group. The method used is  qualitative,  where data  was collected  from 

seven interviews with six staff nurses and a division head of the old peoples’ home. The data 

was  coded  and  interpreted,  and  the  result  focuses  on  three  theme,  working  group, 

communication and cooperation.  The aim was to study how communication in a working 

group influences  the  cooperation  within  the  group.  The  results  show that  communication 

influence cooperation if there is time enough to communicate working routines and methods, 

otherwise the nurses will have to “steal” time cooperate. Communication shortens the work 

group’s forming phase. Shared values within the group influence a positive communication 

culture. If work is organized so that time for communication is available and the manager can 

support the staff nurses’ values about the elderly and their way to work with the elderly it 

helps the staff nurses to keep their dedication to work. The results also show that it is very 

important  to be able to work for what you believe and not against your own values.  The 

majority of the respondents think that there need to be a change in the elderly care and in this 

case they believed that by changing to this home for elderly they could be able to work for the 

elderly in relation to their own values. 

Keywords:  Communication,  working group, co-operation,  establishment  phase, qualitative 

method.
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Förord 
”… till slut har denna resa nått sitt mål…”

Min resa tar  sin  början med  min  studiekollega  i  sociologi  Ann-Marie  Brandlöv,  där  vårt 

gemensamma  intresse  och  vår  undersökningsidé,  kommunikationens  betydelse  på 

arbetsplatsen,  startade.  Denna  C/D uppsats  är  en  delstudie  där  avsikten  är  att  undersöka 

kommunikationen  inom  arbetsgruppen  och  där  min  studiekollega  Ann-Marie  undersökte 

kommunikationen med aktörer utanför arbetsgruppen. Vår gemensamma del har bestått av 

datainsamlingen.  Därefter  har  vi  gått  vidare  med  egna  forskningsfrågor  som  resulterat  i 

enskilda C/D uppsatser. 

Denna resa och uppsats bygger till största del på den information jag fått från de intervjuade, 

som har öppnat sin dörr och låtit mig få en inblick i deras arbetsliv, så ett tack ska framföras 

till dem. Utan dem hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.

Min resa har kantats av ömsom stormbyar som lugnt vatten och det har varit svårt att ibland 

ha sitt  mål  i  sikte,  och där  har jag min handledare Lena Rantakyrö  att  tacka,  som på ett 

engagerade och professionellt sätt varit med mig och visat mig vägen till mitt mål. Genom 

hennes kommunikativa och vetenskapliga förmåga har hon uppmuntrat mig att forma denna 

uppsats på ett konstruktivt sätt. 

Uppsatsen har kommit till i en miljö där jag, oftast, fått sitta på min kammare och skriva, så 

därför  riktas  ett  tack  till  min  man,  och  mina  tre  barn,  som låtit  mig  jobba  på  med  mitt 

examensarbete. Slutligen ett tack till min syster och hennes man som stöttat mig på alla sätt 

och nu när resan tar sitt slut så har uppsatsen äntligen tagit sin slutgiltiga form.  

         Kamilla Lundgren

                  År 2009

4



Innehållsförteckning

1. INLEDNING                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  7  

1.1 DEN SOCIALA VERKLIGHETENS VARDAG                                                                                                        ....................................................................................................  7  
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR                                                                                                                   ...............................................................................................................  9  
1.2.1 FORSKNINGSFALLETS YTTRE GRÄNS                                                                                                           .......................................................................................................  10  
1.2.2 UPPSATSENS DISPOSITION                                                                                                                         .....................................................................................................................  11  

2. METOD                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  11  

2.1 UNDERSÖKAREN                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  11  
2.1.1 SOCIALPSYKOLOGISKT PERSPEKTIV                                                                                                             .........................................................................................................  11  
2.1.2 UNDERSÖKARENS DRIVKRAFT, INTRESSE OCH FÖRFÖRSTÅELSE                                                                        ....................................................................  12  
2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT                                                                                                                               ...........................................................................................................................  13  
2.2.1 VAL AV METOD                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  13  
2.2.2 FÖRBEREDNING                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  13  
2.2.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR                                                                                                                  .............................................................................................................  15  
2.3 GENOMFÖRANDET                                                                                                                                    ................................................................................................................................  16  
2.3.1 BEARBETNING AV DATA                                                                                                                           .......................................................................................................................  18  
2.3.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN                                                                                                                          ......................................................................................................................  19  
2.3.3 REABILITET OCH VALIDITET                                                                                                                     ................................................................................................................  20  
2.3.4 SÖKVÄGAR OCH LITTERATUR                                                                                                                    ................................................................................................................  22  

3. TIDIGARE FORSKNING                                                                                                                 .............................................................................................................  22  

3.1 BAKGRUND                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  22  
3.1.2 KOMMUNIKATION                                                                                                                                   ..............................................................................................................................  23  
3.1.3 GRUPPER                                                                                                                                               ..........................................................................................................................................  23  
3.1.4 KOMMUNIKATION I ARBETSGRUPPER                                                                                                          ......................................................................................................  24  

4. KONTEXT                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  25  

4.1 OFFENTLIG SEKTOR                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  25  
4.1.1 ÄDELREFORMEN                                                                                                                                     .................................................................................................................................  25  
4.2 ÄLDREBOENDET                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  26  
4.2.1 ENHETSCHEF                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  27  
4.2.2 ARBETSGRUPP                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  28  

5. TEORI                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  28  

5.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER                                                                                                                 .............................................................................................................  28  
5.1.2 SOCIALPSYKOLOGISKA ASPEKTER                                                                                                               ..........................................................................................................  28  
5.2 ARBETSGRUPPEN                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  29  
5.2.1 VAD ÄR EN ARBETSGRUPP?                                                                                                                      ..................................................................................................................  29  
5.2.2 YRKESKATEGORIER                                                                                                                                 .............................................................................................................................  31  
5.2.3 ARBETSGRUPPENS KOMPETENS                                                                                                                  ..............................................................................................................  32  
5.2.4 PERSPEKTIV PÅ DEN ÄLDRE                                                                                                                      ..................................................................................................................  32  
5.2.5 NYTÄNKANDE                                                                                                                                        ...................................................................................................................................  33  
5.2.6 GRUPPMEDLEMMARNAS INDIVIDUELLA EGENSKAPER                                                                                     ................................................................................  34  

5



5.2.7 ARBETSGRUPPENS DYNAMIK                                                                                                                     .................................................................................................................  35  
5.3 KOMMUNIKATION                                                                                                                                     .................................................................................................................................  37  
5.3.1 BETYDELSE AV KOMMUNIKATION                                                                                                              ..........................................................................................................  37  
5.3.2 TYPER AV KOMMUNIKATION                                                                                                                     .................................................................................................................  37  
5.3.3 KOMMUNIKATIONSKANALER                                                                                                                     .................................................................................................................  38  
5.3.4 KOMMUNIKATIONSSÄTT                                                                                                                           ......................................................................................................................  39  
5.4 SAMARBETE                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  41  
5.4.1 VARFÖR SAMARBETA?                                                                                                                             .........................................................................................................................  41  
5.4.2 KLOCKTID OCH DATAPLANERINGSTID                                                                                                         ....................................................................................................  41  
5.4.3 SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION                                                                                                           .......................................................................................................  42  
5.4.4 SAMARBETE GENOM TEAMORGANISATION                                                                                                   ...............................................................................................  42  
5.4.5 SAMARBETE GENOM MÅL OCH STYRNING                                                                                                    ................................................................................................  43  

6. RESULTAT OCH ANALYS                                                                                                             ........................................................................................................  44  

6.1 ARBETSGRUPPEN                                                                                                                                      .................................................................................................................................  45  
6.1.1 FÖRÄNDRING                                                                                                                                         ....................................................................................................................................  45  
6.1.2 NYTÄNKANDE                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  46  
6.1.3 ATT BYGGA EN PLATTFORM                                                                                                                      ..................................................................................................................  49  
6.2 KOMMUNIKATION                                                                                                                                     ................................................................................................................................  54  
6.2.1 BETYDELSEN AV KOMMUNIKATION                                                                                                            .......................................................................................................  54  
6.2.2 INFORMATIONSFLÖDE                                                                                                                               ...........................................................................................................................  57  
6.2.3 DIALOGEN I GRUPPEN                                                                                                                              .........................................................................................................................  58  
6.3 SAMARBETE                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  61  
6.3.1 MÖTEN OCH TRÄFFAR                                                                                                                             .........................................................................................................................  61  
6.3.2 SCHEMALÄGGNING                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  64  
6.3.3 SAMARBETE INOM SCHEMAGRUPPEN                                                                                                           ......................................................................................................  67  

7. DISKUSSION OCH SLUTSATS                                                                                                      .................................................................................................  71  

7.1 ARBETSGRUPPEN– SKAPANDET AV DET GEMENSAMMA                                                                                  ..............................................................................  71  
7.2 KOMMUNIKATION                                                                                                                                     .................................................................................................................................  72  
7.3 SAMARBETE                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  74  
7.4 FRAMTIDA FORSKNINGSFÖRSLAG                                                                                                                ............................................................................................................  75  

REFERENSLISTA                                                                                                                                 .............................................................................................................................  77  

BILAGOR                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  79  

BILAGA 1                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  79  
BILAGA 2                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  81  
BILAGA 3                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  82  

6



1. Inledning

1.1 Den sociala verklighetens vardag

Att  studera  vardagligt  social  sampel  kan  för  en  del  människor  verka  betydelselöst  och 

ointressant  för det  är  ju  sånt  som vi  människor  gör varje  dag utan att  ägna någon större 

eftertanke åt det. Men i själva verket är studier av sådana, till synes betydelselösa saker, och 

de olika formerna av socialt samspel något som sociologer anser viktigt att studera. Jag anser 

att detta är intressant att studera, den direkta kontakten, ansikte mot ansikte samspelet. Vårt 

beteendemönster skiljer oss åt när och hur vi gör vad, vi bygger rutiner och vanor i vardagen 

och när vi till exempel byter arbete så måste en del vardagsrutiner ändras. Studier av vardagen 

visar även hur människan formar sin verklighet genom samspelet med andra människor och 

verkligheten är ständigt föränderlig. Genom att studera dessa vardagliga rutiner och sociala 

samspel kan vi lära oss mer om oss själva och det leder till  kunskap om oss som sociala 

människor (Giddens, 2007).

Kommunikation är ett centralt tema och ett nyckelbegrepp för utvecklingen av vår tid och i 

den enskilda människans utveckling. Det finns en ökad medvetenhet om kommunikationens 

betydelse  och förmågan att  kommunicera,  att  informera,  och att  leda  samtal  har  blivit  en 

betydelsefull kompetens inom en rad olika yrken (Hägg & Kuoppa, 1997). Ett fenomen som 

kan ses i samhället i dag är att det har skett en utveckling inom arbetslivet, arbetet har ändrat 

karaktär  för  grupper  av  yrkesverksamma,  inriktningen  på  service  av  olika  slag  har  ökat 

exempelvis inom omvårdnad och omsorg, utbildning och likaså behovet av rådgivning och 

olika samhälliga stöd (Brante, 1989). Gemensamt för alla dessa yrkesverksamma är att  de 

använder samtal som ett arbetsredskap i kontakten med kunder, patienter och elever de arbetar 

för och med (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Inom  den  offentliga  sektorn  ägde  många  förändringar  rum  i  början  av  nittiotalet  och 

motiveringarna till denna förändring är olika. Syftet med förändringarna var bland annat att 

öka effektiviteten och individers valmöjligheter. För en del professionella yrkesgrupper har 

detta  skapat  krav på en ny professionalism som är mer  anpassad till  kunden och till  den 

speciella  arbetsorganisation  där  de  arbetar,  och  leder  till  minskad  autonomi  för  olika 

yrkesgrupper (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Arbetslivet har blivit mer gruppinriktat och 

organiserade grupper är nuförtiden vanligt förekommande i organisationer och i verksamheter 
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(Granér,  1991).  På  arbetsplatser  idag  används  grupper,  lag  och  team  i  syfte  att  öka 

produktiviteten och gruppernas kontroll över sina egna prestationer. Idag behöver vi andras 

arbetsinsatser och måste förlita oss på dem, ju större behovet är desto oftare uppstår anledning 

till  konflikt  (Nilsson  &  Waldemarson,  2007).  Det  finns  mycket  generellt  formulerade 

kunskaper om grupper idag och det finns även en mängd kunskap om gruppers funktion och 

struktur. Den kunskap vi har idag bygger på tidigare forskningsresultat och det ger tillräckligt 

med riktlinjer  för att  idag skapa effektiva grupper.  Trots  detta  finns det grupper som inte 

fungerar (Nilsson, 1993, 2005).

I det föränderliga samhället består grupper idag av människor med kunskaper, förväntningar, 

erfarenheter,  och  åsikter  som  inte  är  gemensamma  utan  snarare  olikartade. 

Gruppmedlemmarna har  olika behov och ibland olika mål  och det  kan uppstå  hinder  och 

störningar  i  samvaron  (Nilsson,  1993).  Jag  anser  att  detta  kontaktskapande  och 

kommunicerande  på  arbetsplatser  ställer  krav  på  att  individen  kan  samarbeta  och 

kommunicera med andra människor, och fungerar inte det så uppstår det problem. Relationer 

och sociala samspel värderas allt högre i arbetslivet och uppmärksamhet riktas mer och mer 

på  hur  relationerna  på  jobbet  påverkar  oss.  Hur  den  psykosociala  arbetsmiljön  ser  ut  på 

arbetsplatsen  är  betydelsefull  och  förhållandet  mellan  arbetskamraterna  är  en  viktig  del  i 

arbetet.  Relationerna och kommunikationen i arbetsgruppen handlar bland annat om hur vi 

pratar med varandra. 

I  ”Arbetsmiljö  och  hälsa  för  kommuner  och  landsting,  Arbetsgruppens  psykologi”, 

(suntliv.nu, 2006) går att läsa att de lättare psykiska besvären är den sjukskrivningsdiagnos 

som  växer  snabbast.  En  studie  visar  att  nästan  alla,  närmare  nio  av  tio,  av  dem  som 

sjukskrivits för psykisk ohälsa menar att arbetet orsakat deras besvär. Det är inte den fysiska 

miljön på arbetsplatsen de hänsyftar på i första hand. Den psykosociala miljön i arbetet, och 

inte minst relationerna i arbetsgruppen, spelar en helt avgörande roll för vårt välbefinnande. 

Hur väl gruppen fungerar tillsammans och om en grupp inte fungerar tillsammans synliggörs i 

personalomsättningen och sjukfrånvaron på en arbetsplats. 

Arbetslivet  strävar efter  flexibilitet  i  yrkesrollerna.  Det finns formella  förväntningar på en 

yrkesroll och handlar bland annat om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur det ska 

ske, vem i arbetsgruppen som ska göra vad och de formella rollerna har under åren blivit 

tydligare speciellt i arbetet med målstyrning. Dessa roller fyller en funktion och bygger på vad 
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som ska göras för att verksamhetsmålen ska uppnås. Samtidigt har det vuxit fram informella 

förväntningar  på  olika  yrkesgrupper,  och  dessa  är  inte  lika  mycket  reglerade  utan  beror 

snarare på behov, normer och förväntningar i  olika sammanhang och ger därför ett  större 

handlingsutrymme.  Att  arbeta  i  grupp har sina fördelar  som till  exempel  att  fler  personer 

behärskar arbetsuppgifterna och arbetet blir därför inte beroende av enda individ. Men det 

finns  även  nackdelar  med  det  grupporganiserade  arbetet  och  det  är  att  det  kan  uppstå 

samarbetssvårigheter  mellan  personalen  på  arbetsplatsen.  Många  problem  och  brister  på 

arbetsplatserna  har  att  göra  med  att  samarbetet  inte  fungerar  bra  mellan  medlemmarna 

(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).

Hur människor  pratar har att  göra med hur vi  är som personer, en del människor  betonar 

förnuftet och del betonar känslan i samtalet (Enquist, 1994). Kommunikation är det viktigaste 

verktyget i gruppens samspel. Det behövs en bra kommunikation för att förmedla information, 

kunna fatta beslut, lösa problem och sköta relationer (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 

Budskapet  ska  ges  samma  innebörd  av  både  sändaren  och  mottagaren  annars  uppstår 

missförstånd (Nilsson & Waldemarson, 2007). Socialt samspel bygger på detta svårfångade 

förhållande mellan det vi säger med orden och det vi förmedlar med kroppen och även på de 

olika  signaler  som  vi  sänder  och  mottar,  de  fungerar  som  förstärkare,  motsägare  eller 

upphävare  av  informationen  och/eller  innebörden  (Giddens,  2007).  Dessa  alldagliga 

företeelser som de flesta av oss har upplevt i grupper, i samtal och i möten kan utveckla starka 

och hindrande krafter i gruppen, likaväl som gruppen kan utgöra en god miljö för kreativitet 

och rationellt arbete (Granström, 2000). Kunskap om gruppdynamik är därför viktigt i dagens 

arbetsliv. 

Det finns ett intresse hos mig att studera arbetsgrupper. Genom att undersöka hur information 

och kommunikationsflödet ser ut i arbetsgruppen, hur de samtalar, vad de pratar om och vem 

som pratar med vem i arbetsgruppen vill jag titta på hur gruppen fungerar, och vad det är som 

gör att  den fungerar och eventuellt  utvecklas till  en effektiv  arbetsgrupp. Arbetsplatsen är 

inom den offentliga sektorn, ett äldreboende som är relativt nybyggt och arbetsgruppen är 

därför i etableringsfasen. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Denna undersökning avser att studera en arbetsgrupp i sin första fas i utvecklingen och som 

arbetat  tillsammans  i  ett  par  månader.  De  är  i  ”startgroparna”  att  utforma  arbetsrutiner, 
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arbetssätt  och  relationer.  Syftet  är  att  undersöka  hur  kommunikationen  i  en  arbetsgrupp 

påverkar samarbetet i gruppen.

Frågeställningar: 

- På vilket sätt kommunicerar medlemmarna i gruppen? 

- Om vad kommunicerar de? 

- Om vad samarbetar medlemmarna i gruppen?

- Är samarbetet formellt eller informellt? 

- Hur ser samarbetsmönstret ut, vem samarbetar med vem? 

1.2.1 Forskningsfallets yttre gräns

När Miles och Huberman (1994) skriver om att definiera vad som är forskarens ”case”, det 

vill  säga  vad  som är  det  avgränsade  forskningsfallet,  menar  författarna  att  forskaren  ska 

försöka tänka i termer om vad som inte ska studeras, och sortera bort detta, varefter det som 

blir kvar är det som finns innanför det avgränsade forskningsfallets yttre gräns. Min studie 

baserar sig på att undersöka en arbetsgrupps kommunikation och om den påverkar samarbetet 

i  gruppen.  En  avgränsning  har  gjorts  på  vad  denna  studie  inte  avser  att  undersöka. 

Avgränsningar har skett genom att inte undersöka arbetsgrupper i den privata sektorn, och 

inte  beröra  organisationens  strukturella  uppbyggnad,  ej  heller  omorganisationer  i 

verksamheter, könsaspekter, eller att se till de totalt anställda i verksamhetens arbetsgrupper. 

Studien avgränsas ytterligare genom att inte innefatta den fysiska arbetsmiljön och hur den 

påverkar kommunikationen i arbetsgruppen, inte heller hälsa och/eller ohälsa i arbetsgrupper 

och  vid  arbetsplatsen.  Risker  i  arbetsmiljön  är  inget  som berörs  i  denna  studie,  ej  heller 

rehabilitering och sjukskrivningar. En avgränsning när det gäller arbetsgrupper gjordes även, 

och redan etablerade grupper, det vill säga grupper som redan funnits till i ett par år var inte 

aktuella i denna studie. Ej heller stora arbetsgrupper, det vill säga inte fler än nio medlemmar 

för  när  antalet  medlemmar  i  gruppen  stiger  över  sju  till  nio,  så  minskar  bland  annat 

tillfredsställelsen och deras verbala aktiviteter  och det sker en ökning av anonymiteten,  så 

gruppens storlek har betydelse  (Lennéer-Axelsson & Thylefors,  2005).   De begränsningar 

som görs inom kommunikation är att inte undersöka den externa kommunikationen, med det 

menas kommunikationen som berör andra utanför arbetsgruppen. Forskningsfallets yttre gräns 

blir att studera kommunikationen i en arbetsgrupp. Mitt avgränsade forskningsfall avser att 

studera  en  arbetsgrupp  i  sin  första  fas  i  utvecklingen,  som arbetat  tillsammans  i  ett  par 

månader  och  där  fokus  ligger  på  gruppen  som  grupp.  Jag  hoppas  få  svar  på  mina 

frågeställningar  och  infria  uppsatsen  syfte  genom att  analysera  det  sociala  samspelet  och 
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kommunikationen i arbetsgruppen. Detta anser jag vara intressant, och jag hoppas att ni som 

läsare  finner det lika intressant,  för detta  behandlar  ämnet  hur det  är  att  vara människa i 

vardagen av idag, och hur det är att vara delaktig i en arbetsgrupp. 

1.2.2 Uppsatsens disposition

Uppsatsen upplägg är följande, i avsnitt ett framställs undersökningsområdet och de problem 

som  belyses  inom  kommunikation,  undersökningens  syfte,  frågeställningar  och  studiens 

avgränsningar. Under avsnitt två går att läsa om de metodologiska överväganden som gjorts i 

undersökningsprocessen och där behandlas undersökarens perspektiv, undersökningens urval 

av informanter och de avgränsningar som gjorts, vidare tas det även upp etiska överväganden 

och  studiens  validitet  och reabilitet.  Avsnitt  tre  behandlar  tidigare  forskning inom ämnet, 

kommunikation i arbetsgrupper, men även övergripande forskning som gjorts om grupper och 

kommunikation. I det fjärde avsnittet beskrivs kontexten vari arbetsgruppen befinner sig inom 

den offentliga sektorn, äldreboendet och dess enhetschef. Avsnitt fem handlar om de teorier 

som  kommer  att  användas  i  analysen  och  är  uppdelade  efter  tre  teman,  arbetsgrupp, 

kommunikation  och  samarbete.  I  det  sjätte  avsnittet  formuleras  resultatet  och  analysen 

presenteras här i de olika temana. Därefter kommer avsnitt sju att redovisa diskussionen, med 

studiens  frågeställningar  som  underlag,  slutsatser  och  därefter  lämnas  framtida 

forskningsförslag.

2. Metod

Detta  avsnitt  behandlar  undersökarens  ställningstagande  inför  och  under 

undersökningsprocessen,  själva  förberedandet,  genomförandet  av  datainsamlingen  och 

tolkningen av det insamlade materialet.  Empirin till  denna uppsats insamlades tillsammans 

med  min  studiekollega  Ann-Marie  Brandlöv.  Vi  har  förberett  och  genomfört  intervjuerna 

tillsammans och sedan delat upp intervjuerna vid utskriftsarbetet mellan varandra. Vi har dock 

skrivit var sin metod del i var sin C/D uppsats, och det gemensamma vi gjort redovisas under 

detta avsnitt. 

2.1 Undersökaren

2.1.1 Socialpsykologiskt perspektiv

Socialpsykologi  kan användas  för  att  sätta  den enskilda  människan  i  ljuset  för  att  belysa 

mottagandets  och  givandets  innehåll  –  våra  relationer  –  men  även  för  att  analysera  den 

arbetande människans möte med organisationen och de arbetskrav som ställs.  Detta enligt 
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Westlander (1993) som menar att socialpsykologin erbjuder en mångfald när det gäller olika 

angreppssätt  för  att  belysa  människor  i  samspel.  Den  socialpsykologiska  forskning  som 

bedrivs har betydelse för förståelsen av människors sociala villkor i arbetet. Utvecklingen av 

kunskap  sker  ofta  mot  bakgrund  av  ett  sammanhang  och  som  ska  ge  mening  åt  det 

psykologiska fenomen som studeras. Detta perspektiv utgår ifrån att människan som social 

varelse,  den biologiska människan successivt  vänjs in i  och anpassas till  samhället  – ”ett  

samhälle som ger mer eller mindre generöst utrymme för människans individuella behov”. 

(Westlander 1993:6).

Studiet av interpersonella fenomen handlar om verbal och icke-verbal kommunikation eller 

om social påverkan som normer och konformitet. Det handlar också om social aggression och 

asocialt  beteende,  om  fördomar  och  diskriminering  (Westlander,  1993).  Jag  studerar  ett 

interpersonellt  fenomen då  jag  fokuserat  mig  på  arbetsgruppens  kommunikation  och 

upplevelsen av samarbete. Jag studerar den inre miljön i en verksamhet, det vill säga i en 

arbetsgrupp när det gäller hur kommunikationen sker och uppfattas av informanterna. Därför 

har  jag fört  ett  resonemang om och antar  ett  socialpsykologiskt  perspektiv  med fokus på 

gruppen som grupp. 

2.1.2 Undersökarens drivkraft, intresse och förförståelse

Ett förtydligande görs om var intresset och inspirationen kommer ifrån och hur jag ställt mig 

inför skrivandet av denna uppsats. Valet av ämne handlar om begrepp som finns i vår samtid 

och begreppen kommunikation och samarbete är vanligt förekommande både i arbetslivet och 

i det privata livet. Som individ ska vi ta ansvar och hålla oss uppdaterade på ny information 

och ny kunskap som växer fram. Dialogen har fått en större betydelse och det ställs krav på 

oss  människor  att  kunna  kommunicera  både  i  yrkeslivet  och  i  det  privata  livet.  Som 

arbetskamrat,  student,  som förälder,  bland vänner och alla sociala relationer bygger  på en 

ömsesidig kommunikation och på en förståelse av det som ska förstås. Anledningen till att jag 

vill studera kommunikation i en arbetsgrupp är för att öka förståelsen för, och medvetenheten 

om kommunikationen,  vilka signaler vi sänder och tar emot från andra.  Det ger en bättre 

förståelse  av  hur  vi  påverkar  varandra  i  olika  arbetssituationer,  hur  snabba  vi  är  att  dra 

slutsatser om vad andra menar och hur svårt det ibland kan vara att prata om känsliga saker 

(Nilsson,  2005).  Häri  finner  jag  och  min  studiekollega  vårt  gemensamma  intresse,  men 

orsaken till valet av ämne har en personlig anledning.
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Valet av ämne i min studie har att göra med mitt intresse för och om arbetslivets problem, 

frågor och utveckling, mitt engagemang för att skapa glädje och meningsfullhet i det dagliga 

arbetet. Jag har valt att studera sociologi i ett senare skede i mitt liv, vilket gjort att jag innan 

studietiden har ett arbetsliv bakom mig. I denna uppsats klarlägger jag det, för att jag närmar 

mig fenomenet  som studeras subjektivt,  och att  försöka i  min uppsats ge en objektiv och 

realistisk bild av verkligheten och den vardagliga kommunikation som sker i en arbetsgrupp. 

Jag har erfarenhet från både kvinnodominerande- och könsblandade arbetsplatser,  arbetat  i 

liten arbetsgrupp och varit del av en stor arbetsgrupp. Min arbetslivserfarenhet kommer främst 

från och inom olika serviceyrken som har gett mig förståelsen för och kunskap om, hur viktigt 

det är med kommunikation. Jag har även varit med i utvecklingen av vården, jag har arbetat 

till och från i vården allt sedan långvården bedrevs av sjukhusen på speciella avdelningar, i 

mitten  av  1980-talet,  till  dagens  byggande av nya  verksamheter  och utvecklingen av nya 

arbetssätt vid äldreboenden. Trots erfarenheten antar jag även ett kritiskt perspektiv, då min 

ambition är att  ta reda på hur kommunikationen fungerar i en arbetsgrupp, när jag har en 

förförståelse för fenomenet som ska studeras. 

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Val av metod

Enligt  Westlander  (1993)  har  socialpsykologin  som  huvudfråga:  ”hur  samspelet  mellan 

individen och det yttre sociala sammanhanget uttrycks och gestaltar sig”  (1993:16). Fokus 

ligger på under vilka betingelser samspelet äger rum och hur detta samspel utvecklas. Här 

finns  det  en  betydelse  av  individens  upplevelser  och  det  yttre  sociala  sammanhanget. 

Kontexten  innebär  att  man studerar  människan  i  det  verkliga  livet  och situationer  genom 

skeenden  och  processer.  Då  vi  var  två  personer  som  skulle  förbereda  oss  inför  data 

insamlingen, ansåg vi att intervjuer skulle vara det bästa sättet att ta reda på hur arbetsgruppen 

kommunicerar. För att studera upplevelsen av den sociala interaktionen med andra människor 

föll därför valet på en kvalitativ metod, då vi eftersträvar att få en djupare kunskap, och en 

ökad  förståelse  för  människors,  arbetsgruppens  erfarenheter  och  upplevelser  i  ämnet 

kommunikation (Kvale, 1997). 

2.2.2 Förberedning

Miles och Huberman (1994) skriver att ett begreppsligt ramverk har en förklarande funktion 

av vad som i huvudsak specifikt ska studeras. Begreppsligt ramverk är förenklat uttryckt en 
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kartläggning av förförståelsen av det område som ska undersökas. Att bygga ett begreppsligt 

ramverk tvingar undersökaren att välja och att bestämma vilka variabler som är viktigast, vem 

och  vad  som  ska  studeras,  vilket  förhållande  som  förmodligen  kommer  att  bli  mest 

betydelsefullt, och som en konsekvens av detta, vilken information som ska samlas in och 

analyseras i alla fall till en början, det vill säga utgångspunkten. 

Till en början av denna studie kom ramverket att klargöra de begrepp vi trodde att vi behövde 

använda och som vi ansåg hade relationer  till  varandra.  Därför kom undersökningen i  ett 

senare skede att behöva lägga till ytterligare begrepp för att förstärka analysen av empirin. 

Undersökarna behöver ständigt hålla sig öppna för eventuellt nya begrepp som växer fram och 

som behövs för att  förklara vårt forskningsproblem.  En grundläggande form för mänskligt 

samspel är just samtalet, och genom att samtala om vardagen får vi möjlighet att ta del av 

andras livsvärld. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där forskaren (undersökaren) 

presenterar ämnet som de ska samtala om, även att kontrollera och definiera situationen. En 

semistrukturerad livsvärldsintervju definieras enligt Kvale (1997) som ”en intervju vars syfte  

är  att  erhålla  beskrivningar  av den  intervjuades  livsvärld  i  avsikt  att  tolka  de  beskrivna  

fenomenens mening” (1997:13).  Uppgiften är att  försöka fånga hur respondenten gestaltar 

fenomenen kommunikation och vad kommunikation betyder för samarbetet. Närvanen (1999) 

har beskrivit att ett etiskt förhållningssätt och etiska reflektioner är något som är av vikt när 

man forskar, gör studier om människor. Att redan, i planeringsstadiet, när formuleringen av 

forskningsfrågan sker, även fundera över vem som ska studeras och var studien ska göras, är 

något  som ska tänkas  på  i  ett  tidigt  skede.  Allteftersom uppsatsen  tar  form måste  etiska 

problem diskuteras och lösas. 

Eftersom detta är en fallstudie som ska genomföras vid en arbetsplats och i en arbetsgrupp, 

bedömde vi att intervjuer med anställda inom äldreomsorgen var den lämpligaste metoden för 

att undersöka och för att finna ett svar på uppsatsens forskningsfrågor. Valet blev således att 

använda  en  semistrukturerad  kvalitativ  intervju.  Det  ger  informanterna  möjlighet  att 

återberätta hur en arbetsdag kan se ut och även till att förstå meningen av kommunikation i 

relation till informantens livsvärld. I detta fall diskuterades även de etiska frågorna om hur vi 

som intervjuare skulle  agera vid intervjun.  Genom att  välja att  berätta  om vår studie  och 

examensuppgift till informanterna ville vi visa vad vår studie avsåg att studera, och genom att 

tänka  på  att  vara  oss  själva  och  ställa  relevanta  frågor  om  ämnet,  avsåg  vi  att  fånga 

informanternas berättelser genom att inte bli för närgångna i frågeställningarna. Genom att 
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använda sig av en intervjuguide kan temaområden presenteras, enligt Kvale (1997), så valet 

blev därför att arbeta fram en intervjuguide där frågorna var fokuserade på bestämda teman, 

och  öppna  för  flertydligheter  och  förändringar  så  att  vi  som  undersökare  kunde  ställa 

följdfrågor, (se bilaga 1).

2.2.3 Urval och Avgränsningar 

Miles och Huberman (1994) beskriver att urvalsprocessen hjälper till att sätta avgränsningar 

för vad som är möjligt  att  undersöka.  Forskarens  urval  innebär  inte bara beslut  om vilka 

människor som ska delta i studien utan också beslut om vilka miljöer, händelser och sociala 

processer som ska undersökas. Metoden som användes för urvalet av var studien skulle ske 

hade  till  en  början  en  snöbollsstrategi  (Miles  &  Huberman,  1994),  det  vill  säga  olika 

förfrågningar och samtal med människor i vår omgivning om det fanns en arbetsplats som var 

relativt nystartad och som kunde vara intresserade av att vara med i en studie när det gäller 

hur kommunikationen påverkar arbetssituationen och samarbetet inom en arbetsgrupp. Valet 

föll därför inom den offentliga sektorn vid äldreomsorgen för att det föreföll som det fanns 

verksamheter med arbetsgrupper som var i etableringsfasen. Detta val motiveras dels för att 

undersökarnas intresse fanns inom vården och dels för att vid äldreomsorgen tjänstgör många 

olika arbetsgrupper och individer och deras vardagliga arbete innefattar kommunikation med 

många människor, med olika behov och kommunikation med andra yrkesgrupper, men även 

så sker kommunikation inom arbetsgruppen. Undersökarens urvalsmotivering blir i detta fall 

att  studera kommunikationen mellan individer  i en Norrbottenskommun vid en arbetsplats 

som  bedriver  vård,  och  att  undersöka  hur  samtalsprocessen  ser  ut  och  vad  den  har  för 

påverkan  på  samarbete  inom  gruppen,  i  ett  försök  att  finna  svar  på  uppsatsens 

frågeställningar.

Eftersom det  fanns verksamheter  som hade arbetsgrupper  som var  i  etableringsfasen  blev 

urvalet till just detta äldreboende undersökarnas subjektiva val. Vi hade hört talas om detta 

äldreboende och de uppfyllde de kriterier som vi hade. Vi beslutade oss för att ringa till det 

valda äldreboendet och vår första kontakt skedde via telefon med äldreboendets enhetschef, 

där vi gav en kort presentation av ämnet och förklarade syftet med studien. Ett intresse fanns 

hos enhetschefen av att vara med i vår undersökning så vi avtalade en tid för att komma på ett 

personligt besök för att presentera oss. En metod som används i denna undersökning för att 

finna  informanter  är  vad Trost  (2005)  beskriver  som strategiskt  urval.  Med denna metod 

systematiseras  urvalet  av  intervjupersoner.  Vid vårt  besök hos  enhetschefen,  som var  vår 
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nyckelperson,  presenterade  vi  studiens  syfte  samt  att  vi  letade  efter  informanter  i  en 

arbetsgrupp.  Urvalet  av just  denna grupp har att  göra med att  den innehöll  till  antalet  de 

medlemmar  som  vi  som  undersökare  preciserat  att  vi  ville  ha,  vilket  var  cirka  sju 

medarbetare, och att arbetsgruppen skulle vara en nybildad grupp. Valet av vilken arbetsgrupp 

som skulle undersökas blev därför gjord av enhetschefen,  då det även fanns en aspekt på 

gruppens möjligheter och tid att delta i denna undersökning. Det blev en arbetsgrupp vid en 

utav  de  sex  avdelningarna,  och  efter  ett  personligt  besök  hos  dem  fann  vi  att  de  var 

intresserade  av  att  vara  med  i  undersökningen.  Vi  lämnade  även  ett  informations-  och 

förfrågansbrev där det skriftligt  framgick studiens syfte,  för att informanterna om de hade 

frågor om undersökningen skulle kunna ringa till någon av oss undersökare och även till vår 

handledare  vid  universitetet.  Det  var  även  nödvändigt  att  ytterligare  avgränsa  vad  som 

kommer  att  undersökas  i  denna  studie,  och  det  kom att  ske  genom att  inte  fokusera  på 

interpersonella  fenomen  i  arbetsgruppen  som  social  aggression  och  asocialt  beteende, 

fördomar och diskriminering, utan på de interpersonella fenomen som handlar om verbal och 

icke-verbal kommunikation och om social påverkan som normer och konformitet.

2.3 Genomförandet

Denna arbetsgrupp bestod av sju kvinnliga medlemmar och efter besök hos dem hade tider 

bestämts för själva genomförandet av intervjuerna. Vi fann att en medlem hade valt att inte 

vara  med  i  undersökningen,  så  totalt  genomfördes  sex  intervjuer  i  denna  arbetsgrupp. 

Informanterna planerade in när det skulle passa att vi intervjua dem, med avseende på tiden på 

dagen och antalet arbetande, då det var meningen att en skulle gå på intervju medan de andra i 

arbetsgruppen arbetade. Vi avsåg att intervjua enhetschefen sist.  Enligt Miles och Huberman 

(1994)  är  de  vanligaste  metoderna  i  det  kvalitativa  perspektivet  intervju  och  olika  slags 

deltagande observationer. I dessa metoder ingår vanligen undersökaren själv, helt eller delvis, 

och utgör instrumentet. Intervjuerna genomfördes gemensamt, det vill säga vi två undersökare 

var  bägge  deltagande  under  varje  enskild  intervju.  Intervjuerna  genomfördes  på 

informanternas arbetsplats och vid första intervjutillfället intervjuade vi tre av dem, vid nästa 

tillfälle intervjuades tre till. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss själva samt 

en sammanfattning av den berörda studien. Intervjupersonerna informerades dessutom om de 

forskningsetiska aspekterna där bland annat informations- och samtyckeskravet ingår, vilket 

innebär att ge information till de berörda, och att informera om att undersökningen är frivillig 

att delta i. Även konfidentialitets- samt nyttjandekravet nämndes. Med konfidentialitetskravet 

menas att vi berättade för informanterna om undersöknings syfte och att informationen från 
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informanterna kommer att användas till vår examensuppgift, och att deras anonymitet, vem 

som medverkat i denna studie, inte skulle nämnas vid namn. Med nyttjandekravet menas att 

informationen  som respondenterna  lämnar  endast  får  användas  till  forskning  och  inte  till 

kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).

Innan intervjuerna startade upplystes de om, både muntligt och skriftligt, att intervjun skulle 

spelas  in  på  band,  för  att  få  informanternas  samtycke  till  bandinspelningen,  samt  även 

informerades det om att deltagarna när som helst fick avbryta intervjun om de så önskade. Vi 

undersökare var båda aktiva under intervjutillfällena och turades om att ställa frågor som var 

relaterade till våra egna syften och frågeställningar. Vid intervjutillfällena hade vi med oss två 

bandspelare,  ifall  det  skulle  uppstå  problem  med  bandspelaren  under  de  planerade 

intervjuernas gång, så hade vi med oss en i reserv. Efter de första intervjuerna så reflekterade 

vi över att det hade varit svårt att ställa de tematiserade frågorna, så därför valde vi att ändra 

frågorna i intervjuguiden till att bli mera strukturerade och mer precisa (Trost, 2005). Vi kom 

även fram till  att vi varit osäkra på hur vi agerat under intervjuerna och bestämde att i de 

kommande intervjuerna ställa varsin fråga i turordning. Vi kom även att råka på problem. I en 

intervju fungerade inte bandspelaren i början, då vi småpratat och ställt lite inledningsfrågor, 

därför bytte vi ut bandspelaren under intervjuns gång. Vid det andra tillfället upptäcktes inte 

den  dåligt  inspelade  intervjun  förrän  vid  transkriptionen,  och  på  vissa  ställen  under 

avlyssningen gick det därför inte att höra vad informanten svarat. Det var dock endast ett fåtal 

gånger  och  en  markering  gjordes  vid  utskriften  när  bandspelaren  krånglade.  Ingen  viktig 

information har på så sätt gått förlorad.  

Den ungefärliga  tiden  för  intervjuerna  var  beräknad till  en  timme,  och  det  varierade  lite 

tidsmässigt  mellan  intervjuerna,  det  tog  från  ca  45  minuter  till  en  timme.  Intervjuerna 

genomfördes i ett mindre rum på avdelningen, som fungerade som förråd och där personalen 

hade sina tillhörigheter i låsta skåp. Med tanke på att det var ett förråd och förvaringsrum blev 

vi dock avbrutna under intervjuns gång av annan personal som skulle in. Intervjun tystnade 

tills  personen lämnade  rummet,  och  vi  hoppas  att  detta  avbrott  inte  fick  effekter  på  den 

intervjuade. För oss undersökare blev det lite störande, för avbrottet gjorde att det var svårt att 

hålla  koncentrationen  på  intervjun,  då  ett  småpratande  uppstod  i  rummet.  En  reflektion 

gjordes  även  efter  de  tre  första  intervjuerna,  att  eftersom  informanterna  planerat  in 

intervjuerna efter varandra och de var beräknade att ta en timma vardera, innebar det för oss 

undersökare att intervjua i förrådet i ett par timmar. Vi insåg att en liten rast däremellan kunde 
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vara att föredra för oss undersökare i syfte att kunna vara engagerad, lyssnande och ställa 

korrekta följdfrågor, vilket vi genomförde under de resterande intervjuerna.

Vid intervjun av enhetschefen förberedde vi frågorna tillsammans, och vid intervjutillfället 

var vi båda närvarande vid intervjun som skedde vid enhetschefens kontor. Även här upplyste, 

vi om, både muntligt och skriftligt, att intervjun skulle spelas in på band, för att få samtycke 

till bandinspelningen. Här skedde även en kort presentation av oss, om studien och syftet, det 

vill  säga information  och  samtyckeskravet,  konfidentialitets-  samt  nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

2.3.1 Bearbetning av data

Sammanställandet av data bestod i att dela upp intervjumaterialet (empirin) för utskrift, och 

denna transkription gjordes via datorn. Bandupptagningarna nedtecknades och lyssnades av 

åter en gång för att säkerställa att allt var rätt uppfattat. Att spela in intervjumaterialet på band 

samt att lyssna av materialet i efterhand, och renskriva allt inspelat material är några riktlinjer 

som  Miles och  Huberman  (1994)  rekommenderar  vid  och  efter  genomförandet  av 

intervjuerna. Min studiekollega transkriberade enhetschefens intervju, den första informantens 

intervju och den sjätte.  Jag skrev ut intervjuerna med den andra,  tredje,  fjärde och femte 

informanten. Vi e-postade sedan över vårt utskrivna material till varandra, totalt resulterade 

det slutliga råmaterialet till cirka 83 utskrivna A-4a ark. Sedan kom vårt gemensamma arbete 

att ta slut och här delades vårt fortsatta arbete upp. Båda två av oss undersökare har analyserat 

samtliga intervjuer, med utgångspunkt från respektive forskningsfrågor, med var sitt syfte och 

i  var  sin  enskild  C/D  uppsats.  Materialet  har  samlats  in  under  våren  2008  och  sedan 

sammanställts,  bearbetats  och  analyserats  under  hösten 2008.  Eftersom vi  gemensamt  har 

genomfört intervjuerna har vi vid skrivandet diskuterat metoddelen i syfte att återge hur vi 

gått tillväga med att samla empirin. Att inget skulle bli felformulerat, bortglömt och även att 

få nedskrivet hur och varför vi tänkt och gjort som vi gjort. Under senare delen av skrivandet 

av uppsatserna har var och en av oss formulerat om och lagt till det var och en av oss tyckt att 

vi har behövt tillägga i metodavsnittet. 

Kodningen har skett enligt  Miles och Huberman (1994) som anser att kodning är analys och 

att  materialet  kan  kodas  på  olika  sätt.  Att  koda  datan  och  namnge  de  kategorier  som 

framträder är ett effektivt sätt att stärka och påskynda analysen.  Ur intervjuutskrifter från de 

sex  informanterna  i  arbetsgruppen  gjordes  en  första  bearbetning  från  två  huvudteman, 
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Kommunikation och Samarbete.  Där plockades textenheter ut  som rörde de områdena.  En 

andra kodning är gjord utifrån intervjuguidens fyra temaområden och beröringspunkter som 

var  Kommunikation,  Arbetssituation,  Relationskommunikation/Samarbete  och  Inre/yttre 

faktorer.  Kodningen  gick  till  på  så  sätt  att  alla  texter  lästes  och  under  läsningens  gång 

markerades textenheterna med olika färger, den text som undersökaren tolkade i vilket tema 

texten skulle ingå i. Råmaterialet bearbetades och på så sätt växte det fram ett antal kategorier 

under dessa teman. Det utkristalliserade sig ett även nytt tema som namngavs till bakgrund till 

gruppen.  Efter  den  bearbetningen  skedde  en  namnändring,  det  blev  det  totalt  fem 

temaområden; kommunikation, arbetsförhållande i gruppen, inre faktorer och samarbete. Vid 

en tredje  bearbetning  av materialet  så kunde textenheterna  sammankopplas  till  ett  mindre 

antal  tema.  Tidigare teman arbetsförhållande i  gruppen och bakgrund till  gruppen blev nu 

istället  arbetsgruppen.  Temat  inre  faktorer  placerades  under  temana  kommunikation  och 

samarbete.  Det  resulterade  i  tre  temaområden,  Arbetsgruppen,  Kommunikation  och 

Samarbete. Dessa tre temaområden kommer uppsatsen att utgå ifrån när resultat och analys 

görs. När det gäller enhetschefens intervju, har en sammanfattning gjorts av råmaterialet där 

fokus har varit arbetsgruppen, kommunikation och samarbete och som kommer att framställas 

i resultat och analysavsnittet under respektive tema.

Det finns tre olika metoder för att återge teori och empiri i ett vetenskapligt arbete: induktion, 

deduktion och abduktion. Induktiv metod utgår från empirin och deduktiv metod utgår från 

teorin.  Ett  abduktivt  synsätt  är en kombination av induktion och deduktion,  då pendlingar 

mellan  det  teoretiska  och  det  empiriska  materialet  sker  (Alvesson  &  Sköldberg,  1994). 

Metoden som används är ett  abduktivt synsätt  genom att  först identifiera ett problem från 

tidigare  kunskaper  om  ämnet  före  undersökningen.  Genom  letandet  av  relevanta  teorier 

utifrån empirin, har ett abduktivt synsätt använts i ett försök att förklara det som framkommit 

ur informanternas berättelser.

2.3.2 Etiska överväganden

Kvalitativ forskning innebär en närhet till de människor man har intresserat sig för och det 

krävs,  av mig som student,  en viss eftertanke i  skrivandet.  Kvale (1997) menar  att  etiska 

avgöranden  sker  under  hela  forskningsprocessen  och  att  det  finns  tre  etiska  riktlinjer  för 

forskning om människor och det är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. 

Vårt etiska ställningstagande blir att agera ansvarsfullt genom vårt bemötande. Detta innebär 

känslighet och engagemang samt lyhördhet vid intervjuerna. Enligt Kvale (1997) menas med 
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informerat  samtycke att  informera undersökningspersonerna om undersökningens syfte,  att 

deltagande  av intervjun är  frivillig  och  att  de har  rätt  att  dra  sig  ur  när  som helst  under 

studiens gång. Genom att ge både skriftlig  och muntlig information till  informanterna om 

detta examensarbete, intervjuns syfte och informera om att inspelning av intervjuerna kommer 

att ske via bandspelare, klargör undersökarna att ett informerat samtycke har kommit till stånd 

med samtliga informanter, då informanterna deltagit och varit närvarande vid intervjuerna. Vi 

berättade även att resultatet av uppsatsens kommer att offentliggöras genom Luleå Tekniska 

Universitets bibliotek. 

Med konfidentialitet menas privat data som kan identifiera undersökningspersonen, därför har 

vi  avkodat informanterna,  det vill  säga att  vi  inte namngett  dem, både vid utskrifterna av 

intervjumaterialet och när vi som undersökare samtalat om informanterna. Vi har även valt att 

inte skriva ut deras ålder, för att skydda deras integritet då informanterna var så pass få att 

identifikation  av  dem  eventuellt  kunde  synliggöras.  Undersökarna  har  även  uppgett  att 

bandinspelningarna,  efter  godkännandet  av  C/D  uppsatserna,  kommer  att  förstöras. 

Konsekvenserna av att delta i en intervju måste uppmärksammas, och detta medför ett ansvar 

för  oss  undersökare  att  tänka  igenom de  konsekvenser  som kan uppstå,  inte  bara  för  de 

personer som medverkar utan även för den grupp som de representerar (Kvale, 1997). Därför 

har vi valt att inte namnge den kommun som undersökningen skett i, ej heller den arbetsplats 

arbetsgruppen  arbetar  på  i  syfte  att  bevara  konfidentialiteten  och  förhindra  eventuella 

konsekvenser. Vi tog också i beaktande några av de konsekvenser som kunde bli  för den 

deltagande, bland annat rädsla inför och under intervjun och att det kunde vara uttröttande för 

dem, samt att det informerades om, redan vid samtycket till intervjuerna, om att deltagarna 

när  som helst  fick  avbryta  intervjun  om de  så  önskade.  Genom att  vi  som undersökare 

försökte  vara  observanta  och  inte  ställa  påträngande  frågor,  tror  vi  att  vi  minskar 

konsekvenserna (Kvale, 1997).

2.3.3 Reabilitet och Validitet 

När det gäller validiteten i kvalitativa undersökningar är det av vikt att undersökaren visar på 

att använda sina forskningsresultat och att datan och analyserna är trovärdiga. Det innebär att 

visa, eller göra trovärdigt att data är insamlade på så sätt att de är seriösa och relaterar till 

problemställningen  (Trost,  2005).  Att  redovisa  alla  steg  i  undersökningsprocessen,  från 

förberedelser, till genomförande och kodning, och att redovisa hur jag som undersökare ställts 
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inför olika situationer under denna process, samt att hålla mig nära mina frågeställningar för 

att besvara uppsatsen syfte, är ett sätt att arbeta med validiteten i uppsatsen.

Reliabilitet handlar om huruvida data återger verkligheten och täcker de viktiga frågorna samt 

huruvida insamlingsmetoderna anses tillförlitliga och noggranna. Det är viktigt att avstå från 

alltför stora förenklingar när man drar slutsatserna och hänsyn måste tas till komplexiteten i 

det undersökta fallet (Kvale, 1997). Mitt syfte är att ge läsaren en bild av hur det ser ut inom 

den offentliga  sektorn och kommunal  äldreomsorg och på så sätt  få en förståelse  för hur 

kommunikationen sker i en nyetablerad arbetsgrupp. Ett försök har gjorts att beskriva den 

sociala miljön som undersökningen utförts i, även att berätta om arbetsgruppens kontext och 

dynamiken  som verkar  inom den,  att  analysera  och  tolka  fakta  med  hjälp  av  teorier  och 

tidigare forskning bland annat genom litteratur för att illustrera var min arbetsgrupp finns, hur 

kommunikationen sker inom den och hur samarbetet påverkas. Min erfarenhet från området 

ger fördelar och nackdelar. Fördelen är att jag som undersökare har viss förståelse för hur 

kommunikationen  på  arbetsplatser  sker  och  kan  då  på så  sätt  använda  mig  själv  som ett 

instrument  i  studien  i  att  tolka  och  förstå  vissa  fenomen  (Miles  &  Huberman,  1994). 

Nackdelen är dock med denna förförståelse att  risken finns, i  min tolkning och analys  av 

resultat, att jag kan vara färgad av detta och har därför försökt att alltid kritiskt granska och 

reflektera över mina tolkningar. Genom att diskutera mina tolkningar av resultaten med min 

studiekollega, och att i skrivandet förklara, definiera och ge beskrivningar av olika begrepp, 

händelser och ord hoppas jag att detta tillvägagångssätt ger en realistisk bild, och ska spegla 

verkligheten i arbetsgruppen, när det gäller kommunikationen och informanternas upplevelse 

av samarbete i gruppen.

Jag  har  försökt  att  så  tydligt  som  möjligt  att  redogöra  för  respondenternas  svar  genom 

exempelvis  visa  utvalda  citat  (Kvale,  1997).  När  innehållet  i  citaten  blivit  reducerade 

markeras detta med [ ] . Resultatet avspeglar det som framkommit i informanternas berättelser 

och vad som varit lika, men försöker även lyfta in olikheterna. Jag har även valt att belysa vad 

jag haft för avsikter med uppsatsen genom att välja en teoretisk grund att stå på inför varje 

avsnitt.  Mitt stöd till  att börja formulera denna uppsats har varit Karin Widerbergs (1994) 

”Att skriva vetenskapliga uppsatser”, där författaren har beskrivit processen när det gäller 

uppsatsens upplägg och vad som bör tänkas på alltefter uppsatsen tar form. 
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2.3.4 Sökvägar och litteratur

Genom  Luleå  tekniska  universitet  bibliotekets  databas,  Lucia,  har  jag  bland  annat  sökt 

elektroniska vetenskapliga artiklar och tidigare forskning i ämnet. Internet har använts för att 

söka  information  och  sökord  har  varit  bland  annat  kommunikation,  arbetsgrupper, 

äldreomsorg, undersköterskor och samarbete. Litteratur i form av böcker har lånats från bland 

annat Luleå Tekniska Universitet bibliotek samt det lokala biblioteket.

3. Tidigare forskning

3.1 Bakgrund 

Per Månson (2003) menar  att  den samhällsvetenskapliga traditionen har under en lång tid 

utformats till vad den är idag. De nya samhällsteorierna förändras och utvecklas i takt med att 

tiden förändras och blir till historia, och det görs nya försök att analysera, förstå och förklara 

den verklighet som vi och andra människor lever i och kallar samhälle. För samhällsforskare 

innebär  det  att  föremålet  som  ska  studeras,  människornas  sociala  liv  i  samhället,  också 

förändras. Som samhällsteoretiker bör man stödja sig på föregångare och tidigare forskning 

som gjorts inom ämnet, för att finna stöd i utvecklandet av nya vyer och att leta efter nya 

relationer i den samhälleliga verklighet som vi lever i, och som man kanske inte tidigare sett. 

Vid en sökning av orden ”kommunikation i arbetsgrupper”, på Vetenskapsrådets hemsida via 

Internet, fann jag en skrivelse vid en konferens ordnad av Vetenskapsrådet. I skrivelsen ”Den 

kompetenta  arbetsplatsen,  forskning  om  lärande  i  arbetslivet  –  nuläge  och  framåtblick”  

(2007) ansåg Per-Erik Ellström att några av de utvecklingstrender som syns inom forskningen 

är  den  ökade  individualiseringen  i  samhället.   Det  finns  ett  ökat  intresse  för  individen, 

betydelsen av individens livshistoria och biografi och vilka effekter individens bakgrund och 

erfarenheter har för lärandet och viljan att delta i lärandeprocesser. Detta går i linje med vad 

Månson (2003)  anser  är  moderniteten  i  samhället  och  teorier  om det  moderna  samhället 

handlar om att fenomenet moderniteten i samhället studeras. Denna uppsats handlar mer om 

de nutida fenomen som modernitet innebär, här ingår kommunikation och samarbete, och det 

växande intresset för individen i samhället. I detta avsnitt belyser och beskriver jag tidigare 

studierna gjorda inom området, dels forskning om kommunikation och om grupper, och dels 

kommunikationen i arbetsgrupper. 
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3.1.2 Kommunikation 

Enligt Engquist (1994) har det forskats mycket inom området kommunikation och forsknings- 

resultaten redovisar oftast vilka syften människor har, eller vill få ut av kommunikationen 

med andra människor. I denna mängd förekommande syften och önskemål är  ”behov att få  

kontroll över en situation, att samtalet ska bidra till personlig utveckling eller att man vill bli  

bekräftad”  (Engquist 1994:39) de tre vanligaste syftena med kommunikation.  Med detta i 

åtanke  så  avser  denna  uppsats  att  belysa  meningen  med  och  av  kommunikationen  i 

arbetsgruppen och hur kommunikationen i sin tur påverkar samarbetet i gruppen. 

3.1.3 Grupper 

Mycket av den kunskap vi erhåller idag bygger på tidigare forskning och det finns mycket 

generellt formulerade kunskaper om grupper. Det finns tre källor till kunskap om grupper och 

det  är  experimentell  forskning,  praktiska  erfarenhet  och  teorier (Nilsson  1993:18,  19). 

Experimentell forskning är studier av hur människor beter sig i grupp. Denna typ av forskning 

har bedrivits under de senaste 50 åren. Huvuddelen i forskningen har varit inriktad på arbetet 

av praktiska uppgifter. Det finns enligt Nilsson (1993) omkring 10 000 undersökningar och 

experiment  som  gjorts  med  människor  i  grupp  och  som  berört  bland  annat  ledarskap, 

problemlösning, kommunikation, normbildning, roller och relationer. Undersökningarna har 

liknat varandra och har i hög grad visat sig vara fel, en del har varit återvändsgränder, men 

mycket har ändå visat sig vara hållbart. Kritik har riktats mot denna typ av forskning för att 

den utförts  med grupper  som skapats  enbart  för undersökningen skull  och som bestått  av 

människor som inte känt varandra (mest studenter).  Trots detta finns det ändå kunskap att 

hämta ifrån detta område, kunskap om gruppstrukturer och grupprocesser (Nilsson, 1993).

Praktisk erfarenhet och kunskaper samlas från fältet  eller  från praxis. Med det menas den 

dagliga erfarenhet som människor får av att under lång tid arbeta med grupper i mot- och 

medgångar, i rutin- och i krissituationer, under normala förhållanden och under mer sällsynta 

förhållanden. Vi har på detta sätt fått kunskap om bland annat försvaret och arbetslivet, skola 

och utbildning, vård och behandling (Nilsson, 1993). 

Det finns även hållbara teorier som har sitt ursprung i den enskilda individen, och en tanke är 

här att om teorin är gångbar framför allt för individer, vad kan då hända när flera individer 

infinner  sig  tillsammans?  Dessa  beskrivningar  kommer  vanligen  från  interaktionistiska 

teorier,  som förklarar människors interaktion eller  samspel,  och från psykodynamisk teori. 
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Vidare skriver Nilsson (1993, 2005) om att forskningen även gett kunskaper om sådant som 

händer inom grupper, om gruppers funktion och struktur och olika studier har belyst olika 

aspekter under forskningens och tidens gång. 

3.1.4 Kommunikation i arbetsgrupper

Forskning  inom  kommunikation  och  arbetsgrupper  bedrivs  idag  bland  annat  av  docent 

Birgitta  Södergren,  Institutet  för  personal  och  företagsutveckling,  IPF  och  Eva  Vingård, 

professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. De leder ett projekt,”Balanserad 

kommunikation - en nyckel till  produktivitet och hälsa? – en interaktiv studie av enheter i  

kommuner och landsting”,  där AFA ger ekonomiskt  stöd att  genomföra denna studie.  De 

tränar  grupper  inom landsting  och  kommuner  att  kommunicera  så  bra  som möjligt.  Det 

handlar om att  hitta  det ultimata sättet  att kommunicera i  en arbetsgrupp. Södergren,  som 

arbetar  tillsammans med andra forskare,  sitter  med och lyssnar  hur de kommunicerar  och 

diskuterar i gruppen och det handlar om att förstärka det som de gör rätt. Det är fortfarande 

för tidigt att uppvisa några resultat i detta projekt, men Södergren anser att vissa iakttagelser 

redan gjorts,  och att  de i  sina studier  ser hur kommunikationen förbättras  och att  det  ger 

positiva effekter. Södergren menar även att de kan se, att de i grupperna har svårast för att 

utforska och ställa frågor och en del medverkande i gruppen måste lära sig att tänka mer på 

sig själv. I Söderbergs forskningsprojekt ska det även analyseras om det finns en koppling till 

friskhet och hälsa vid arbetsplatser.  Studien ska pågå i  tre år  och startade i februari  2007 

(Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting, Suntliv.nu, 2008-10-13).

Forskning från USA visar att god kommunikation har koppling till en arbetsgrupps resultat. 

Forskarna Losada och Heapy (2004:758) kom i sin studie fram till att högpresterande grupper 

hade ”en ge och ta” mentalitet och en positiv anda. På varje kritisk kommentar fälldes 5,6 

positiva kommentarer, medans i lågpresterande grupper fick de vänta på att höra någonting 

positivt. Där gick det mindre positiva kommentarer, på varje kritisk kommentar fälldes 0,4 

positiva kommentarer. De lågpresterande grupperna hade en låg sambandsnivå vilket ledde 

till att de fastnat i negativiteten, såväl som i försvar och självupptagenhet. 

När det gäller forskning om kommunikation i arbetsgrupper bland undersköterskor anställda 

vid kommunalt äldreboende, finner jag att det finns lite undersökningar/studier som visar på 

hur  kommunikationen  i  arbetsgruppen  fungerar,  dock  finns  litteratur  och  teorier  om hur 

kommunikationen inom arbetsgrupper fungerar.  Det framkom att  det  inte finns så mycket 
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forskat när det gäller upplevelsen av kommunikation riktat inom arbetsgruppen, och speciellt 

undersköterskor i vården, och hur den upplevs och fungerar. Tidigare forskning inom ämnet 

visade  däremot  att  det  finns  en  hel  del  forskning  om kommunikation  inom vården.  Det 

handlade främst om arbetsgruppers kommunikation riktat utåt mot andra yrkeskategorier, och 

även riktad mot patienter och kunder. Kommunikation i vården har bland annat antropologen 

Lisbeth Sach undersökt, om hur viktig kommunikationen är mellan vårdgivare och patienter. 

Författaren  anser  att  det  mest  positiva  verktyget  i  all  slags  kommunikation  är  orden  och 

samtalet (Socialstyrelsen, Kommunikation i vården, 2008:10). 

4. Kontext

4.1 Offentlig sektor

I det moderna samhället har en reformering av den offentliga sektorn skett och orsakerna är 

flera, det kan nämnas bland annat nedgången i den ekonomiska tillväxten och nya politiska 

prioriteringar. De idéer som ligger till grund för den offentliga sektorns förnyelse och reform 

finns att finna i en ledningsfilosofi som benämns New public management, NPM, eller Nytt 

offentligt  ledarskap.  De  centrala  inslagen  är  just  avreglering,  kontraktsstyrning, 

decentralisering och privatisering. Vidare beskriver Holmberg (2003) att inom den offentliga 

sektorn används NPM som en lednings- och styrningsmodell. Detta begrepp syftar främst till 

att  öka  kostnadseffektiviteten  och  prestationsgraden.  Stora  delar  av  den  offentliga 

verksamheten konkurrensutsätts, och det finns en ökad lyhördhet hos politiker och tjänstemän 

för allmänheten, det vill säga en lyhördhet för kundernas behov. Genom att ändra strukturen 

och bli mer utåtriktat marknadsorienterad finns det några drag som utmärker denna modell, 

till exempel brukarnas, även kallad kundernas, ökade betydelse (Holmberg, 2003). 

4.1.1 Ädelreformen

Ädelreformen kom 1992 och därmed förändrades förutsättningarna för vården och omsorgen 

av  äldre.  Reformen  innebar  ett  förtydligande  av  gränserna  mellan  kommunerna  och 

landstingens  ansvar  genom att  föra  över  äldrevården från landstingen till  den kommunala 

omsorgen. En skyldighet enligt lagen var att upprätta särskilda boendeformer, vilket är det 

officiella namnet för exempelvis  äldreboende,  ålderdomshem, servicehus, gruppboende för 

demenssjuka  och  sjukhem  (Socialtjänstlagen  (SoL)  SFS  1 980:620;  Törnquist,  2004). 

Kommunerna övertog ansvaret för service,  vård och omsorg för äldre och handikappade i 

kommunen. Vård och omvårdnad är begrepp som används för att beskriva det arbete som sker 
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inom hälso- och sjukvården. Vård är mer ett medicinskt begrepp som förknippas med insatser 

i  syfte  att  återställa  individen  till  sitt  naturliga  tillstånd.  Omvårdnad  och  omsorg  är 

sammanfattade begrepp som kan användas för benämningen av mänskligt  samspel,  hur vi 

behöver  varandra  och  tar  hand  om  varandra  och  dessa  begrepp  används  i  de  särskilda 

boendeformerna.  Omvårdnadsbegreppet  sammankopplas  med  det  arbete  som  utbildad 

vårdpersonal utför. Omsorgsbegreppet är med andra ord omsorgens servicearbete och handlar 

om att se till hela individens livssituation (Törnquist, 2004).

Vidare  menar  Törnquist  (2004)  att  detta  ansvar  regleras  via  lagar,  dels  i  hälso-  och 

sjukvårdslagen  (SFS  1 982:763)  och  dels  i  socialtjänstlagen  (SFS  1 980:620).   Målet  för 

kommunernas  insatser  inom  äldreomsorgen  utgår  ifrån  ”nationell  handlingsplan  för 

äldrepolitiken” (proposition  1997/98:113)  som innebär  att  den  äldre  skall  kunna  leva  ett 

aktivt  liv och ha inflytande i  sin vardag och i  samhället.  Att  de äldre  ska kunna åldras i 

trygghet och bemötas med respekt och ha tillgång till omsorg samt god vård. I samband med 

ädelreformen ledde det till att kommunallagen ändrades år 1992 och socialtjänstlagen 1993. 

Denna ändring gjorde det möjligt för kommunen att välja hur resurserna skulle organiseras 

utifrån  sin  verksamhet.  En  ny  organisation  växte  fram,  nämligen  beställar-  och 

utförarorganisationen. Det var en förändring av betydelse för äldreomsorgen, då kommunen 

delade på myndighetsutövningen/biståndsbedömningen från verkställigheten,  vilket  innebär 

att ansökan om särskilt boende numera görs hos kommunen (Törnquist, 2004). 

Jag  avser  att  använda  mig  av  begreppet  boende  i  denna  uppsats,  såsom  majoriteten  av 

informanterna tilltalar de boende och som avser äldreboendes definition av kunden. 

4.2 Äldreboendet

Detta  äldreboende  är  beläget  i  en  kommun  i  Norrbotten  och  hade  när  undersökningen 

genomfördes varit i drift ca ett år. I kommunen finns ett koncept som bygger på de boendes 

behov  och  som målsättning  sätts  de  boendes  välbefinnande  och  livskvalité  främst.  Detta 

äldreboende har sex avdelningar och det finns ungefär 55 boendeplatser och det måste finnas 

en viss vårdtyngd,  d v s det  måste  finnas ett  större vårdbehov hos individen för att  kunna 

flytta in i huset. De boende har löpande flyttat in och äldreboendet har vid intervjutillfällena 

fyllt  sina  boendeplatser.  Inom  äldreboendet  arbetar  flest  kvinnor,  och  enligt  Statistiska 

Centralbyrån  (2006),  arbetar  85 procent  av kvinnorna i  Norrbottens  län inom vården och 

omsorgen. Denna kvinnodominerande yrkesgrupp, undersköterskor, är således verksamma vid 
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äldreboendets  avdelning.  Personalstyrkan  är  fördelad  efter  avdelningens  behov. 

Verksamhetens inre och yttre miljö är anpassad efter verksamheten, så det finns möjlighet för 

de  boende  att  nyttja  verksamhetens  faciliteter.  För  verksamheten  finns  också  olika 

intressegrupper, där personalen, oftast tillsammans med de boende, har möjlighet att utveckla 

verksamhetens inre och yttre miljö, för att skapa trivsel för de boende och för dem själva. Det 

kan vara utemiljön, som trädgård, eller trivselaktiviteter när det gäller innemiljön.

4.2.1 Enhetschef

Med enhetschef menas chef för enheten. När beställar- och utförarorganisationen infördes så 

blev  det  främst  två  arbetsuppgifter  för  enhetschefen  som  det  fokuseras  på,  nämligen 

verksamhetsansvar och personalledning  (Törnquist, 2004). En intervju har genomförts med 

enhetschefen där det framgår att hon är verksamhetsansvarig över det aktuella äldreboendet 

och har det ekonomiska ansvaret, likaså ansvarar hon för personalfrågor. Ett ansvar finns även 

för  innehållet  i  vistelsen  för  de  boende,  och  enhetschefen  har  i  sitt  arbete  kontakt  med 

närstående, gode män och förvaltare. Enhetschefen har även ett arbetsgivaransvar, som bland 

annat  handlar  om  frågor  som  rör  arbetsmiljön,  rehabilitering  av  personal  och 

medarbetaresamtal  (Törnquist, 2004). Större lokalt handlingsutrymme har getts till chefen i 

och  med  mål-  och  ramstyrning  genom  decentralisering  av  ansvar  och  befogenheter. 

Chefsrollen har på så sätt fått mer tyngd samtidigt som den blivit mer komplicerad (Lennéer- 

Axelsson  &  Thylefors,  2005).  Enhetschefens  roll  har  förändrats  från  att  ha  varit  högsta 

ledningens redskap till att bli själva motorn i verksamheten. Enhetschefers bedömningar och 

prioriteringar  är  viktigt  för  den lokala  situationen,  för  de tolkningar  och värderingar  som 

enhetschefen gör bestämmer servicens innehåll, beskriver Törnquist (2004).

Enhetschefen  har  verksamhetsansvaret  och  även  personalansvaret  för  cirka  64 

undersköterskor  och  en  administratör.  Personaladministratören  handhar  bland annat  löner, 

sjuk- och frisk- anmälan systemet. Varje avdelning har var sin personalgrupp och samarbete 

sker  mellan  dessa  avdelningar  i  huset.  Samarbete  sker  med  och  emellan  olika  personal 

grupper,  som  exempelvis  undersköterskor  och  sjuksköterskor.  Sjukgymnaster  och 

arbetsterapeuter finns att tillgå när behov finns för de boende, och de arbetar utifrån och i linje 

med verksamhetens mål. Verksamheten har hela tiden fokus på kunderna, de boende och det 

är deras behov som styr. Det bedrivs en dygnet runt verksamhet, vilket leder till att detta är en 

komplex verksamhet där det gäller bland annat att se till de boendes behov, samtidigt som det 

ska finnas personal- bemanning dygnet runt. De anställda arbetar i skift och det finns anställda 
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som  endast  arbetar  natt.  Genom  att  samarbete  sker  inom  och  mellan  avdelningens 

arbetsgrupper  måste  enhetschefen  se  till  att  bland  annat  information  når  ut  till  samtliga 

arbetsgrupper,  att  äldreboendes  avdelningar  har  bemanning och att  organisera  detta  arbete 

ingår även i komplexiteten.  

4.2.2 Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av sju kvinnor och sex av dem har intervjuats. Fyra av dem arbetar 

heltid och två arbetar 75 procent. Medlemmarna i arbetsgruppen har förlagt arbetet till dagtid 

och arbetar dag eller kväll skift. Samtliga sex informanter är utbildade undersköterskor och de 

arbetar  vid  samma  avdelning.  Vid  intervjutillfället  uppger  de  att  de  arbetat  tillsammans 

ungefär fyra månader. Samtliga informanter har yrkes- och arbetslivserfarenhet inom vården, 

det  rör  sig  om mellan  10 år  och 30 år.  Den genomsnittliga  totala  yrkeserfarenheten  som 

arbetsgruppen besitter ligger på cirka 20 år. 

5. Teori

Detta avsnitt behandlar de teorier och begrepp, som sedan används i analysen, för att förklara 

och förstå informanternas upplevelse av kommunikation i arbetsgruppen och hur samarbetet 

påverkas.  Detta  avsnitt  är  uppdelat  i  tre  teman,  Arbetsgruppen,  Kommunikation  och 

Samarbete.

5.1 Teoretiska utgångspunkter

5.1.2 Socialpsykologiska aspekter 

På uppmaning av Angelöw och Jonsson (2000) bör socialpsykologin behandla och medverka 

till att lösa problemen i samhället och där ingår de sociala och psykologiska aspekterna som 

en del i en större sammanhängande helhet. Det bidrar till kunskap som kan öka förståelsen för 

samspelet mellan människorna och ger nya insikter gällande relationerna mellan individerna 

och samhället. En stor del av vår tid går åt till att umgås med människor och påverkan sker 

ständigt av varandras närvaro och vi utvecklar våra tankar, våra relationer,  handlingar och 

känslor i samspel med andra människor. Socialpsykologi ska medverka till att en utveckling 

av  individernas  kritiska  tänkande  sker,  och  skapa  en  sund  kritisk  inställning  till  olika 

förhållanden,  och  även  bidra  till  att  utveckla  den  känslomässiga  intelligensen  hos 

människorna.  Med det  menas  att  underlätta  människors  förmåga  att  ha  kontakt  med  sina 

känslor, att kunna ha kontakt och hantera sina känslor, att förmå sig själv till motivation och 
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samtidigt  kunna  uppfatta  känslor  hos  andra,  empati,  och  att  försöka  skapa  och  bevara 

relationer  (Angelöw & Jonsson, 2000).  De sociologiska och psykologiska aspekterna lyfts 

fram i denna uppsats för att belysa att mycket av vår tid går ut på att umgås med människor, 

både  i  arbetslivet  och  privat.  Därför  hoppas  jag  att  min  uppsats  kan  bidra  till  en  ökad 

förståelse och kunskap för hur kommunikationen i arbetsgruppen går till, för att vi ska förstå 

varandra och få en förståelse för hur samarbetet påverkas.

5.2 Arbetsgruppen

Arbetsgruppen blev ett första tema och teoriavsnittet avser här att förklara hur arbetsgruppen 

utvecklar ett gemensamt syfte och vilka individuella egenskaper gruppmedlemmarna besitter. 

5.2.1 Vad är en arbetsgrupp?

Ordet grupp definieras enligt Nilsson (1993) som: ”En grupp består av ett vanligtvis mindre  

antal  människor  som  samspelar  med  varandra  utifrån  roller  som  via  normer  reglerar  

handlingar i det system som gruppen utgör; individerna upplever sig normalt som en enhet  

med i viss utsträckning gemensamma mål och det som sker karaktäriseras av en ömsesidig 

påverkan” (Nilsson, 1993:25). Det finns en viss skillnad mellan arbetsgrupp och team. Team 

är ett vanligt förekommande ord i arbetslivet och används ibland som synonym till grupper 

och  enligt  Nationalencyklopedin  (2008)  definieras  en  arbetsgrupp  som  en  ”permanent,  

organisatoriskt avgränsad grupp av personer som utför en gemensam arbetsuppgift” medan 

team är en ”mindre grupp som samarbetar i bestämt syfte”.

Nilsson (2005) menar att på arbetsplatser används arbetsgrupper (lag och team) i syfte att öka 

produktiviteten och gruppernas kontroll över sina egna prestationer. Ett team, en grupp eller 

ett arbetslag har ansvar över ett gemensamt uppdrag som till exempel samtliga patienter på en 

avdelning.  En  arbetsgrupp  består  av  tre  eller  flera  personer  som  ”har  ett  eller  flera  

gemensamma mål, är ömsesidigt beroende av varandra för att nå målet,  är medvetna om 

varandras existens och uppfattar sig själva som en grupp”, hävdar Lennéer- Axelsson och 

Thylefors (2005:37). Gruppen som jag studerat är en arbetsgrupp och de ingår även i andra 

arbetslag varav en kallas för team. Arbetsgruppen har en gemensam arbetsuppgift medan team 

samarbetar  i  ett  bestämt  syfte,  till  exempel  i  ett  specifikt  team,  och  där  ingår  annan 

sjukvårdspersonal som arbetar utifrån en boendes välbefinnande och sjukvårdsbehov. Grupper 

går att särskilja på olika sätt, och i uppsatsen väljs begreppet formella och informella grupper. 

De organiserade  grupperna  i  arbetslivet  kallas  för  formella  grupper  och  är  varaktiga  i  en 
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organisation, de ska bidra till att uppfylla en organisations eller ett företags mål. En formell 

grupp är uppgifts- och mål orienterad, har ett bestämt och uttalat syfte, formulerade regler, 

opersonlig karaktär och ett ledarskap som är formellt. Enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors 

(2005) uppstår i arbetssammanhang en informell  grupp för att  tillgodose andra behov och 

intressen än verksamhetens mål, och en förutsättning för att detta ska uppstå är att individer 

har  möjlighet  att  träffas.  Organisationen  och  arbetsuppgifterna  kan  hindra  eller  främja 

uppkomsten av informella grupper. Om arbetet involverar att vara fysiskt bunden till en och 

samma plats,  om arbetet  innebär  att  alltid  vara omgiven av andra människor,  exempelvis 

patienter, eller kunder, som behöver ständig uppmärksamhet, leder det till att personalen har 

få  tillfällen  att  träffas  och  tala  med  varandra.  Kafferaster  och  andra  tillfällen  att  prata  i 

arbetsgrupper  underlättar  den  informella  gruppbildningen.  En  del  arbetsplatser  har 

uppmärksammat detta informella sätt att samtala med varandra och har därför lagt in olika 

arbetsplatsmöten i schemat (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005). Det är bra och absolut 

nödvändigt, men väsentligare är, för både den informella gruppbildningen och arbetsklimatets 

skull, att kunna ”småprata” lite då och då under arbetet. Då sammansmälts de formella och 

informella perspektiven i arbetsgruppen. Detta sociala underhållsarbete måste hållas vid liv 

genom kommunikationskanaler.

Den informella  kommunikation,  småpratet  och  vardagssamtalet,  är  kittet  i  en arbetsgrupp 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005). Att småprata med någon är ett sätt att visa att vi 

tycker  om personen vi pratar  med och visar att  relationen till  en annan individ existerar. 

Småpratet fyller även en social funktion (Nilsson & Waldemarson, 2005) genom att det bidrar 

till att förtroende och relationer byggs upp, lärande och kunskapsutveckling kan ske och att 

även  på  sikt  skapas  lojalitet.  Småpratet  kan  också  lösa  en  del  minikonflikter.  En  del 

människor  kan uppleva småpratet  som tröttsamt.  Vissa yrken har ständigt människor  runt 

omkring sig, tillexempel som arbetskamrater och kunder och en del behöver tid för att koppla 

av. Fysiskt utrymme för egensamvaro kan vara svårt att hitta då småpratet pågår för fullt i 

lunchrummet (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005). 

Den grupp jag studerat är en nystartad grupp. En grupps process består av olika faser enligt 

Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005). I början är en grupp i initial- eller etableringsfasen 

och  gruppens  karaktär  utmärks  av  oklara  normer,  roller  och  osäkerhet.  I  denna  fas  är 

kommunikationen trevande och ytlig och energin går åt att tillgodose egna individuella behov 

snarare  än gruppmålen.  Problemen minskar  desto mer  ändamålsenlig  gruppen är.  En chef 
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behöver därför uppta en del av den (första) initiala oro för att minska svårigheterna under det 

första skedet och en chefs närvaro verkar lugnande och dämpar oron. I etableringsfasen, för 

att förebygga problem och startsvårigheter, har ledare en aktiv styrande roll genom att tydligt 

presentera förutsättningarna och i klartext föra diskussioner. Om en låsning sker inledningsvis 

så  visar  det  sig  på  bland  annat  den  ytliga  kommunikationen,  de  oklara  roll-  och 

maktfördelningarna,  osäkerheten  och  gruppens  medlemmar  visar  sin  besvikelse  och 

avreagerar sig därför på exempelvis ledningen (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005).

I  allt  organiserat  arbete  ingår  nödvändiga  element  som  strukturer  och  procedurer  enligt 

Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005). Med struktur menas det formella rollmönstret där 

ledningsfunktionen ingår och innefattar  bland annat ramar i form av regler, gruppens mål, 

lagar  och  rutiner.  Med  procedurer  exemplifierar  författarna  verksamhetsplanering, 

målformulering,  beslutsprocesser,  arbetsplatsmöten,  problemlösning,  arbetslednings  och 

arbetsfördelning. Det sker en balansgång i arbetsgruppen mellan behovet av trygghet, ordning 

och reda gentemot behovet av möjlighet till variation och frihet. Denna balansgång är svår 

och kan exemplifieras genom extremfallen, antingen så kan det bli det kaos eller så kan allt 

regleras in till minsta detalj (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005).

Vidare  skriver  Lennéer-  Axelsson och  Thylefors  (2005)  att  samordning  och  reglering  av 

gruppmedlemmarnas uppförande sker genom normer. De kan vara informella eller formella, 

outtalade och uttalade.  De målorienterade normerna blir  väsentligast,  med andra ord är de 

förbundna  till  gruppens  samarbete  och  arbete.  Avsteg  från  en  norm av  någon  medlem i 

gruppen, ger en sanktion i form av bestraffning eller  belöning. Beroende på medlemmens 

personlighet  och  gruppens  betydelse  är  människorna  mer  eller  mindre  mottagliga  för 

gruppnormer.  Dessa normer  växer  fram som en  social  produkt  fast  i  arbetsgrupper  läggs 

normer på individerna och gruppen som inte går att förhandla bort, och det kan exempelvis 

vara  en  verksamhets  policy,  yrkesetik,  bemötande  av  arbetskamrater  och  servicegraden 

(Lennéer - Axelsson & Thylefors, 2005).

5.2.2 Yrkeskategorier

En definition av begrepp chef och ledare görs av Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005), 

och eftersom intervju genomförts  med enhetschefen  och tillika  arbetsledaren  för gruppen, 

behövs en förklaring att det råder en skillnad i betydelsen av dessa begrepp. ”Med chef menas 

en  person  som  formellt  utsetts  att  ha  en  chefsbefattning,  det  vill  säga  organisatoriskt  
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underställd personal. Syftet med chefsbefattningar är givetvis att chefen ska utöva ledarskap. 

En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd 

utövar  mer  inflytande  än  övriga  gruppmedlemmar” (Lennéer-Axelsson  &  Thylefors, 

2005:97).  Det  finns  olika  professionstyper  och  Brante  (1989)  skriver  att  arbetsgruppens 

vårdpersonal,  undersköterskorna,  går  under  Statens  professioner  och  är  i  första  hand 

serviceorgan  till  stat  och  kommun,  eller  till  allmänheten.  De  har  i  huvudsak  fördelade, 

reproducerade och sammanhållande uppgifter och är underställda de värden som uttrycks i 

Socialtjänstlagen. Begreppet undersköterska är en ”yrkesgrupp med uppgift att ge omvårdnad 

till  den  som  är  sjuk  eller  i  behov  av  omsorg  på  grund  av  handikapp  eller  ålder.  En 

undersköterska  arbetar  ofta  i  team  med  sjuksköterska,  hemtjänstpersonal  m.fl.”  

(Nationalencyklopedin, 2008).

5.2.3 Arbetsgruppens kompetens

Brante (1989) anser att även den informella kompetensen ska lyftas fram därför att många 

professionella förvärvar en stor del av sina yrkeskunskaper på annat sätt, inte minst efter den 

formella  utbildningen.  Att  utföra enskilda arbetsmoment  och arbetsuppgifter  är något som 

Törnquist  (2004)  skriver  om  och  som  kallas  för  färdighetskunskap.  Det  är  kunskap  och 

behärskande av praktiska erfarenheter som vi förvärvat när vi varit verksamma i en praktik. 

Detta  kan  jämställas  med  ”veta  hur”  eller  kunna  göra  olika  saker.  Den  praktiska 

färdighetskunskapen kommer till uttryck i arbetet och visar sig genom säkerhet i handling och 

riktiga grepp. Törnquist (2004) skriver om förtrogenhetskunskap, som är en annan form av 

kunskap, den erfarenhetsbaserade kunskapen, som fås genom erfarenhet, egnas eller andras, 

och  genom  misstag  och  missbedömningar  som  hänt  och  samlats  in  under  år  i 

arbetslivet/yrkeslivet.  Här  handlar  det  om att  kunna hantera  det  avvikande och unika,  det 

behövs kännedom, vana och träning i arbete för att kunna tolka erfarenheter och överföra dem 

till  nya  situationer.  Det  som  tränas  in  praktiskt  och  den  kunskap  som  erhållits  genom 

traditionens exempel ger förtrogenhetskunskap anser Törnquist (2004). 

5.2.4 Perspektiv på den äldre

Det socialpolitiska systemet påverkar de äldre och speglar samhällsskiktet och de särdrag som 

rör  åldrandet  och  ålderdomen  (Giddens,  2007).  De  ramar  för  äldreomsorgen  som 

kommunerna ansvarar över finns i kommunens policydokument, och uppdraget ska förankras 

hos  de  boende  och  äldreboendes  personal,  och  ska  samtidigt  sätta  sin  prägel  på  hela 

verksamheten (Törnquist, 2004).
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5.2.5 Nytänkande 

Det tankesätt som råder i en organisation eller i en grupp kallas för tankekultur och den börjar 

genom att tankar uppstår, sprids och accepteras. Angelöw (2002) anser att den tankekultur 

som  finns  idag  är  fokuserat  på  problem,  brister  och  svagheter.  Problemen  identifieras, 

kartläggs och analyseras för att hitta orsakerna och sedan läggs fokus på hur dessa problem 

kan lösas. Om chefen och/eller medarbetaren fokuserar på problem så kan det lätt påverka 

andra  i  verksamheten.  Det  blir  då  att  flera  i  verksamheten  tänker  i  problembanor  och 

organisationen  kommer  då  att  utveckla  en  problembaserad  tankekultur,  där  de  ser 

svårigheterna och inte möjligheterna. Vidare skriver Angelöw (2002) att det därför behövs ett 

nytänkande för att skapa friskare arbetsplatser och det görs genom att hitta nya tankemodeller 

och metoder. Genom att ge personalen möjlighet till inflytande och delaktighet i processer på

arbetsplatser,  och genom att  fokusera på styrkor och möjligheter utvecklas det möjlighets-

baserade förhållningssättet och tankekulturen. Med denna tankekultur bygger människor upp 

en  tro  och  övertygelse  om  att  det  finns  möjligheter  till  utveckling  och  handling  menar 

Angelöw (2002). Existerar mindervärde och/eller  känslan av otillräcklighet hos människan 

preciseras den i övertygelsen och i exempel som ” Jag kan inte”, ”ingen skulle lyssna på mig”, 

”det är ingenting jag kan göra” och så vidare, behöver den tanken och känslan ersättas med ett 

möjlighetsbaserat förhållningssätt. Övertygelsen om att ”jag (och andra) kan göra en nyttig 

och unik insats” stärker förmågan att göra ett bra arbete menar Angelöw (2002).

John M Steinbergs (1998) behandlar ämnet ”positivt tänkande” och anser att med ”positiv” 

menas att få gehör för sina idéer på ett konstruktivt sätt, och som handlar om att visa respekt 

och öppenhet för andras idéer. Alla människor har ambitionen att påverka andra människor 

och få dem att tycka som vi, att bry sig och att  vara entusiastiska. Genom medmänskliga 

relationer har vi möjlighet att påverka varandra. Att positivt tänkande har en mening här, och 

att arbetet har en mening (Steinberg, 1998). Det är lättare att arbeta med en person som ser 

framåt  med  glädje,  hopp och  lust  än  att  arbeta  med  en  person som mest  ser  bakåt  med 

besvikelse,  misstro  och  ånger.  En  ledare  som  redogör  för  sin  personal  meningen  med 

verksamheten har större chans att få engagerade, positiva medarbetare. ”Gnället” kommer när 

det  inte  finns  någon förståelse  av  meningen.   Men positivt  tänkande  betyder  även att  se 

möjligheter, och det betyder inte att allt är positivt alltid, utan att det betyder att det finns en 

nyfikenhet, en öppenhet och ett sökande. Att se möjligheter i varje problem ger därför en 

öppning till utveckling som behövs om budskapet ska gå fram anser Steinberg (1998).
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5.2.6 Gruppmedlemmarnas individuella egenskaper 

Arbetsgruppen  består  av  enskilda  individer  och  individuella  handlingar.  Enligt  Trost  och 

Levin (2004) är varje människa ett unikt fenomen och socialisationsprocessen är en viktig del 

i  varje  människas  liv  likaså  för  samhället  i  sin  helhet.  Den  symboliska  interaktionismen 

koncentrerar  sig  bland  annat  på  medvetandet  och  tänkandet,  på  meningen,  om 

problemlösningen,  och  på  att  kunna  ta  den  andres  roll,  alltså  med  andra  ord  på  de  sätt 

människorna handlar. Vidare skriver Trost och Levin (2004) att varje människa är född i en 

värld som är social i sin situation och allteftersom uppfattar individen betydelsen av objekt 

och symboler och lär sig ett stort antal uppgifter men lär sig även att tillfredsställa sina behov. 

Människor och saker är resurser för den enskilda individen samt strävan mot att leva ett gott 

liv.  Personlighet  är  ett  verb  som  ska  användas  därefter,  det  är  frågan  om  förändringar, 

processer  och  aktiviteter  som  är  situationsbundna.  Det  sker  en  kontinuerlig  förändring 

och/eller rekonstruktion av den sociala ordningen hela tiden och av den personliga identiteten 

(Trost & Levin, 2004). 

Sett ur det symboliska interaktionistiska perspektivet föds vi utan samvete och får ett samvete 

i socialiseringsprocessen allteftersom vi lever. Trost och Levin (2004) tycker att det verkar 

som om samvetet  är  ett  substantiv,  en  sak  eller  som ett  objekt  och  ger  exempel  på  hur 

människor talar om samvete: ” mitt samvete förbjuder mig att…” och även lite anklagande 

”har du samvete att…”. Det är först när vi uppmärksammar vårt samvete som vi gör det till ett 

socialt objekt, men annars finns samvetet med oss hela tiden och styr oss i vad som är rätt 

eller inte styr oss och då blir det fel. Samvete är en benämning för en uppsättning beteenden 

där vi får känslor om vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel, rimligt eller orimligt anser Trost 

och Levin (2004). 

Trost och Levin (2004) anser att användningen av reaktioner, vanor och åsikter är de verktyg 

som vi använder oss av varje dag.  En förutsättning för social  interaktion,  samspel  mellan 

människor, är att vi kan sätta oss in i hur andra individer känner och tänker, förmågan att 

empatisera. Om vi inte har empati så kan inte heller samspel ske, då skulle vi inte förstå vad 

en annan människa säger eller gör. Det händer att vi inte förstår vad en annan människa gör 

eller säger och då har vi helt enkelt inte velat eller kunnat visa empati. Exempel kan vara ett 

språk som är obegripligt, eller att någon pratar på ett obegripligt sätt. Att visa empati, menar 

Trost och Levin (2004), är att verkligen sätta sig in i andras sätt att känna och tänka.
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Med förändring menas att något nytt tillkommer antigen som tillägg, som utbyte till något 

eller att något som existerar försvinner utan att ersättas. Förändring anses vara ett naturligt 

tillstånd  i  dagens  arbetsliv  jämfört  med  tidigare  då  stabilitet  ansågs  vara  det  naturliga 

(Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005). De flesta förändringarna är oftast partiella och kan 

vara planerade eller oplanerade. Förändringar kan delas in i tre begrepp. Oplanerade spontana 

eller naturliga förändringar som växer fram naturligt genom påverkan av olika slag som en 

naturlig  utveckling  över  tid  eller  som svar  på  en  anpassning  som  behövs.  En  människa 

förändras genom ökad erfarenhet och ålder, och av samma skäl förändras en arbetsgrupp. Den 

andra  är  anpassningsförändringen  som finns  i  arbetsgruppens  vardag  och  i  arbetet  växer 

anpassningsförändringar  fram  spontant.  Anpassningsförändringen  märks  tydligast  i  en 

nyetablerad grupp när normerna och mönstren för ”hur det ska vara” inte har blivit låsta och 

fastställda  ännu.  Den  tredje  förändringen  rör  personliga  utvecklingsförändringar  hos 

människorna och allt eftersom förändringarna växer fram börjar de mer eller mindre påverka 

arbetsgruppens  dynamik.  Om  de  personliga  förändringarna  blir  alltför  påtagliga  sker  en 

förändring av något slag,  exempelvis  att  personen säger upp sin anställning och slutar på 

arbetet (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).  

5.2.7 Arbetsgruppens dynamik

Syftet  med  introduktion  är  att  underlätta  vägledningen  (inlotsningen)  både  socialt  och 

kunskapsmässigt. Idén med detta är att personen på ett effektivare sätt ska kunna börja arbeta 

med  sina  uppgifter  och  samtidigt  ger  det  den  nyanställda  ett  värde  för  självkänslan  och 

arbetstrivseln, en vinna-vinna situation. Ett välkomnande som inte bara sker i ord utan också i 

praktisk handling är att föredra. Introduktion ska präglas av ett ömsesidigt utbyte på så vis blir 

det en stimulans för hela arbetsgruppen (Lennéer- Axelsson och Thylefors, 2005) 

Enligt  Granér  (1991) uppges vilka syften  som kommer  att  utvecklas  i  en grupp och som 

konkret kommer att  prägla en grupp och det bestäms av samspelet  mellan gruppens olika 

medlemmar. Denna process kan misslyckas och då bildas inte gruppen, därför kan det verka 

fascinerande hur ett antal individer, var och en med olika syften och behov, ändå kan samlas 

omkring de gemensamma syftena. För att en gemensam syftesstruktur ska utvecklas måste det 

finnas förutsättningar för det, och Granér (1991) nämner intressegemenskap, grupptryck och 

konformitet. Intressegemenskap menas att medlemmarnas syfte bör överensstämma och/eller 

komplettera  varandra,  ju  fler  som delar  detta  syfte,  desto  starkare  blir  den  gemensamma 

syftesstrukturen. Till den organiserade och naturliga gruppen söker sig medlemmen därför att 
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gruppens syfte överrensstämmer med de individuella. Med grupptryck och konformitet menas 

att individer som går med i en grupp anpassar sig till gruppen. Om medlemmens uppfattning 

skiljer  sig åt  med de andra i  gruppen, anpassar sig medlemmen för att  minska skillnaden 

mellan  dem.  Konformitet  är  ett  begrepp  som  då  används  när  det  finns  en  strävan  till 

anpassning  hos  medlemmen  (Granér,  1991).  Angelöw och  Jonsson (2000)  skriver  att  det 

konforma beteendet kan variera från grupp till grupp då individerna i gruppen kan bidra till 

eller förhindra att ett konformt beteende uppstår. Det beror på vilken situation de befinner sig 

i och gruppen som sådan. Det finns alltid någon i en grupp som kan tycka annorlunda, vilja 

något annat än gruppen som helhet och som har andra behov, dessa personer brukar kallas för 

avvikare.  Den  vardagliga  erfarenheten  har  visat,  och  likaså  forskningen,  att  det  behövs 

individer  med  avvikande  beteende  i  gruppen.  Detta  beteende  kan  värderas  på  olika  sätt, 

antingen negativt eller positivt (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005) anser att i personalgrupper idag finns en naturlig 

blandning  av  olikheter,  det  vill  säga  heterogena  individer,  men  efter  ett  tag  formas 

människorna  i  gruppen  och  ingen  uppfattas  som mer  avvikande  än  någon  annan  person. 

Människorna i minoritet representerar olikheten i en grupp och dessa personer hamnar ofta i 

blickpunkten.  Majoriteten  får  verka  som  måttstock  och  rättesnöre  på  vilka  krav  och 

förväntningar  som  finns.  Det  blir  att  se  till  hur  de  i  minoriteten  de  skiljer  sig  åt  från 

majoriteten snarare än att se till det som de kan tillföra och eventuellt vilka vinster detta kan 

tillföra  verksamheten  och  organisationen.  Att  använda  olikheterna  praktiskt  i  det  dagliga 

organiserandet  handlar  om  att  det  bildas  nya  former  för  kommunikation  och  former  för 

mänskliga relationer. Detta kräver ett kontinuerligt nyskapande och en medvetenhet om bland 

annat demokrati och som Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005) skriver –  ”mångfalden  

måste erövras varje dag” (2005:157). 

Både gruppstrukturen och grupprocessen skapar tillsammans en grupps dynamik, och enligt 

Nilsson (1993) kan även denna dynamik kallas för gruppkultur, ett specifikt sätt för gruppen 

att vara och handla på. Den innehåller de kollektiva bilderna som medlemmarna har av sig 

själva, kunskaper som är gemensamma, erfarenheter som de delar, och kollektiva värderingar 

och vanor. Detta skapar i sin tur ett relationsmönster exempelvis vem som talar med vem, 

vem som tycker om vem och det uppstår ett gruppklimat, beroendes på vilket skede gruppens 

liv befinner sig i (Nilsson, 1993). Begreppet gruppkultur skriver Angelöw och Jonsson (2000) 

är  något  som karaktäriserar  en  viss  grupp i  fråga  om hur  man  blir  medlem,  enigheten  i 
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gruppen när det gäller normer och regler, beteenden och gruppens betydelse för individerna i 

den. När gruppen uppfattas som kompetenta gruppmedlemmar har de förmodligen inordnat 

sig och uppvisar ett konformt beteende.

5.3 Kommunikation

Ett andra tema blev kommunikation och teoriavsnittet avser här att förklara kartläggningen av 

arbetsgruppens kommunikationsmönster. 

5.3.1 Betydelse av kommunikation

Kommunikation är ett begrepp som kommer från latinets ”communicare”, som betyder att  

något ska bli gemensamt” (Nilsson & Waldemarsson 2007:11).  Engquist (1994) väljer att 

göra en språklig definition av ordet kommunikation som betyder ungefär  ”dela något med 

någon” (1994:41).  Innebörden  av  ordet  kommunikation  är  att  vi  meddelar  något  och 

samtidigt  delar  med  oss  något  som  exempelvis  information,  upplevelser,  innebörder, 

handlingar, känslor och värderingar. Med vår kommunikation uppvisar vi hur vi reagera och 

upplever den person vi pratar med. Genom språket kan vi möta andra människor, men det är i 

andras reaktioner som vi kan möta oss själva (Nilsson & Waldemarsson, 2007).

5.3.2 Typer av kommunikation

Kommunikation med hjälp av ord kallas för verbal eller digital och det spelar ingen roll om 

den är skriftlig eller muntlig. Nämner vi icke verbalt språk kallas det för analogt (Engquist, 

1994).  Det  finns  två  slags  språkanvändningar  enligt  Habermas  (1996).  Det  ena  är  ett 

konstaterande som berättar hur saker förhåller sig och där behövs ingen språkhandling göras 

(prata med sig själv) och den andra är att det måste föreligga en talsituation, där en talare i 

kommunikationen med en lyssnare om något uttrycker vad han/hon menar. Språket används i 

syfte att nå fram till en gemensam förståelse av en sak eller kanske till en gemensam åsikt. Att 

förstå vad någon säger kräver ett kommunikativt handlande då det föreligger en talsituation 

(Habermas, 1996). Språket fyller tre funktioner, kulturell reproduktion eller aktualisering av 

traditioner,  social  (integration)  sammansmältning  (det  kommunikativa  handlandet)  och 

socialisation eller kulturell tolkning av behov. Att säga något till någon och att förstå vad som 

sägs blir därför mer komplicerat än det enkla att säga vad som är fallet. ”Att förstå vad som 

sägs kräver deltagande och inte bara observation” skriver Habermas (1996:39). För att uppnå 

förståelse måste talaren (och lyssnaren) resa tre giltighetsanspråk med sitt yttrande och med 

det  menas  att  det  som  sagts  är  sant  och  överensstämmer  med  vad  som  är  normalt  i 
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sammanhanget,  och att  talarens  avsikt  är  menad såsom den uttrycks.  Den som pratar  gör 

anspråk  på  sanningen.  Det  förståelseorienterande  handlandet,  i  samförstånd  av  och  med 

varandra, har en gemensam definierad situation och bägge två försöker undvika risker. Den 

ena  risken  är  att  inte  komma  till  en  förståelse  sinsemellan,  alltså  risken  för  missförstånd 

och/eller oenighet, och den andra är att handlingsplanen blir fel, alltså risken för utebliven 

framgång, det jag sagt har bedömts som osanning. Med kommunikativt handlande avses ”att  

handlingskoordineringen  måste  uppfylla  betingelsen  av  ett  förbehållslöst  kommunikativt  

samförstånd” (Habermas, 1996:360). Sociologen Jürgen Habermas (1996) betonar i sin teori 

om kommunikativt  handlande att  samtidigt  som vi  talar  så upprättar  vi  sociala  relationer. 

Genom språket strävar vi efter att förstå varandra, och när en ömsesidig förståelse kommit till 

stånd  kan  individerna  samordna  handlingarna  för  att  nå  sina  mål.  Som  kommunikativt 

handlande  avser  Habermas  (1996)  framför  allt  den  direkta,  talade  eller  skrivna  dialogen, 

samtalet  eller  diskussionen  mellan  två  eller  flera  individer  med  möjlighet  till  spontan 

interaktivitet och gensvar. 

Julius Fast (1992) författare och forskare, är den som i början av 1980-talet introducerade 

begreppet  ”kroppsspråk”.  Han menar  att  i  varje  samspel  (inom en grupp eller  mellan  två 

personer) förmedlas informationen inte endast genom det som sägs, utan även genom det som 

inte sägs, det bakomliggande skeendet, som han kallar undertexten. Undertexten är ett slags 

hemligt  språk  som  berikar  det  som  sagts,  antingen  genom  förstärkning  eller  genom 

försvagning av det som sagts. Enligt Fast (1992) är undertexten i alla samspel en blandning av 

olika faktorer, det kan vara deltagarnas kroppsspråk, handrörelser, hållning, ögonkontakt, hur 

vi  använder  rösten,  förmåga  att  ta  kroppskontakt  i  rätt  ögonblick,  allt  detta  påverkar 

tolkningen av det vi säger. Det handlar om det budskap och signaler som vi sänder ut och vad 

vi förmedlar till andra. Det handlar om en känsla, och att bli medveten om den, handlar om att 

utstrålningen ska motsvarar det som vill bli förmedlat, det sagda ska överrensstämma med det 

outsagda.  Stämbanden formar  våra ord och kroppen bidrar  till  att  forma det  vi  uttrycker. 

Utstrålningen tillsammans med beteendet förstärker det som sagts och får därigenom ökad 

trovärdighet (Fast, 1992).

5.3.3 Kommunikationskanaler

Kommunikation är en av grundprocesserna i en organisation och fungerar som ett kitt som 

håller  den  samman.  Nilsson  och  Waldemarsson  (2007)  har  beskrivit  att  det  finns  olika 

modeller som visar hur kommunikationsprocessen går till och dessa modeller kan användas 
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och fyller samma funktion som teorier. Begreppet kanaler används för att beskriva på vilket 

sätt budskapet överförs. Om vi skickar e-post eller pratar med någon ute på nätet är kanalen 

av elektroniskt art menar Nilsson och Waldemarsson (2007). Kommunikation som är direkt 

kopplad till verksamheten, kallas för formell kommunikation och utnyttjar i regel kanaler för 

skriftlig information.  Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att empiriska studier visar på att 

människor  väljer  kanal  utifrån  vilket  slags  meddelande  de  vill  förmedla.  Opersonliga 

meddelanden som ska till  många personer sänds ofta genom skriftlig kommunikation, med 

arbetsrelaterade besked via e-post. Spontan, personlig och gemensamma intressen och byggd 

på  vänskap  är  informell  information  och  bygger  på  snabba  kanaler  som  den  muntlig 

kommunikation gör, ansikte mot ansikte (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Giddens  (2007)  skriver  att  teknologin  har  förändrat  vår  upplevelse  av  tiden  genom  att 

kommunikationen  och  samspelet  går  snabbt  och  har  därför  blivit  grundläggande  för  vår 

sociala värld, ett liv utan telefon och elektronisk utrustning som dator och e-post går knappt 

att  tänka  sig.  Den  indirekta  kommunikationen  kan  skapa  problem,  problem  som  inte 

förekommer i ansikte mot ansikte interaktionen. Medvetandet finns med individen vid datorn, 

men inte kroppen och dess mimik och kroppshållning, och mottagaren får budskapet och kan 

bara gissa sig till  vad meddelandet betyder och hur de ska reagera på informationen anser 

Giddens  (2007).  Förtroendet  finns  inte  där,  och de olika identitetsmarkörerna  saknas  som 

tillexempel rösten. Samtidigt finns det fördelar med den elektroniska kommunikationen och 

det är bland annat att uppmärksamheten riktas enbart på budskapets innehåll. Trots ökningen 

av  den  indirekta  kommunikationen  verkar  det  som om människorna  ändå  uppskattar  det 

mänskliga mötet och den direkta kontakten, att kroppsligen vara närvarande för att det ger 

mer information om hur den andra tycker och känner (Giddens, 2007).

5.3.4 Kommunikationssätt 

Enquist (1994) menar att en del människor betonar förnuftet och en del betonar känslan i 

samtalet beroende på hur människor pratar har att göra med hur vi är som person. Det går 

även att samtala på olika nivåer och på olika sätt, genom hur människor beter sig i förhållande 

till en annan människa. Att inte verbalt säga någonting och välja att inte prata är också ett 

budskap  och  ”det  är  alltså  inte  möjligt  att  undvika  att  kommunicera  eller  förmedla  ett  

budskap  när  jag  är  i  närheten  av  andra  människor” (Enquist,  1994:46). Människor 

kommunicerar på olika abstraktionsnivåer och på den lägsta nivån, elementnivån, handlar det 

om samtalsämnen som är konkreta som till exempel löner och lokalförhållanden. På en högre 
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nivå, metanivå, blir samtalsämnena mer abstrakta och övergripande, det kan handla om hur 

individen  ser  på  de  konkreta  värdena,  tillexempel  värderingar.  På  denna  metanivå  kan 

metakommunikation förekomma,  det vill  säga att  kommunicera om kommunikationen och 

relationer i övrigt. Det gäller då inte det konkreta innehållet i kommunikationen utan handlar 

om på vilket sätt personerna handskas med den (Engquist, 1994).

Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver att ordet kommunikation innefattar bland annat 

individens tankar, känslor och bekräftelse, vilket påverkar kommunikationen,  och uppvisar 

hur vi  reagerar och upplever den person vi pratar  med.  Vid verbal kommunikation menar 

Nilsson (1993) innehåller budskapet två nivåer. Den ena nivån är innehåll, vad som sägs och 

den  andra  är  relationsnivå,  hur  det  sägs.  Vad  som  sägs  handlar  oftast  om  det  verbala 

innehållet, ordets betydelse, och kan medvetet kontrolleras. När det gäller hur det sägs, det 

icke verbala,  är den oftast oavsiktlig och omedveten och ges i uttryck,  exempelvis  genom 

gester eller beteenden och handlingar. Det sker en tolkning av innehållsnivån, den är lättare 

att  tolka  än  den  på  relationsnivån,  för  att  den  är  enligt  Nilsson  (1993)  svårare  att  tolka 

eftersom den innehåller kroppsspråk.

För att kommunikation ska fungera så måste roller, situationen och relationen vara definierade 

och ”att kommunicera är att relatera”, detta enligt Nilsson (1993:59). Granér (1991) anser att 

gruppens  kommunikation  har  och  utgör  en  sammanbindande  funktion.  Begreppet 

kommunikation koncentrerar på delar av beteendet som innebär en ömsesidig påverkan av 

varandra.  Genom kommunikation  utvecklas  gruppens  syfte,  normsystem och organisation. 

Dessa begrepp utgör en del sidor av den helhet som utgör gruppens identitet, och får stå för 

och representera ett inbördes sammanhängande system.

Allmänt menat, anser Granberg (2004) att med reflektion åsyftas att återspegla, begrunda eller 

tänka  efter.  I  läroprocessen  används  reflektion  som  ett  verktyg  för  teoretiserandet  och 

begreppsbildandet. Denna process har en bakåtriktad betydelse vilket innebär att ta ett steg 

tillbaka för att tänka över sig själv och vad som görs, för att få perspektiv på en situation. För 

detta krävs att tid avsätts och att processen måste ske utan krav på direkt handling. Arbetslivet 

idag innebär att förändringstakten är så hög att individen har svårt att stanna upp och tänka, 

men samtidigt som det är nödvändigt för att individen ska kunna hantera förändringar. Att 

tänka efter och dra slutsatser och utveckla kunskaper utifrån gjorda erfarenheter kan göras i 

grupper,  där  medlemmarna  i  gruppen  kan  tänka  högt  tillsammans  kring  aktuella 

40



frågeställningar i  dialogform. Ett  effektivt  verktyg  när det gäller  gruppers kunnande är att 

identifiera och tolka sina mål och därefter kunna fatta bra beslut, samt att använda dialogen 

som ett  verktyg  för  detta  (Granberg,  2004).  Enligt  Engquist  (1994)  har  den  utvecklande 

dialogen en betydelse, att det finns ett regelsystem och att kommunikationen ska ses som en 

process över tid  som resulterar  i  nya  insikter,  kunskaper  och ibland känslor.  Själen i  den 

utvecklande dialogen handlar om något som två personer eller flera gör tillsammans och på så 

sätt ”blir en ny verklighet till medan man talar” (Engquist, 1994:175).

5.4 Samarbete

Denna del handlar om det tredje temat samarbete.  Arbetsgruppen är en del av det sociala 

samspel som sker i verksamhetens organisation. 

5.4.1 Varför samarbeta?

När människor inte klarar av vissa saker har människor alltid samlats i grupp för att uppnå 

sånt de inte klarar av själv skriver Nilsson (1993). Det måste finnas ett gemensamt mål annars 

löses gruppen upp. Att hitta en gemensam drivkraft som de kan vara överens om är en av 

anledningarna till att träffas och fortsätta att vara en grupp. Om gruppen är överens om målet 

och samvaron i den, och både överens om att hitta vägarna dit för att uppnå målet, då finns en 

grad av effektivitet  och sammanhållning i gruppen (Nilsson, 1993). Vid samarbete strävar 

parterna efter  att  visa hänsyn på olika sätt  och efter  att  matcha varandra.  Enligt  Lennéer-

Axelsson och Thylefors  (2005) vill  de flesta  arbeta  tillsammans  med pålitliga  människor. 

Samarbete kräver även en tillit till själva arbetsrelationen och till varandras yrkeskunskaper. 

Det  tar  tid  att  utveckla  tillit  därför  att  den  kan  endast  byggas  på  redan  gjorda  positiva 

erfarenheter.  När  arbetskamraterna  känner  sig  trygga  med  varandra  och  accepterade  av 

varandra uppstår tillit.  Tillit  anses vara konfliktförebyggande och energisparande eftersom 

den underlättar en uppriktig och välvillig kommunikation. Ärlighet ingår även i tilliten, att 

arbetskamraterna kan lita på att  de lämnar uppriktig och saklig information där eventuella 

misstag och problem rapporteras (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).

5.4.2 Klocktid och dataplaneringstid 

Våra aktiviteter är mycket starkt påverkad av klockan och vår upplevelse om klocktiden. I dag 

schemalägger  vi  vår  tid  både  som  individer,  i  gruppen  och  i  organisationer  och  ju  fler 

människor  och resurser som är involverade,  desto mer  exaktare  måste  schemat  vara.  Alla 

individer och resurserna som behövs måste vara fördelade över tid och rum (Giddens 2007). 
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”Timecare” är ett databaserat tidsplaneringssystem vilket tar hänsyn till både arbetsgivarens 

krav och de anställdas individuella önskemål när det gäller bemanningen. Det är baserat på 

arbetsgivarens  och  personalens  gemensamma  definition  av  verksamhetens  krav.  När 

belastningen i verksamheten är varierande kan en minimal och maximal bemanning anges för 

mindre intervall eller timme för timme. Personalen lägger och registrerar själva sina önskemål 

om arbetspass för den aktuella schemaperioden, vilket ger en grov- och en detaljplanering 

som  innefattar  delpass.  Personalens  önskemål  kontrolleras  mot  avtal-  och  tidsregler  och 

därefter  sätts  ett  preliminärt  schema. Det sker sedan en avstämning mellan verksamhetens 

behov och önskemålen från personalen, vilket benämns som diffkorrigering. Efter detta kan 

ett färdigt schema presenteras (Timecare, 2006:1-4).

5.4.3 Samverkan och kommunikation

Organisationsbeteende innehåller två komponenter människors handlingar och attityder. Att 

det föreligger ett samband mellan de båda förhållandena är något som oftast antas, i regel är 

det så att attityd bestämmer handling. Individer och människor sätter upp mål och därefter 

väljs handlingar för att uppnå målen. Centralt blir då antagandet att människors attityder och 

handlingar  påverkas,  skapas  och  formas  av  organisationens  egenskaper.  Medlemmarnas 

beteende kan uppvisa stora växlingar. Centralt blir hur människor i organisationer samverkar 

och kommunicerar med varandra, men det handlar även om beslutsprocesser, överordnades 

beslut om organisationens strategi och mål eller om vardagliga beslut om vad och hur som 

något  ska  göras.  Det  organisatoriska  sammanhanget  uppmuntrar  till  och  skapar  speciella 

beteendemönster (Jacobsen & Thorsvik, 2002).

Genom  att  se  hur  individerna  i  gruppen  fungerar  i  förhållande  till  varandra  så  ger  det 

förståelse  för  gruppen  anser  Granér  (1991).  Det  går  inte  att  bara  titta  på  var  och  en  av 

gruppmedlemmarna,  för  det  är  individernas/medlemmarnas  inbördes  relationer  som utgör 

gruppens  fundament.  När  de  handlar  i  förhållande  till  varandra  skapas  en  stämning,  en 

situation eller ett klimat. Gruppen utvecklar en egen identitet som är skild från medlemmarnas 

identitet.  Gruppen  tillsammans  utgör  mer  än  varje  medlems  enskilda  handlande.  Denna 

gemensamma påverkan gör att  gruppen är  i  ständig utveckling,  något  som Granér  (1991) 

kallar för dynamiskt samspel.

5.4.4 Samarbete genom Teamorganisation

Inom  hälso-  och  sjukvården  har  organisationen  valt  att  organisera  arbetet  i  team. 

Teamorganisation består av en grupp människor, ett arbetslag eller team som är mellan fem 
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till tio personer, vilka ansvarar för olika arbetsuppgifter och har ett gemensamt ansvar. I ett 

försök att skapa en struktur, trygghet och arbetsro i teamet bygger organisationen på att ett 

ansvarstagande och ett  samarbete  finns hos  de anställda  och dessa effekter  nyttjas  för  att 

förhindra snedfördelning av bland annat arbetsuppgifterna (Granström, 2000). 

5.4.5 Samarbete genom mål och styrning

En arbetsgrupps  existensberättigande  och  avgörande  för  gruppens  framgång  är  målet,  det 

handlar  om  att  nå  ett  resultat.  Arbetsgruppens  formella  mål,  som  går  i  linje  med 

organisationens mål och även informella mål,  som bärs av enskilda medlemmar eller  som 

delas av hela gruppen, ger kraft åt de formella målen eller så inte. Gruppsammanhållningen 

eller ”vi-känslan” beror dels på detta deltagande kring gemensamma mål. Vägen till att uppnå 

målen kan vara tydliga eller  otydliga.  Tydligt är det som är styrkt hur målen bör och kan 

uppnås och genom de otydliga målen kan konflikter uppstå, både på gott eller ont (Lennéer-

Axelsson & Thylefors, 2005).

Vidare skriver Nilsson (1993) att det finns ett samband mellan mål och kommunikation och 

beslut  som  är  kopplade  till  målen.  Om  det  kommuniceras  om  mål  och  samtidigt  ges 

information finns det en grund att fatta ett bra beslut. Målet har också en annan uppgift och 

det är att det underlättar arbetet med att lösa problem som handlar om gruppens arbete och att 

hantera  konflikter  som uppstår.  Nilsson (1993)  ställer  sig  också frågan om vem som har 

målet?  Är  det  gruppens  eller  individens?  ”Gruppen  finns  egentlig  inte  annat  än  en  ett  

mönster  i  medlemmarnas  sätt  att  tänka  och  handla,  bara  individen  kan  vara  bärare  av 

målen”, säger Nilsson (1993:32). Om gruppens mål är klargjorda och gemensamma kan de 

sammanfalla  med  individens  mål.  Fastän  målet  inte  är  ens  eget  kan  medlemmen  bli 

tillfredsställd genom att målen uppnås, trots att medlemmen inte får ut någonting av det, för 

att tillfredsställa andra kanske också i sig själv är en tillfredsställelse. Nilsson (1993) menar 

att skeendet kan beskrivas i grupper eller i handlingar om vad medlemmarna gör och varför de 

gör  som de  gör,  för  handlingar  har  en  avsikt  som i  sin  tur  styrs  av  mål.  Avsikten  eller 

innebörden i handlingen är kanske inte medveten, men när det blir rutiner i handlandet blir det 

snart  självklart  och omedvetet.  Genom målen samordnas  gruppens handlingar,  ansvar och 

roller fördelas delvis beroendes på vilka mål som finns i gruppen. Drivkraften för gruppens 

medlemmar  och  deras  vilja  att  vara  tillsammans  har  att  göra  med  målet.  Utan  mål,  inga 

handlingar och det slutar med att ingen bryr sig (Nilsson, 1993).
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Granberg (2004) anser att alla organisationer har någon form av styrning och med det menas 

system för hur de olika delarna i organisationen ska planeras,  genomföras och följas upp. 

Exempel på system kan vara kvalitet, redovisning och ekonomisk planering. Det finns även 

system för personaladministrativa frågor såsom omsättning, kompetens och löner. Att de olika 

systemen ska gå att koppla ihop är ett mycket viktigt krav och systemen ska harmonisera i 

fråga om befogenheter och beslut. Om organisationens ledning strävar efter att linjens chefer 

ska ha stora befogenheter i de ekonomiska frågorna, så berör samma sak personalfrågor. Idag 

tillämpar  de  flesta  organisationer  mål-  och/eller  prestationsstyrning,  detta  enligt  Granberg 

(2004) som även menar på att många organisationer kompletterar den styrningen med kultur- 

och  visionsstyrning.  Ledningen  formulerar  och  kommunicerar  visionen  med  ”värdeord” 

och/eller ”ledstjärnor”. Den enskilda medarbetaren och/eller arbetsgruppen förväntas sträva 

enligt visionen och nyttja sin handlingsfrihet både när det gäller beslutanderätt och när det 

gäller delegation. Detta ger hög frihet till arbetsgruppen att bestämma hur de vill arbeta för att 

verksamheten ska utvecklas.

Schematisk styrform utlagd i endimensionell skala:

Kontrollstyrning
Direkt Regel- Anslags- Mål- Prestations- Kultur- och visions-
Styrning styrning styrning styrning styrning  styrning
 

Figur. 1. Styrformer och frihetsgrad (Granberg, 2004:148)

Om  verksamheten  lägger  tyngdpunkten  i  styrsystemet  mer  åt  vänster  i  figur  1,  ju  mer 

centralisering  av  befogenheter  och  beslut.  Och  vice  versa,  om  verksamheten  lägger 

tyngdpunkten i styrsystemet åt höger, ju mer frihet läggs på arbetsgruppen och den enskilda 

individen att bestämma hur de vill att verksamheten ska utvecklas, i enlighet med visionen, 

som ledningen målat upp (Granberg, 2004).

6. Resultat och analys 

I  detta  avsnitt  redovisas  resultatet  av  intervjuerna  och  analyseras  under  de  tre  teman, 

arbetsgruppen, kommunikation och samarbete.

Låg

g

Hög
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6.1 Arbetsgruppen 

6.1.1 Förändring 

Informanterna  berättade  självmant  varför  de  valt  att  byta  arbetsplats  och  sökt  till  denna 

arbetsplats och avdelning. Samtliga intervjuade formulerade på olika sätt sitt motiv till byte av 

arbetsplats. Det framkom att fyra av informanterna uttryckte förändring av arbetssätt som skäl 

till byte av arbetsplats, medans de övriga uppgav att de bytt arbetsplats på grund av personliga 

skäl  som  att  anta  nya  arbetsutmaningar,  att  byta  arbetsmiljö,  då  huset  var  nybyggt.  En 

informant uttrycker sin åsikt att hon upplever att alla i sin arbetsgrupp har något gemensamt 

och  det  är  att  de  sökt  sig  hit  till  detta  äldreboende  och  att  de  valt  att  arbeta  på  denna 

arbetsplats för att de vill se en ändring i vården. Det kommer till uttryck genom en informant:

”Jo, jag tror vi har sökt oss hit av olika skäl att vi vill se en ändring i  
vården och jag tror det är därför det också är väldigt öppet och vi vill  
göra nu så mycket, ja jag tror det … [ ]Många har bytt ut sitt fasta  
jobb och sökt hit och även jag… men som sagt vi har sökt det här  
jobbet av samma mål så det underlättar mycket…”

Det handlar om en förändring både hos dem själva och på sättet  att  arbeta.  Förändringen 

handlar om  ett  perspektiv och personliga värderingar i vården om de äldre och att  de vill 

arbeta mer för de boende och utgå ifrån kundens behov och önskemål. En annan informant 

uttrycker följande:

 ”Jag kände att jag ville jobba mer fokuserad vill jag säga, mer med 
dom här värderingarna som vi har här, mer för dom boende och inte  
för att förvara dom jag tyckte det var vart jag jobbade, det var en  
gammal arbetsplats  med mycket  groll,  det  var inte så bra syn på 
äldre vårdandet så att säga.”

Hos individen sker ständigt en förändring och rekonstruktion av den sociala ordningen och av 

den personliga identiteten. I socialisationsprocessen utvecklas den personliga identiteten som 

individen får genom bland annat att  bli  äldre och genom sina erfarenheter.  När individen 

uppmärksammar sitt samvete, som är en uppsättning beteenden, fås känslor om vad som är 

bra eller dåligt, rätt eller fel eller rimligt eller orimligt. Individen kan välja att anpassa sig eller 

inte till den rådande situationen (Trost & Levin, 2004, Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005, 

Habermas,  1996).  Om anpassning  inte  sker,  eller  om personliga  förändringar  blir  alltför 

påtagliga  leder  det  till  förändringar,  och  i  undersökningen  framkommer  det  att  samtliga 

informanter uppgav varför de valt att byta arbetsplats och sökt sig till detta äldreboende och 
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avdelning. Det framkom ur alla  informanters berättelse  att  det  fanns en vilja att  förändra. 

Skälen till förändring var förändring av arbetssätt, anta nya utmaningar, byta arbetsmiljö, vill 

se en ändring i vården, förändring hos dem själva och på sättet att arbeta, ett perspektiv och 

personliga värderingar i vården om de äldre.

6.1.2 Nytänkande

Enhetschefen,  eller  arbetsledaren  som en  del  av informanterna  säger,  har  varit  ansvarig  i 

rekryteringsprocessen av arbetsgruppens tillsättning. Redan vid anställningsintervjuerna har 

enhetschefen berättat  om hennes visioner och målen för och om de boende. En informant 

berättar att hon vid anställningsintervjun upplevde en målande och tydlig vision om hur den 

blivande  arbetsplatsen  och  arbetshandlingen  skulle  bli,  och  hon uttryckte  även en  positiv 

känsla av att bli delaktig i detta sätt att arbeta. Informanten uttrycker:

”Det  tycker  jag  var  bra  när  man  var  på  arbetsintervjun  hos 
arbetsledaren hon var ju fantastiskt duktig och målade upp vad hon 
ville och det kändes att så där vill jag jobba, så alla tror jag, fick  
samma känsla alltså att det ska vi eftersträva.”

Enligt enhetschefen har socialnämnden beslutat att det officiella begreppet, när det gäller de 

boende, är att de skall benämnas som kunder. Den tidigare benämningen har varit brukare, 

men boende, hyresgäster eller pensionärer används också. Det visade sig trots detta att de 

flesta  informanterna  nämner  de  som bor  på  avdelningen  (och  vid  detta  äldreboende)  vid 

namnet ”boende”. Vid intervjuerna framkom det dock, att hälften av informanterna vet, att de 

boende ska kallas för kunder, och målsättningen är att de ska arbeta för kunden. En informant 

klargör hur hennes benämning är och hon berättar:

”… Jag säger inte brukare, jag säger boende, jag tycker brukare 
låter  konstigt,  det  ska  egentligen  heta  kund,  men  jag  säger  
boende…”

Det finns ett koncept i kommunen och om hur de ska arbeta med vardagsrehabilitering och de 

utgår ifrån individernas önskemål och vana. Den yttre och inre miljön är anpassad för att på 

bästa  sätt  uppnå målsättningen,  som är att  sätta  de boendes  välbefinnande och livskvalité 

främst. Varje boende ska bemötas med respekt och behålla sin självständighet så mycket som 

det bara är möjligt. De boendes behov och önskemål ska vara i centrum, vilket ges i uttryck av 

enhetschefen:  

”… Att man ska ha individens behov och önskemål i centrum och att  
man ska få leva sitt liv som man önskar, behålla sina vanor och vanor  
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så långt det är möjligt och att vi ska erbjuda stimulans för alla sinnen 
på olika sätt…”

Nytänkandet på denna arbetsplats innebär bland annat att personalen numera snarare går ifrån 

rutinerna, jämfört med tidigare arbetsplatser, uppger en informant.  Detta  nytänkande ställer 

också  krav  på  hur  individen  är  som  person.  Flexibilitet  och  kommunikation  är  några 

egenskaper som två informanter nämner att de som personal gärna ska besitta. När arbetet inte 

byggs på fasta arbetsrutiner, utan att det finns större valfrihet för de boende, krävs det att 

personalen  kan  kommunicera  med  varandra  och  att  de i  arbetsgruppen är  flexibla  för  att 

verksamheten  ska  fungera.  Informanten  berättade  att  hon  upplevde  det  positivt  med 

flexibilitet och uttryckte sina tankar på följande sätt:

”… Jo, det är ju bra om man är flexibel, men nästan att det ändå är  
ett  krav  egentligen,  för  att  det  är  ju  så  mycket  verksamhet  runt  
omkring också så att det krävs att man är flexibel, jag tycker det. På 
ett annat sätt än tidigare där man har jobbat, då har det varit mer 
rutiner…”

Arbetsgruppens medlemmar bär med sig yrkeserfarenheter från tidigare arbetsplatser. Att nu 

få möjligheten att förändra arbetssätt och konstruera nya rutiner, och tänka nytt,  uttrycker 

informanterna,  ska  byggas  utifrån  de  boendes  önskemål  och  utifrån  verksamhetens 

koncept/policy.  Den  yrkeserfarenheten  som  varje  individ  har  med  sig  till  den  nya 

arbetsplatsen blir ett bidrag till en gemensam plattform och den bygger bland annat på en 

gemensam värdegrund. Den värdegrunden och målsättningen utgår ifrån de boende, kunden, 

och  det uttalade alla informanter om, att de jobbar för och utifrån de boende, och att i sitt 

arbete  lyssna  på  de  boende  och  vad  de  vill,  vilket  ger  de  boende  mer  valfrihet  och  en 

informant säger uttryckligen: 

”Jo, man ska först och främst tänka på de boende, hur de vill ha det,  
det är inte hur vi vill ha det, och det är från varje boende hur de vill  
ha det. Det är ju väldigt olika, en kanske vill ha så den andre vill ha  
så, alltså, till rimliga gränser vad som, vad man kan, det är ju det vi  
måste bygga på…”

I ”nationell handlingsplan för äldrepolitiken” (proposition 1997/98:113) står det att den äldre 

ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i sin vardag och i samhället. Att de äldre ska 

kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt och ha tillgång till omsorg samt god vård. 

Denna  proposition  reglerar  kommunens  ansvar  och  för  att  nå  målet  använder  sig  denna 

47



kommun av en beställar- och utförarmodell, NPM, som utmynnat i ett kundkoncept. Med det 

menas  att  kunden  är  i  fokus  och  styrs  bland  annat  av  policydokument  som  sätter 

äldreboendets ramar. Enligt Giddens (2007) är det samhället, kommunen och dess invånare 

som  speglar  perspektivet  som  rör  åldrandet  och  ålderdomen.  Detta  går  att  finna  i 

äldreboendets koncept, en sorts gemensam värdegrund vilket alla informanter uppger, att de 

sätter de boendes välbefinnande och livskvalité främst. Uppdraget som verksamheten har vid 

detta äldreboende ska förankras hos arbetsgruppens medlemmar, men även med och hos de 

boende. Hur de ska genomföra detta uppdrag handlar om hur de ska arbeta för att uppfylla 

verksamhetsmålet vid äldreboendet. Organisationen måste fokuseras på individers styrkor och 

möjligheter istället för dess svagheter, för att på så sätt skapa en bra arbetsplats (Angelöw, 

2002).  Enhetschefen  sprider  således  dessa  tankar  genom  sina  visioner  och  uttalade 

verksamhetsmål. Genom att redogöra för sin personal meningen med verksamheten, resulterar 

det i engagerade och positiva medarbetare. Sättet som detta ska genomföras på handlar om att 

arbetsgruppens  medlemmar,  i  detta  fall  undersköterskorna,  är  underställda  de  värden som 

bland annat uttrycks i Socialtjänstlagen och de ska ge service, vård och omsorg till de äldre 

(Brante, 1989). 

Det handlar även om att enhetschefen ger personalen möjlighet till inflytande och delaktighet 

i de olika processer som sker vid arbetsplatsen, och att medlemmarna i arbetsgruppen får vara 

med och påverka detta, genom att de envar besitter olika kunskaper och erfarenheter som ska 

berika  verksamheten.  De  har  ett  omvårdnadsarbete  som  förknippas  med  deras  formella 

utbildning,  medlemmarna  är  utbildade  undersköterskor (Törnquist,  2004).  Omsorgsarbetet, 

som handlar mera om att medlemmen ska se till hela den boendes livssituation, innefattar den 

informella kunskap som undersköterskorna förvärvat under år i arbetslivet/yrkeslivet, men det 

handlar  även  om  att  kunna  tolka  erfarenheterna  och  överföra  dem  till  nya  situationer. 

Arbetsgruppens  medlemmar  innehar både  formell  kunskap,  och  informell  färdighets-  och 

förtroendekunskap. För att verksamheten ska fungera, ställer  det krav på att personalen är 

flexibla och att de kan kommunicera med varandra (Törnquist, 2004). Detta tillsammans med 

det positiva tänkandet, att se till möjligheterna, att det finns en nyfikenhet, en öppenhet och ett 

sökande,  samt  att  få  gehör  för  sina  idéer  på  ett  konstruktivt  sätt,  leder  till  det 

möjlighetsbaserade  förhållningssättet.  Detta  nytänkande  finns  vid  äldreboendet,  hos 

enhetschefen och hos medlemmarna i arbetsgruppen.  För att detta skall kunna vara möjligt 

måste  medlemmarna  kunna prata  med varandra,  respektera  varandra,  sätta  sig  in  i  andras 

situationer och på så sätt förstår de varandra och de boende (Trost & Levin, 2004; Steinberg, 
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1998; Angelöw, 2002). Informanterna sätter sin prägel på verksamheten genom att använda 

sina  tidigare  erfarenheter  och kunskaper.  Arbetsgruppen arbetar  främst  för  och  utifrån  de 

boende och att lyssna på dem resulterar i att de boende får mer valfrihet (Lennéer-Axelsson & 

Thylefors, 2005; Törnquist, 2004). 

6.1.3 Att bygga en plattform

Tre av informanterna uttalade att det getts möjlighet att träffa sin arbetsgrupp och lära känna 

varandra  inför  arbetsstarten  och  innan  de  boende  flyttade  in.  Informanterna  fick  även 

information om verksamheten under introduktionen, likaså möjlighet att lära känna varandra 

genom att samtala omkring arbetsrelaterade frågor såsom attityder, värderingar och blivande 

arbetssätt.  Att  få möjlighet  att  samtala  och diskutera,  lära  känna varandra i  arbetsgruppen 

uppfattades som positivt av dem. Två av informanterna nämner även att under denna tid fick 

de även tillfället att samtala om hur de inte ville ha det, komma med önskemål och tycka till 

om bland annat hur gruppen skulle arbeta, utifrån värderingarna och målen. Erfarenheter och 

kunskap som varje medlem har med sig in i arbetsgruppen skulle utmynna i ett arbetssätt som 

vilade  på  en  gemensam värdegrund  och  arbetsrutinerna  ska  byggas  upp  tillsammans.  En 

informant berättar: 

”Sen har vi tagit upp om sånt som vi inte vill som ska förekomma, inte  
ska säga, just det där som man har med sig allihopa, lite grann som 
man har varit med om på olika arbetsplatser. Även om man inte har 
varit delaktig i så har man jobbat med det, att det här vill vi inte ha,  
man vill inte att man ska kränka någon, alltså såna saker så det känns  
bra…”

Då avdelningen ännu inte hade några boenden fick personerna i arbetsgruppen arbeta på andra 

avdelningar  i  huset.  Avdelningarna  ska  samarbeta  med  varandra  och  samarbetet  ska  ske 

genom att  personalgrupperna  ska  hjälpa  varandra  och  täcka  upp personalstyrkan  på  båda 

avdelningarna,  både  schemalagda  arbetspass  som till  exempel  vid  möten  och  träffar  och 

tillfälligt vid sjukdom. En informant berättar hur hon upplevde det:

”… då hade jag introduktion i två veckor och sen så fick vi gå in på  
den andra avdelningen och jobba för att vi hade ju inga boende här,  
så  vi  fick  gå  runt  lära  oss  lite  grann,  vi  ska  samarbeta  med  
avdelningen bredvid så det var väldigt bra det att vi fick jobb…”

Enligt enhetschefen tillåter inte verksamheten att de anställda när som helst sätter sig ned i 

arbetsgruppen och diskuterar, de har hela tiden kunderna och deras behov som styr dygnet-
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runt-verksamheten. Detta leder till att det tar längre tid för arbetsgruppen att gå igenom alla 

faser och eftersom gruppen inte är statisk så behöver bara en sluta så börjar grupprocessen 

om igen.  Enhetschefen  tror  att  samtidigt  som personalen  lär  känna  varandra,  så  ska  de 

samtidigt lära känna de som flyttar in på avdelningen, och därför tar det ytterligare tid innan 

de lär känna varandra. Informanterna har inte arbetat tillsammans så länge, ca 4 månader, och 

känner inte varandra djupare eftersom de kommer från olika arbetsställen. Dessutom arbetar 

de skift och fyra informanter uppger att det finns förståelse för att det tar tid att lära känna 

varandra. Tiden handlar om att det är ganska nytt allting och att arbetsgruppens deltagare vill 

göra ett bra arbete, samtidigt som de ska lära känna varandra och de boende. För att göra ett 

bra arbete med de boende så måste samarbetet i gruppen fungera. Det kommer till uttryck 

genom en informants tankar: ”… det ju också att det fungera bra i gruppen och då fungerar  

ju arbetet också…” En informant nämner att de i arbetsgruppen måste hitta bra sätt att arbeta 

på och skapa deras egna rutiner. En informant nämner att det blir mera rutiner, allteftersom 

arbetet fortlöper och till dess att avdelningen har full beläggning. Informanten uttrycker detta 

och säger:

”… det blir mera rutiner för att man ska hinna med allting, dom ska ju  
upp och tvättas och iväg och då blir det också mer samarbete inom  
gruppen,  att  man  måste  samarbeta,  hitta  något  bra  sätt  att  arbeta  
på…” 

Enligt informanterna sker kommunikation dagligen med de boende på avdelningen. Det är ett 

naturligt inslag i arbetsgruppens vardag. Arbetsgruppen sätter de boende först och utgår ifrån 

dennes behov. Personalen i arbetsgruppen behöver inte vara klara med morgonarbetet någon 

speciell  utsatt  tid,  och  en  informant  anser  att  arbeta  på  detta  sätt  gör  att  morgonens 

arbetsuppgifter inte känns stressigt eftersom de själva får påverka sitt arbete, och arbetet med 

de boende får ta den tid det tar. Fyra av informanterna i arbetsgruppen berättar att personalen 

sätter sig ned och fikar med de boende. Som arbetsgrupp sitter de inte ned någon speciell 

morgontid  och  fikar  gemensamt,  men  de  försöker  ta  sig  tid  under  förmiddagen  och  det 

varierar från dag till dag. Detta kommer till uttryck genom en informants uttalande:

”…  så  att  vi  hinner  sitta  ned  och  dricka  en  kaffe  eller  nå  på 
förmiddan, vi försöker göra det, men vilken tid det blir, ibland blir det  
kanske 9, ibland blir det 10, ibland blir det 11…”  

Informanterna  etablerar  relationer  med de boende genom att  äta  frukost,  dricka kaffe och 

småprata  med de boende.  Det ingår  även att  äta  lunch med dem.  Arbetsgruppen försöker 
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skapa en lugn och fin stund för de boende och för dem själva runt måltiderna. En informant 

berättar:  

”… när vi sitter och äter sitter vi och kommunicerar med dom, sitter  
och  pratar  om  hur  dom  har  det  idag.  Man  kan  prata  om  deras  
intressen, ja om allting, det blir en lugnare miljö också när du sitter  
med dom vi bordet också. Kanske nån säger brer du mig en smörgås,  
som förut så kunde nån annan slamra med disk och sånt där. Nu sitter  
vi och äter tills alla är färdiga och sen dukar vi av.”

Samtliga informanterna berättar att de är tillsammans med de boende hela dagarna, förutom 

när de går på rast eller lunch. Arbetsgruppens arbetsplats är avdelningen och det ska alltid 

finnas personalbemanning på avdelningen, så de har svårt att gå ifrån allihopa tillsammans. 

De går därför på rast och lunch vid olika tider, allt eftersom verksamheten och arbetspasset 

tillåter det. 

”Vi sitter och äter pedagogiskt med dom vi sitter med dom boende så  
då  bli  det  mycket  med  dom,  man  har  ju  möjlighet  att  gå  till  
lunchrummet om man vill, i regel är vi så få så vi kan inte klumpa ihop  
oss och allihopa, utan då går en iväg och så när en kommer tillbaka så  
går nästa.”

Det finns ett personalrum/lunchrum avskilt ifrån avdelningen en bit bort som informanterna 

kan gå till  när de har rast eller lunch. Kontakten med övrig personal sker bland annat vid 

lunchtiden  och  i  personalrummet  där  informanterna  kan  prata  med  övrig  personal  inom 

äldreboendet.  Ett  omklädningsrum  finns  också  där  man  byter  om och  där  de  pratar  och 

kommunicerar med varandra. Där träffas all personal som går samma skift, och där, berättar 

en informant; ”där pratas det en hel del, där pratar vi allt annat än utom, utom boende, där  

är det privat, alltså…”

När arbetsgruppen ska prata om någonting speciellt som kan röra de boende eller någonting 

annat som rör arbetsgruppen så säger fyra informanter att de måste gå undan och har då ett 

litet kontor att använda sig av.  Avdelningen har även ett rum som används av personalen. Där 

skåp finns för förvaring av personliga saker och används samtidigt som förråd. En informant 

berättar:

”Det kan jag väl säga om man vill prata om nånting så måste man gå 
undan om man vill prata om nån boende ibland kan vi gå in hit om 
man vill prata, man kan ju inte sitta där och prata om boende framför  
alla dom andra, man måste i typ gå ifrån och då kan vi gå hit ibland… 
men det har man ju också lärt sig att man står i skrubben och pratar 
lite grann och sånt där…” 
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Denna  formella  grupp  har  bildats  för  att  de  ska  förverkliga  verksamhetens  mål  som  är 

uppgifts- och mål orienterat, har ett bestämt och uttalat syfte och formulerade regler (Lennéer-

Axelsson & Thylefors, 2005). Arbetsgruppens struktur visar under enhetschefens ledning att 

det finns ramar i form av regler, det finns ett mål för gruppen, men även att arbetsgruppen har 

ett ansvar i form av de lagarna som de verkar under. Samtliga informanter har sökt sig till 

detta äldreboende därför att de ville göra en personlig förändring och det är arbetsgruppens 

och enhetschefens gemensamma nämnare. De alla har ett gemensamt intresse, för gruppens 

syfte stämmer överens med det individuella vilket  handlar om ett perspektiv och personliga 

värderingar i vården om de äldre, och att de vill  arbeta mer för de boende och utgå ifrån 

kundens behov och önskemål. Arbetsgruppen sätter de boendes välbefinnande främst, vilket 

visar att gruppen har ett tydligt uttalat syfte och ett tydligt mål (Granér, 1991).

För  att  underlätta  inlotsningen  i  verksamheten  har  enhetschefen  erbjudit  de  nyanställda 

introduktioner av verksamheten, där det även samtalats om arbetsuppgiften.  Medlemmarna 

har  fått  tyckta  till  om  hur  gruppen  ska  arbeta,  utifrån  värderingarna  och  målen.  Genom 

introduktionsveckorna  har  arbetsgruppens  medlemmar  fått  möjlighet  till  att  lära  känna 

verksamheten, lära känna varandra och även andra personalgrupper. Således har både tid och 

resurser lagts på att medlemmen ska känna trivsel med sitt arbete, och därigenom påskyndas 

introduktionsfasen så att arbetsgruppens medlem kan börja arbeta med sina arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur ger stimulans för hela arbetsgruppen (Giddens, 2007; Lennéer- Axelsson & 

Thylefors,  2005).  I  strukturen  finns  bland annat  arbetsgruppens  bildande  av arbetsrutiner. 

Gruppmedlemmarnas  uppförande  sker  genom normer,  och  de  väsentligaste  normerna  är 

förbundna  till  gruppens  arbete,  samarbete  och  är  målinriktat.  Vissa  normer  går  inte  att 

förhandla bort exempelvis verksamhets policy, yrkesetik, bemötande av arbetskamrater och 

servicegraden (Lennéer- Axelsson & Thylefors, 2005). 

Medlemmarna  i  arbetsgruppen har  individuellt  många  år  i  yrket,  tillsammans  besitter 

arbetsgruppens  gemensamma  yrkeserfarenhet  ett  genomsnitt  på  cirka  20  år.  Konformitet 

innebär att det finns en strävan till anpassning hos medlemmen och när gruppen uppfattas som 

kompetenta  gruppmedlemmar  har  de  inordnat  sig  och  uppvisar  ett  konformt  beteende 

(Nilsson, 1993; Angelöw & Jonsson, 2000; Granér 1991). I denna arbetsgrupp har det således 

utvecklats  en  gruppkultur  som  skapats  genom  strukturen  och  dess  procedur.  Utifrån 

arbetsgruppens  kunskap  och  deras  intressegemenskap  bildas  i  denna  arbetsgrupp  en 
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relationsregel,  vilket  är  att  sätta  de  boende  främst,  personalen  jobbar  för  och  utifrån  de 

boende. Det finns även en uppgiftsnorm, vilket utgår från att medlemmarna i arbetsgruppen, i 

sitt  arbete ska lyssna på de boende och vad de vill,  vilket leder till  att de boende får mer 

valfrihet (Nilsson, 1993; Angelöw & Jonsson; 2000; Granér, 1991).  

För  att  sammansmälta  de  formella  och  informella  perspektiven  i  arbetsgruppen  är  det 

väsentligt att ”småprata” lite då och då under arbetet. Den informella gruppbildningen som 

sker uppstår för att tillgodose andra behov och intressen än verksamhetens mål, och småpratet 

behövs  för  arbetsklimatet  skull,  den  bekräftar  den  andra  personen  och  vi  lär  känna  den 

personen och som på sikt skapar lojalitet (Nilsson & Waldemarson, 2007). Småpratet är kittet 

i en arbetsgrupp och genom kommunikationskanaler hålls detta sociala underhållsarbete vid 

liv,  men  för  att  möjliggöra  detta  är  en  förutsättning  att  individer  måste  träffas  (Lennéer- 

Axelsson & Thylefors, 2005). 

I denna arbetsgrupp vet alla vad som ska göras, när det ska göras, och inom vilka tidsramar 

utifrån  de  boendes  önskemål.  Personalen  går  snarare  från  gamla  vanor  och  rutiner,  och 

numera fokuserar personalen på de boende. Därför blir det naturligt att verksamheten får styra 

när  arbetsgruppens medlemmar  tar  arbetsvila  och raster.  Alla aktiviteter  i  arbetet  styrs  av 

klockan. När det involverar flera människor i en verksamhet behövs därför ett noggrannare 

schema läggning. Om arbetet innebär att alltid vara omgiven av andra människor, exempelvis 

patienter eller kunder, som ständig behöver uppmärksamhet, har personalen ett litet antal till-

fällen att träffas och tala med varandra (Giddens, 2007;Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 

Arbetsgruppen  är  nystartad,  samtidigt  som  arbetsgruppen  medlemmar  ska  lära  känna 

varandra,  ska  de  också lära  känna  de boende som löpande flyttar  in  på  avdelningen.  De 

praktiska sakerna i arbetet har prioriterats först för att verksamheten ska fungera. Det tar tid 

att etablera relationer med varandra och med de boende, och genom att småprata byggs det 

förtroendet  och  den  relationen  upp.  Äldreboendet  är  en  komplex  verksamhet  som kräver 

planering av resurser och tid, och avdelningen är arbetsgruppens arbetsplats. Det ska alltid 

finnas personalbemanning på avdelningen, vilket gör att personalen går på rast och lunch vid 

olika tider, när tid och möjlighet ges och när verksamheten och arbetspasset tillåter det.

Denna arbetsgrupp är inte i etableringsfasen, för de har klara normer och uppvisar säkerhet i 

uttalandena om arbetsuppgifterna och gruppmålen, vilket Lennéer- Axelsson och Thylefors 
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(2005) nämner att etableringsfasen utmärks av de typiska dragen som är osäkerhet, oklara 

normer och roller, där kommunikationen är ytlig. Arbetsgruppen kommunicerar med varandra 

därför har de utvecklat en relationsregel och en uppgiftsnorm.

6.2 Kommunikation 

6.2.1 Betydelsen av kommunikation 

En informant vid intervjutillfället sade några ord om vad ordet kommunikation betydde och 

innebar för henne… ”Ja, det är ett stort ord…”

Kommunikation  är  ett  begrepp  som  informanterna  tillfrågats  om.  De  uppger  att 

kommunikation  handlar  om  att  de  kan  prata  med  varandra.  Två  informanter  säger  att 

kommunikation gäller både det talade språket och det icke talade språket, kroppsspråket. En 

informant säger att det handlar om att förstå varandra, och en annan informant uppger även att 

det talade språket handlar om att få fram rätt budskap. Informanten säger:

”… att man kan prata med varandra, funkar inte det så, är det ju  
svårt att veta vad nån annan vill eller vad vi ska göra, så det blir, rätt  
budskap så att säga…”

En informant i arbetsgruppen berättar, att för henne betyder kommunikation att det inte alltid 

behöver  prata  med  varandra  för  att  förstå  utan  att  kroppsspråket  visar  budskapet. 

Kroppsspråket har den betydelsen att när de har arbetat ihop ett tag så vet de vad som ska 

göras, och att  de i arbetsgruppen kommunicerar då genom att handla,  agera istället.  Detta 

kommer till uttryck genom en informant:

 ”... ibland behöver man inte prata, man behöver bara se på varann så  
vet man vad man ska göra, och så, men som när man har börjat jobba 
ihop då vet man ju ofta att ja…, då ser man på den där, så går man 
då, och så vet man att nu går dom, nu går vi dit, när man kommer in i  
rutinerna, tycker jag…”

Alla informanterna i arbetsgruppen upplevde att kommunikationen fungerade bra i gruppen. 

När  informanterna  uttalade  på  vilket  sätt  kommunikationen  var  bra,  uttrycker  de  att  de 

upplever att de kan kommunicera om allting, dels när det gäller de boende och dels när det 

gäller personalen i arbetsgruppen och hur de mår. En annan informant säger att det är en rak 

och bra kommunikation i gruppen och att hon kan säga till på en gång om det är någonting. 

Majoriteten av informanterna berättar att kommunikation handlar även om att kunna diskutera 

och säga vad de tycker, och det sker löpande i arbetsgruppen. Samtliga informanter uttrycker 
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att  kommunikationen  är  viktig,  för  det  handlar  om  att  säkerställa  arbetet,  och  att  alla  i 

arbetsgruppen ska förstå vad de menar. Detta leder i sin tur till att arbetet blir bra och rätt 

utfört, så därför måste de kunna kommunicera med alla. En informant berättar:

 ”Ja, men att man kan prata, ja ibland så kan det ju bli fel alltså, om 
man inte får säga vad man tycker och tänker och så där och så eller,  
att man inte får fram viktiga, viktig rapport om de som bor här och 
sådär, så då är det ju bra att kunna prata med varann…”

Enhetschefen menar att det viktigaste är att kommunicera om det som rör kunderna, det vill 

säga  rapportering  av  hälsotillstånd  och  vad  de  boende  behöver.  Det  finns  ett  system  i 

verksamheten hur informationen ska delges och att personalen måste ta sig tid att läsa det som 

är  noterat  och dokumenterat.  Hon anser  att  kommunikation  kan  missas  på olika  sätt  och 

uttrycker:

”Det finns system för att få fram det här allra viktigaste, hur man ska  
ta hand om de boende och även där så missar du ibland, för oj det  
hade vi ingen aning om... därför att man inte har haft tid att läsa vad 
som vart noterat… det är svårt… det är ganska komplex verksamhet,  
alltså undersköterskornas yrkesroll i kommunen är ju så vid…, alltså  
den  innehåller  så  många  olika  delar…  kommunikation  det  är 
jättesvårt”.

Informanterna  anser  att  informationen  ges  både muntligt  och skriftligt.  Kommunikationen 

sker  telefonledes  och  de  pratar  med  sjuksköterskorna,  personalen  från  andra  avdelningar, 

sjukgymnasten och arbetsterapeuten. Är det något speciellt med de boende, dokumenteras det 

i en bok och även i den boendes omvårdnadspärm vilka samtliga i arbetsgruppen kan läsa. 

Informanterna föredrog både skriftlig och muntlig information. De upplevde däremot att det 

spelade en större roll  om informationens  innehåll. En informant  uttryckte  detta  genom att 

säga:

 ”… det är lite olika, det beror lite på vad det är för någonting, om det  
är något mycket invecklat eller sånt, då är det bra att ha det 
nedskrivet tycker jag, men är det bara fråga om någon grej eller så, 
då är det bättre muntligt.” 

Majoriteten av informanterna berättade att det sker en muntlig kommunikation vid skiftbytet 

mellan  personalen  i  arbetsgruppen.  Denna  rapportering  sker  vid  morgon-  och  vid 

eftermiddagskiftet.  Arbetsgruppen,  som består  av  sju  personer  samlas  inte  gemensamt  på 

morgonen, eftersom de går omlott i skift så det är aldrig sju samtidigt. Den första som börjar 

arbeta  kommer  klockan  sju  och  tar  rapport  från  natten  och  vidarebefordrar  löpande  den 

informationen till de övriga, som direkt går in i arbetet. En informant uppger att de inte har 
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någon speciell  överrapportering utan står  och pratar  när tillfälle  ges. Personalen kan dock 

bruka ett litet rum, ett kontor där bland annat datorn finns, om det är något särskilt som skall 

lyftas fram. En informant berättar hur hon får information och för den vidare:

”… då för man ju vidare det då, oftast när man kommer så frågar man  
om det är nåt speciellt idag, eller i natt…” 

En  informant  upplever  att  det  inte  alltid  finns  tid  i  gruppen,  speciellt  vid  skiftbyte,  att 

kommunicera och hinna säga allting till varandra, att prata eller ta upp något speciellt.  En 

informant uttrycker sig följande:

”… jo och man hinner som kanske inte alltid säga allting eller, utan 
det blir ju sen då när man är på väg hem och så där och då kanske,  
eller  att  man,  ja,  ibland vill  man ju  som vädra  nånting  eller  säga 
nånting som man kanske funderar över ...” 

När  kommunikation  sker,  förmedlas  och  delas  någonting  både  muntligt  och  kroppsligt.  I 

samspel, mellan två personer eller inom en grupp, förmedlas informationen inte bara genom 

det  som sägs,  utan  även  genom det  budskap  och  signaler  som vi  sänder  ut  och  vad  vi 

förmedlar  till  andra  genom  kroppen.  Genom  språket  och  med  hjälp  av  ord  kan  verbal 

kommunikation ske både skriftligt  och muntligt.  När kommunikation sker  fås känslor  om 

budskapet,  och  om  personen,  och  det  sker  en  reaktion  hos  individen  (Nilsson  & 

Waldemarsson,  2007;  Engquist  1994).  När  arbetsgruppens  informanter  definierar  ordet 

kommunikation innebär  det för dem att  de kan prata med varandra,  något som Habermas 

(1996)  kallar  för  det  kommunikativa  handlandet.  Arbetsgruppens  medlemmar  använder 

språket i syfte att nå fram till en gemensam förståelse av en sak eller till en gemensam åsikt, 

och  målet  är  att  komma  till  ett  språkligt  samförstånd.  Utstrålningen  tillsammans  med 

beteendet förstärker det som sagts och får därigenom ökad trovärdighet (Fast, 1992). För att 

uppnå förståelse  måste  arbetsgruppens  medlem och lyssnaren  ha en gemensam definierad 

situation. 

Att komma till en förståelse i ett socialt samspel har att göra med att det finns empati,  att 

verkligen kunna sätta sig in i hur andra individer tycker, tänker och känner. Informanterna i 

denna arbetsgrupp uttrycker att kommunikation handlar om att de kan prata med varandra, att 

förstå varandra och att få fram rätt budskap. Det handlar även om att få säga vad de tycker och 

tänker, och att de i gruppen har empati för varandra och för de boende. Språket används då 

som ett verktyg, men likaså använder de dagligen sina åsikter, reaktioner och vanor för att 

göra sig förstådd (Trost  & Levin,  2004).  Arbetsgruppen kommunicerar  via  kroppsspråket, 
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(Fast,  1992),  budskap och signaler  förmedlas  via  kroppen (Enquist,  1994)  och genom att 

arbetsgruppens  medlemmar  kommunicerar  genom  att  bland  annat  använda  sig  av 

handrörelser, ögonkontakt och rösten, får det en betydelse i det dagliga arbetet, för på så sätt 

sker arbetsdelningen i arbetsgruppen.

I arbetsgruppen går det att se att det finns ett kulturellt återskapande som visar sig i att de 

dokumenterar,  rapporterar,  och pratar  om de boende inom arbetsgruppen.  Även en  social 

sammansmältning finns, och det visar sig vad som är brukligt och sedvanligt i arbetsgruppen 

hur de uttrycker sig vid denna avdelning och arbetsgrupp. Socialiseringens kommunikation, 

handlar om att arbetsgruppens medlemmar måste engagera sig i varandra och i de boende och 

det leder till ett gemensamt sätt att prata med varandra på, som utvecklas tillsammans i och 

med att de är en nystartad grupp (Habermas, 1996).

6.2.2 Informationsflöde

Informanterna berättar att informationsflödet, eller som de uttrycker informationsspridningen, 

i verksamheten sker främst i skriftlig form via e-post och kommer främst från enhetschefen 

och eller administrationschefen. Den skriftliga informationen skickas ut till samtliga personal 

och dessa e-poster innehåller olika sorters information såsom var och när möten och träffar 

ska hållas, samt fakta och praktisk information i sakfrågor. Fyra informanter nämner att det 

ligger ett individuellt ansvar att dagligen läsa sin e-post, kanske flera gånger under dagen, 

vilket  kommer  till  uttryck  genom  variationerna  av  hur  och  vad  informanterna  uppfattar 

informationen som skickas ut via e-post:

”Ja, allt möjligt, allt det som händer i huset, allt som har med det som händer,  
det kan vara tvätten eller nå nycklar, eller om det är nåt med schemat.”

”Jo, det är bra när man har vant sig med det, så då är det ju bra, nu har vi ju en 
egen dator… så nu kan vi gå in och kolla, så kan vi gå och kolla hemma också 
om vi fått några mejl, och sen så är det bara gå dit och fråga vad det är de 
menar om man inte förstår”

”… det är mycket det där… kolla posten… vi ska kolla våran post…”

Enhetschefen uppger att hon använder sig av e-posten för att få ut ren fakta information och 

ambitionen är att vara en stund varje dag på varje avdelning. Vidare berättar och anser hon att 

det är svårt att få ut information på ett bra sätt i organisationen, då det är en dygnet runt 

verksamhet, de anställda arbetar skift och det är svårt att samla alla samtidigt. Även om det 
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informeras om det mesta, så säger hon att ”… det finns vissa saker som en del missat om dom 

varit lediga i flera dagar och sen inte varit in på sina mejl…”

Enhetschefens  e-post kommunicerar  och informerar  de anställda vid äldreboendet,  som är 

formellt  formulerad  och  där  budskapets  innehåll  är  av  arbetsrelaterad  och  saklig  art.  Att 

skicka information med e-post kan uppfattas av arbetsgruppens medlemmar som opersonliga 

meddelanden, därför att det handlar om information som är kopplad till  verksamheten och 

som ska nå ut till många anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Elektronisk information kan 

även kallas för indirekt kommunikation för att det inte sker ansikte mot ansikte, och det finns 

heller  ingen  kroppslig  närvaro  med  den  personen  kommunikationen  sker  med  (Giddens, 

2007). Avdelningen har teknologisk utrustning bland annat i form av dator, där det åligger ett 

individuellt ansvar hos arbetsgruppens medlemmar att läsa sin e-post dagligen, för att hålla 

sig uppdaterad på information som enhetschefen eller administratören skickar. Det finns både 

nackdelar och fördelar med detta sätt att kommunicera anser Giddens (2007). Fördelarna är att 

arbetsgruppens medlemmar riktar uppmärksamheten enbart på budskapets innehåll och tolkar 

därför budskapet på innehållsnivån, på vad som sakligt sägs (Giddens, 2007; Nilsson, 1993). 

Nackdelen är att det saknas en relationsnivå, hur budskapet sägs, det icke verbala, och detta 

kan  skapa  problem (Giddens,  2007).  Arbetsgruppens  medlemmar  mottar  e-posten  och  får 

budskapet  och  kan  bara  gissa  sig  till  vad  mejlet  betyder  och  hur  de  ska  reagera  på 

informationen, eftersom kommunikation innefattar bland annat individens tankar, känslor och 

bekräftelse.  Detta  påverkar  kommunikationen  vid  elektroniska  budskap,  då  det  saknas 

ögonkontakt, som visar hur vi reagerar och upplever den person vi pratar med (Nilsson & 

Waldemarsson,  2007).  För  arbetsgruppens  medlemmar  kan  det  innebära,  när  de  olika 

identitetsmarkörerna  saknas  som  exempelvis  rösten,  att  det  inte  bildas  förtroende  för 

avsändaren/enhetschefen (Giddens, 2007). 

6.2.3 Dialogen i gruppen 

Samtliga informanter uttalar att de upplever att de kommit till en bra grupp och säger att de 

trivs med sin arbetsgrupp, och att det känns bra. Bra för att de i arbetsgruppen kan prata med 

varandra. Dialogen används då för att kunna prata och lyssna på varandra, och majoriteten av 

informanterna tycker att dialogen har stor betydelse i arbetsgruppen. Det påverkar bland annat 

på vilket sätt arbetet sker och en informantens tycker att dialogen har en jättestor betydelse för 

arbetsgruppen, på så sätt att: ”kan man inte kommunicera så, kan vi ju inte jobba heller, den  

är jätteviktig…”.  Dialogen är viktig och har betydelse i det dagliga arbetet anser hälften av 

informanterna.  De uppger att de upplever och verkar som om att de strävar efter samma mål 
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och har samma visioner.  Då måste  det  föras en dialog under tiden och detta  kommer till 

uttryck från en informant:

”… för att det är ju viktigt att ha ändå ett mål man strävar efter, ett  
gemensamt mål, då är det viktigt att föra en dialog tycker jag under  
tiden, att nå till det där målet, eller delmålet kan det ju vara.”

Informanterna upplever öppenhet i gruppen, trots att de inte har arbetat ihop så länge och en 

informant berättar att som det nu känns så kan de prata om allting, men allting är så nytt ännu 

och att det blir mer och mer. Att ha en öppen dialog med varandra handlar om att få säga vad 

de tycker  och att  i  arbetsgruppen komma överens och vara ”demokratiska” med och mot 

varandra. Informanterna tycker att dialogen i gruppen är bra och att det accepteras från de 

andra i  gruppen att  få säga sin åsikt  och tycka till,  och genom att  diskutera  och säga sin 

mening kommer de fram till ett beslut. En annan informant berättar att för henne betyder och 

handlar dialogen om att lyssna på sina medarbetare och låta alla komma till tals, och att det 

inte är bara en person som ska få prata och fatta besluten. Denna öppenhet i dialogen kommer 

till uttryck genom en informants uttalande: 

”… man måste ha det, man måste få säga vad man tycker och att man  
diskuterar och alla tycker inte likadant och man måste ju ändå komma 
överens över något som vi har bestämt att vi ska göra, även om jag 
kanske inte tycker som dom övriga måste jag ändå följa med dom, det  
är ju så.” 

Detta tror en informant kan bero på hur boendechefen har satt ihop gruppen:

”Alltså… vi kan prata med varann… och vi tänker ganska lika… och  
det kan ju bero på att när hon har satt ihop grupperna att hon har… 
att hon kanske tyckte att vi passade ihop, vi alla här som nu är här,  
det känns ju att… vi är ju att ändå olika men ändå så kompletterar vi  
varann…”

Vad de pratar om är olika, och dialog förs bland annat för att lösa problem i arbetsgruppen. I 

arbetsgruppen känner de flesta informanterna att de kan prata om de mesta, kanske inte det 

innersta,  men  det  behövs  inte  om de  inte  känner  för  det,  säger  en  informant.  En  annan 

informant uppger att de i arbetsgruppen kanske har olika behov om vad de pratar om, hon 

berättar:

”Det beror ju på dig som om du har behov av att prata om de privata  
sakerna eller… men det tycker jag vi har bra dialog absolut vi bollar  
saker fram och tillbaka om det är problem.”
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När det gäller informanternas tid för reflektion berättade tre av informanterna att de tar det när

 tid finns och när det blir  en liten stund över.  Det är ingen speciell  angiven tid utan när 

verksamheten  tillåter  det  och  oftast  så  blir  det  på  eftermiddagarna  när  det  är  lugnare  på 

avdelningen.  En informant  uppger  att  då  kan  den  tiden  tas  till  gruppen om det  är  något 

speciellt de vill prata om, och en annan informant anser att de måste ta sig den tiden för att de 

ska fungera som grupp. Vi får ta del av två informanters åsikter när det gäller reflektionstid i 

arbetsgruppen, hur och när det sker:

”… vi ska ju ha… kunna sitta… och ibland tar vi oss tid när de ligger  
och vilar, och det är ju då oftast så man kanske ofta pratar, då kanske 
det inte är någon i köket, då kanske man kan sitta och fundera över 
saker, och tänka över själv också…”

En annan informant uttrycker hur hon upplever reflektionsstiden: 

”Nej, än har det kanske inte funnits nå tillfälle för reflektion, men det  
kanske reflekteras när vi har team träffar, då får man ju, det finns ju  
då  olika  husmöten  och  arbetsplatsträffar  kanske  man  sitter  och 
reflekterar över saker och ting.” 

Hur arbetsgruppen kommunicerar handlar om sättet som de samtalar, har dialog på. Att få 

säga  vad  de tycker,  att  föra  diskussioner,  att  komma överens  och  fatta  beslut,  men  även 

samtala  om hur de ska uppnå delmål/mål  handlar  om att  använda människornas  olikheter 

praktiskt  i  det  dagliga  organiserandet.  Det  kräver  ett  kontinuerligt  nyskapande  och  en 

medvetenhet  om bland annat  demokrati  (Lennéer-Axelsson & Thylefors,  2005).  När  de  i 

arbetsgruppen  har  dialog,  och  när  det  samtalas  om  konkreta  saker  som 

problemlösning/konfliktlösning relaterat till arbetsgruppens arbetsuppgifter, är budskapet på 

elementnivå (Engquist, 1994; Nilsson & Waldemarsson, 2007). Fokus ligger därför på vad 

som  sägs,  på  innehållsnivån,  då  det  gäller  uppfattningen  av  budskapet  (Nilsson,  1993). 

Genom att arbetsgruppen har en dialog och pratar med varandra, och en strävan att förstå 

varandra,  så  upprättas  sociala  relationer.  När  en  ömsesidig  förståelse  uppstått,  kan  de 

samordna  sina  handlingar  för  att  nå  sina  mål  (Habermas,  1996).  Arbetsgruppen  har  ett 

kommunikativt handlande, för att Habermas (1996) menar framför allt då den direkta, talade 

eller  skrivna  dialogen,  samtalet  eller  diskussionen  mellan  två  eller  flera  individer  med 

möjlighet till spontan interaktivitet och gensvar. När fokus ligger på hur det sägs är budskapet 

på  en  relationsnivå  och  på  så  sätt  etableras  relationer  till  varandra  (Nilsson,  1993).  Det 

handlar då om att arbetsgruppen har en öppen kommunikation, när informanterna uppger att 
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de kan samtala  om det mesta,  de vågar ta saker upp till  diskussion och att  de lyssnar  på 

varandra.  Att  definiera  en  relation  har  att  göra  med  kommunikationen  om  bland  annat 

värderingar  och  de  gemensamma  egenskaper  arbetsgruppens  medlemmar  besitter.  De har 

erfarenheter, de är mogna, och har så att säga ”varit med förr”, vilket leder till ett bra samtal, 

men även en varm och personlig kommunikation. När de talar om vad de ska tala om, det vill 

säga, när de metakommunicerar, utvecklas regler för hur kommunikationen ska ske, och på så 

sätt skapas en arbetsgrupps kommunikationskultur. Detta kommer till  uttryck genom deras 

värderingar och attityder. Genom att arbetsgruppen vid äldreboendet förstår varandra så lär de 

känna  varandra.  Detta  sker  genom att  lyssna,  tolka  och  ha  förståelse  för  varandra  vilket 

baseras  på deras  individuella  erfarenheter.  Genom bland annat  språket  kan medlemmarna 

sätta sig in i hur de andra medlemmarna tänker och känner. 

Allteftersom  de  blir  mer  samspelta  i  gruppen  förstår  sig  medlemmarna  på  varandras 

kroppsspråk och kan därför tolka varandra bättre. I samspelet, medlemmarna emellan, och i 

arbetsgruppen  behövs  det  verktyg  som  bland  annat  känslor,  språket,  rösten,  kroppen, 

reaktioner, vanor och åsikter (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Arbetsgruppen använder sig 

av dessa verktyg varje dag när det gäller den sociala interaktionen. Kommunikationen kan ses 

som en  process  över  tid  och  som resulterar  i  nya  kunskaper,  insikter  och  känslor.  Detta 

benämner  Engquist  (1994)  som  den  utvecklande  dialogen.  För  att  kunna  utveckla  nya 

kunskaper  från  gjorda  erfarenheter  handlar  det  om  att  stanna  upp  och  tänka  efter,  att 

reflektera, och för att kunna hantera förändringar krävs det att kunna reflektera, samt att tid 

avsätts. Arbetsgruppens informanter uppger att de tar sig tid, när verksamheten tillåter det, att 

reflektera en stund. Samtidigt reflekteras det när tid är avsatt för möten eller träffar, där de 

kan  tänka  högt  tillsammans  kring  aktuella  frågeställningar  i  dialogform.  Dialogen  kan 

användas som ett effektivt verktyg där de kan identifiera och tolka sina mål för att därefter 

kunna fatta bra beslut (Granberg, 2004).

6.3 Samarbete

6.3.1 Möten och träffar

Det finns olika sorters träffar och möten vid äldreboendet.  Enligt enhetschefen finns det ett 

husmöte,  som är till  för all personal i hela huset och då bjuds någon föreläsare in. Dessa 

möten blir dock inte av så ofta på grund av att verksamheten bedrivs dygnet runt, och det är 

svårt  att  få  vikarier  till  alla  avdelningar,  och  det  är  även  förenat  med  en  kostnad.  Alla 
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informanter berättade om att det finns olika intressegrupper, som består av personal från olika 

personalgrupper i huset. De ska arbeta för att höja verksamhetens säkerhet och trivsel, både 

när det gäller den yttre och den inre miljön, exempelvis olika trivselaktiviteter för de boende. 

Det finns även samverkansmöten som innebär möte med enhetschefen och en samverkans-

ansvarig  från  varje  avdelning.  De  träffas  varannan  vecka  och  där  ingår  undersköterskor, 

sjuksköterska,  sjukgymnast  och  arbetsterapeut.  Det  handlar  om  dels  kortsiktig  och  dels 

långsiktig planering av både kundernas och personalens behov. Enhetschefen berättar:

” Samverkansgruppen blir lite grann som en styrelse fast den har ju  
inga mandat så där, men då pratar vi om, dels går vi igenom nuläget  
på alla avdelningar så man ska veta hur grannarna har det och så  
där, eller prata om att nu har vi en kund som har stora behov så att  
vi  kan  behöva  punktinsatser  vissa  tider  på  dygnet  och  man  kan 
planera inför julen. Man kan en långsiktig planering också eller om 
det finns idéer om saker som vi borde ta upp i våran verksamhet, är 
det här någonting, så kan man börja fundera på det och föra upp 
frågor som behöver diskuteras inför nästa arbetsplatsträff och dom 
kan föra frågor från sina kollegor till mig, och det har vi varannan 
vecka.”

Det finns även teamträffar och vid dessa tillfällen diskuteras och samtalas det kring de boende 

där det finns en samsyn på den boende och där ingår enhetschefen, ansvarig sjuksköterska, 

sjukgymnast och arbetsterapeut samt undersköterska. Detta sker en gång i månaden och om 

det blir någon tid över efter teamträffen, berättar en informant, tar de vara på denna tid genom 

att stanna kvar och samtala med varandra utan närvaro av enhetschef och andra aktörer. Detta 

kommer till uttryck genom en informants uttalande:

”Det är teamträffar sen om det blir tid över från dom så stannar vi  
kvar  i  gruppen  och  pratar  av  oss,  om det  är  nånting,  och  då  går 
arbetsledaren och dom andra så fortsätter vi utsatt tiden så att säga 
om vi behöver prata med varandra om någonting” 

För  arbetsgruppen  finns  arbetsplatsträffar  vilket  enhetschefen  håller  i  berättar  fyra 

informanter. Arbetsplatsträffar handlar om arbetsgruppen och informanterna säger att då är 

tanken att de ska tala utifrån personalgruppen, det handlar om bland annat arbetsmiljön och 

vilka  rutiner  de ska ha  i  arbetsgruppen.  Informanterna  berättar  att  varannan vecka är  det 

personalfrågor. Sedan arbetsstarten har de haft träff en gång, berättar tre informanter. En i 

gruppen säger: ”… då vi har bara haft en, tror jag, arbetsplatsträff och då, då ville hon höra  

hur vi hade upplevt den här starten”. 
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Tre informanter berättar även att de upplever och tycker att det är bra för gruppen att ha 

arbetsplatsträffar.  Där kan de ta upp vad de tycker och ta upp det som inte fungerar, och 

samtidigt  något  som  arbetsgruppen  bör  komma  överens  om.  En  informant  säger  att  vid 

arbetsplatsträffarna  hinner  de träffa  alla,  vilket  är  svårt  annars  eftersom alla  går  skift.  En 

informant uttrycker sina tankar om varför de som arbetsgrupp bör träffas:  

 ”… eller prata om sånt som man kanske inte vill prata om här,  
utan sånt där… kanske sånt som man behöver komma överens om 
alla tillsammans.”

Två av informanterna berättar om samarbetet med avdelningarna vid äldreboendet. De hjälper 

varandra  med  bemanning  av  personal,  när  någon  i  personalgruppen  behöver  gå  ifrån  till 

möten  eller  träffar.  En del  av informanterna  upplever  att  det  är  mycket  träffar  och  detta 

kommer till uttryck från en informant i arbetsgruppen:

”…  fast  det  är  ju  mycket  möten  överhuvudtaget,  när  då 
avdelningarna har möten så ska vi dit och hjälpa till för att de ska  
kunna gå på möten, i  hela huset,  så att alla ska ha möjlighet att  
kunna gå iväg på ett möte så, då hjälper vi varandra, så kan det  
kännas att det är ganska mycket…” 

Och vidare nämner en annan informant hennes upplevelser om samarbetet och fördelarna med 

mötena vid äldreboendet: 

”… samtidigt måste du på möten för att det ska leda någonstans,  
möten  är  alltid  bra,  man  träffar  alla  andra  och  hör  deras  
problem  och  tar  hjälp  från  varandra  och  annat  som  kan  
tänkas…” 

Det  sker  ett  samarbete  i  arbetsgruppen  med  andra  avdelningar  vid  äldreboendet.  Dessa 

samverkansformer  sker  genom  olika  schemalagda  möten  och  träffar.  Äldreboendets 

verksamhet bygger på att arbetet är organiserat i team, lag eller arbetsgrupper. Organisationen 

i  grupperna  bygger  på  att  det  finns  hos  medlemmarna  en  samarbetsvilja  och  ett 

ansvarstagande, och kan därför nyttjas till att skapa arbetsro och förhindrar snedfördelning av 

bland annat arbetsuppgifterna (Granström, 2000). Det finns även ett samarbetssyftet som har 

att göra med att de skapar en struktur och ett beteende i verksamheten, då arbetsgruppernas 

medlemmar ska hjälpa till med bemanning vid avdelningarna, när ordinarie personal går på 

möten eller träffar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det finns därför ett organisationsbeteende 

vid  äldreboendet,  därför  de  olika  arbetsgrupperna  ska  samverka  och  kommunicerar  med 
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varandra  för  att  täcka  upp  för  varandra  vid  inplanerade  schemalagda  möten,  så  att 

verksamheten kan fungera ändå. 

Arbetsgruppens medlemmar ingår i olika arbetslag,  varav en kallas för teamträffar,  där de 

samarbetar  i  ett  bestämt  syfte.  Där  ingår  annan sjukvårdspersonal  som arbetar  utifrån  en 

boendes välbefinnande och sjukvårdsbehov. Arbetsgruppen är också ett team, och gruppens 

medlemmar har ett gemensamt uppdrag/arbetsuppgift och det är att tillsammans vårda och ge 

omsorg till dem som bor vid denna avdelning. Därför blir inte den enskilda individen ansvarig 

för  de  olika  arbetsuppgifterna,  utan  det  vilar  på  teamet/gruppen  att  det  ska  fungera 

(Granström, 2000). För att det ska fungera måste arbetsgruppen få möjlighet att träffas och 

prata  om ”sina”  arbetsgruppsfunderingar.  Genom schemalagda  träffar  ska  detta  ske,  men 

eftersom informanterna  kan  minnas  att  det  endast  skett  ett  sådant  möte,  innebär  det  för 

medlemmarna att det inte pratats så mycket om hur gruppen ska utforma sina gemensamma 

beslut och funderingar, där de kan de ta upp vad de tycker och ta upp det som inte fungerar. 

Det handlar om någonting som arbetsgruppen bör komma överens om. Därför upplevs det av 

informanterna som om det är många möten, för de ska hjälpa de andra avdelningarna och lite 

tid avsätts till den egna gruppen. De i arbetsgruppen får ta sig tid, om det blir en stund över till 

att samtala om deras egen situation.

De  samarbetar  om  de  formella  målen.  Genom  kommunikation  och  dialog  lär  gruppens 

medlemmar  känna  varandra  samtidigt  som  gruppen  utvecklas  framåt  i  sitt  samarbete. 

Resultatet visar att i denna arbetsgrupp har det bildats en relationsregel som är att sätta de 

boende främst, personalen jobbar för och utifrån de boende. Det finns även en uppgiftsnorm 

som utgår ifrån att medlemmarna i arbetsgruppen, i sitt arbete ska lyssna på de boende och 

vad de vill, vilket ger de boende mer valfrihet. Dessa normer och regler har bildats utifrån 

arbetsgruppens  kunskap  och  deras  intressegemenskap,  tillsammans  med  bland  annat 

verksamhetens  policy,  mål  och  servicegrad  i  arbetet.  Medlemmarnas  beteende  utgör 

konformiteten,  det vill säga medlemmarnas anpassning till  gruppen och till  deras formella 

arbetsuppgifter. På så vis visar resultatet att det finns en väl fungerande formell grupp för att 

arbetsgruppen  har  haft  möjlighet  att  samtala  med  varandra  om  arbetsuppgiften  genom 

schemalagda möten och träffar där enhetschefen medverkat. 

6.3.2 Schemaläggning

Arbetsgruppens  sju  medlemmar  har  ett  samarbete  med  avdelningen  bredvid  och  därför 

schemalägger  den personalen arbetstiden  tillsammans.  Totalt  är  det  14 personer  med sina 
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önskemål om hur de vill arbeta. Schemat är individuellt  för varje person och de anställda 

lägger sitt önskeschema via datorn, som kallas ”Timecare”.  De lägger schemat för sex veckor 

framåt och arbetspassen inkluderar dag, kväll och helgpass. De får önska när de vill arbeta 

och måste förlägga tre helgpass på dessa sex veckor, men hur det gör det är upp till  dem 

själva. Natt personalen ingår inte i denna arbetsgrupp utan lägger sitt eget schema. Det finns 

en arbetsgrupp som arbetar med schemaläggningen och de ska arbeta med och för att lösa de 

problem som uppkommer i samband med bemanningen av personalen. Enhetschefen är ytterst 

ansvarig för att schemaläggningen fungerar och det är hon som har ”sista ordet” att bestämma, 

så att det alltid finns bemanning av personal på varje arbetspass och avdelning. Informanterna 

berättar att de lägger in deras önskeschema preliminärt vid första inmatningen i datorn och 

sedan går det att se om det finns bemanning på alla dagar. Saknas det personal vid något 

arbetspass, då måste personalen diffa. Med att diffa menas att täcka upp en lucka i schemat 

där det saknas personal, vilket medför att flytta på sina arbetspass så att det finns personal och 

bemanning vid bägge avdelningarna. Det vill säga att lösa alla olösta pass. När det är löst, är 

schemat lagt. En informant berättar om proceduren:

”… vi lägger schema själv vid datorn, vi har önskemål man kan  
lägga sitt önskemål… sen går man ju och diffar då när alla har lagt  
sina önskemål tittar man över till ett preliminärt och där går man in  
och diffar fattas nån på kvällen kan man flytta det då. Och det är ju  
varierat du kan ju jobba två helger i rad om du vill och vara ledig  
två helger…”

Ansvaret över schemaläggningen sköter personalen själva och även de problem som uppstår i 

samband  med  diffningen.  Kommunikation  behövs  då  för  att  komma  överens  om  vem  i 

gruppen  som  ska  flytta  sitt  arbetspass  och  diffa.  En  informant  berättar  hur  de  löser  de 

problemen:

”… då får man skicka det  till  administratören… nejmen i  regel så  
löser vi det ganska bra här på avdelningen, här har vi löst det ganska 
bra, schemat, man får prata och kommunicera med varann…”

Hälften av informanterna tycker att schemaläggningen är och fungerar bra, för det ger dem 

valfrihet när det gäller att lägga sina arbetspass och arbetshelger. Två informanter upplever att 

till viss del går det att få igenom sin önskan till schema. Arbetsgruppen försöker sinsemellan 

hjälpa varandra att uppfylla önskan, det kan exempelvis vara att informanterna vet att de inte 

kan arbeta en speciell helg, kväll eller dag, då finns möjligheten att önska sig ledigt:  
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”… man har ju ändå en möjlighet att välja, jag kan kanske inte jobba  
den där kvällen, då kanske nån annan kan göra det, och en speciell  
helg, som jag ska åka bort, då kanske jag kan byta med nån annan…” 

Två av informanterna tycker att det fungerar mindre bra därför att det tar energi att sätta ihop 

schemat och sedan måste de kanske ändra på det. Att lägga in det individuella schemat i sig är 

inte tidskrävande, men processen att få bemanning på alla dagar och tider uppfattas av dem 

som mera tidskrävande. En av informanten nämner också att kvoten av personal måste vara 

fylld, så det innebär att arbetspassens tider förändrades, ibland måste de arbeta lite längre och 

ibland lite kortare. En informant upplever önskeschemat på följande sätt:

”… men det är ju så där det låter fint att man ska göra önskescheman 
men, i  slutändan är det inget  önskeschema ändå man får ändra så  
pass mycket ändå så, ja, kanske från morgon till kväll, eller att den 
dag man ville vara ledig så kanske man får jobba istället, eller så där,  
så att, i regel funkar det bra…” 

När schemat läggs i sex veckors perioder framkommer det från en informant att hon anpassar 

sitt liv efter arbetsperioder och att det är svårt att planera framåt så lång i förväg. Det kommer 

till  uttryck genom hennes uttalande om schemaläggningens nackdelar då hon säger att hon 

hade föredragit ett fast schema.

”… men kanske inrättar sig mer efter perioder då vet man hur man  
jobbar, men nu vet man aldrig vilka som… bestämma nåt så långt i  
förväg” 

På  helgerna  blir  det  ett  arbetspass  som  heter  ”delad  tur”  och  med  delad  tur  menas  att 

arbetstiden är delad. Den som arbetar en delad tur arbetar fem timmar på förmiddagen mellan 

klockan 7-12, sen är det ledighet mitt på dagen för att senare kommer tillbaka och arbeta fem 

timmar  på  kvällen,  klockan  16-21.  Detta  arbetspass  görs  antingen  på  lördagen  eller  på 

söndagen. Två informanter  berättar  att  de inte  är så uppskattat  från deras håll,  och en av 

informanterna tror dessutom inte heller att det är någon annan i arbetsgrupperna som vill ha 

arbetspasset ”delad tur”, vilket ges i uttryck: ”det är ju inte precis någon höjdare men… det  

är så…” 

Arbetsgruppen har ett samarbete med avdelningen bredvid. Två arbetsgrupper på totalt fjorton 

personer schemalägger arbetstiden tillsammans. Bemanningen av personal i verksamheten vid 

äldreboendet görs genom tidsplaneringssystemet ”Timecare”. Schemaperioden på sex veckor 

registrerar personalen själva in i datasystemet, som ger en grovplanering och ett preliminärt 

schema, baserat på personalens önskemål och diffas efter verksamhetens behov. Sedan sker 
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en kontroll av bland annat tidsreglering och avtalsbestämmelser och därefter kan ett färdigt 

schema presenteras (Timecare, 2006). Eftersom det är många människor som är involverade i 

schemaläggningen, måste därför individerna och resurserna vara fördelade över tid och rum 

(Giddens 2007) för att verksamheten ska fungera. Tiden är även viktig för arbetsgruppens 

medlemmar, för processen att få bemanning på alla dagar och tider uppfattas av dem som att 

det tar energi från dem, energi i form av engagemang, samtidigt som det inte är säkert att de 

får  de  arbetstider  som de  önskat.  Två  komponenter  är  viktiga  när  organisationsbeteendet 

formas  och  det  är  människors  handlingar  och  attityder.  Här  har  verksamheten  valt  att 

administrera schemaläggningen elektroniskt och det handlar om att både verksamheten och de 

anställda  ska  få  igenom  sina  önskemål.  Handlingarna  bli  att  de  lägger  schemat  enligt 

”Timecare” och det schemabeslut som finns, men informanternas attityd till detta datasystem 

visar  på  delade  uppfattningar  (Jacobsen  &  Thorsvik,  2002).  En  del  föredrar  det  gamla 

systemet med schemarader och en del föredrar önskemålschemat. Viktigt i denna fråga blir att 

de anställda i organisationen måste samverka och kommunicerar med varandra för att bland 

annat lösa alla olösta pass, vem som ska ta ”delade tur”, vem som har och ska diffa. 

6.3.3 Samarbete inom schemagruppen 

Samtliga informanter uppger att  samarbetet  med avdelningen bredvid är och fungerar bra. 

Arbetssystemet gör att informanterna lär känna personalen och de övriga som är boende vid 

äldreboendet.  En  informant  nämner  att  hon är  behjälplig  på  avdelningen  bredvid  när  det 

behövs, men att det finns en strävan att helst vara på sin egen avdelning och uttrycker sina 

känslor om sin avdelning: ”… fast det här känns ändå som hemma”. Samarbete handlar också 

om att alla i arbetsgruppen tar ett  individuellt  ansvar över att ta del  av informationen.  En 

informant svarade på frågan om hon kan påverka samarbetet i gruppen och om det finns en 

viss öppenhet för det. Hon anser att information fås bland annat genom att själv vara aktiv och 

fråga, vilket kommer till uttryck enligt följande:

”Joo, alltså jag känner ju att det för mitt jobb så måste jag det,  då 
måste jag ju fråga för att kunna utgöra ett bra jobb så att säga, om 
man  måste  gå  på  en  annan  avdelning  som  jag  inte  har  varit  på 
tidigare, så då måste vi ju veta, komma med information, annars kan 
man inte,  ja,  kan man väl,  men det  blir  ju  lite  lättare  om man får  
information, så då måste man ju fråga, eller läsa till om det nu finns 
nå pärmar…”

Samtliga informanter berättar att de upplever och känner att samarbetet inom gruppen är bra 

och två informanter svarade även att det är och känns positivt. En informant nämner att de alla 
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har sökt hit och att de alla har en ny gnista och än så länge har det varit ett bra samarbete. 

Fyra av informanterna uppger att samarbetet fungerar bra och att det beror på att de arbetar 

mot samma mål. 

”Jag tycker att man jobbar som sagt mot samma mål, man får positiv  
inställning … fast det är jobbigt kan man ändå se det positivt på något  
vis, det jobbiga måste man ändå ta och jobba med och bli bättre. Jag 
tycker vi är jätteduktiga allihop och försöka och förbättra om det är  
något som är fel och försöker fundera varför det händer vissa saker 
och sånt där, vi liksom samarbetar bra samma rutiner på morgon och 
sånt där det tycker jag också är helt okey ”.

Samarbetet har betydelse i det dagliga arbetet och det handlar bland annat om en vilja och en 

strävan som finns inom arbetsgruppen.  Två informanter  uppger,  att  det  känns som att  de 

strävar åt samma håll. En informant sade: ”det är ju a och o att man kan samarbeta, man kan  

inte sträva åt olika håll…” En informant uppger att de måste samarbeta praktiskt för att det 

ska fungera. Hon berättar att när en kollega är ledig så sker ett naturligt ansvarstagande över 

kollegans arbetsuppgifter, exempelvis veckostädningen hos den boende. Informanten ger ett 

exempel: 

”… men om någon är borta så städar vi naturligtvis åt varann, vet jag om  
att hon har ledigt en vecka, naturligtvis går jag in och tittar om det behövs  
dammsugas.[ ] Vi måste ju samarbeta, jag kan ju inte bara lämna för att det  
är hennes rum, det gör man ju inte, vi gör inte så”

Det finns olika personligheter i arbetsgruppen och en informant tycker att det fungerar bra, 

just för att de accepterar att de är olika. Samarbetet i arbetsgruppen handlar bland annat om på 

vilket sätt samarbetet sker och för att arbetet ska fungera så måste de prata med varandra. Alla 

informanter upplevde att de kunde prata i sin arbetsgrupp och att de diskuterar och tar upp 

problem och en informant trodde att det kunde bero på att de tänker ganska lika. Informanten 

tycker att dialogen är jätteviktig:

”Så att man behöver ju inte jobba på samma sätt, man kan ju jobba på olika 
sätt, men ändå försöka nå fram till det gemensamma målet. Då är det  
viktigt att ha en dialog…”

Själva arbetssituationen utgår ifrån de boendes mål,  att de boende ska ha det gott, och en 

informant berättar att hon känner sig mer nöjd nu när hon slutar jobbet. Hon säger att nu är det 

mera omtanke, det är mer positivt att utgå ifrån människan, och inte från krav, och hon tror att 

kommunikationen påverkas av det. Fördelarna med det är att det blir ett stimulerande arbete. 

Informanten uttryckte detta genom följande citat:
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 ”… att det är ju, du får en positiv stämning i hela huset hela andan 
blir ju roligare att jobba, du blir stimulerad att göra nå ännu roligare  
och  bättre  eller  fortsätta  i  samma  anda  och  det  är  klart  det  blir  
stimulerande .”

Arbetsgruppens informanter uttryckte, på olika sätt, att dialogen och relationer inom gruppen 

och med de boende bidrar till ett bra samarbete, och även hur de är som personer och vilken 

inställning de har till sitt arbete. Detta skapar trivsel och det bidrar i sin tur till arbetsgruppens 

öppna klimat. En informant uppger:

”… alltså trivs du på jobbet med dina arbetskamrater och så där, det  
är klart då blir det ju lättare att komma till jobbet och då spelar det ju  
inte någon roll hur tungt det är på jobbet, för du har ändå, du trivs och  
har en bra relation med dina arbetskamrater, så att det är ju kanske 
ändå det viktigaste” 

Arbetsgruppens informanter uttrycker att samarbetet i arbetsgruppen handlar bland annat om 

på  vilket  sätt  samarbetet  sker  och  för  att  samarbetet  ska  fungera  så  måste  de  prata  med 

varandra.  Genom att  arbetsgruppens  medlemmar  har  dialog  i  arbetsgruppen,  drivs  arbete 

framåt till  målet.  Det finns ett samband mellan mål och kommunikation och besluten som 

fattas i arbetsgruppen är kopplade till målen, vilket stämmer överens med vad Nilsson (1993) 

anser. Medlemmarna i arbetsgruppen visar och tar hänsyn till  varandra, de respekterar och 

accepterar varandras sätt att arbeta, de ställer upp för varandra när någon i arbetsgruppen är 

ledig  och  tar  på  sig  dennes  arbetsuppgifter.  På  så  sätt  uppstår  tillit  för  varandra  i 

arbetsgruppen och här ingår även ärlighet. Genom att kunna lita på sina arbetskamrater, de är 

ett  arbetslag  som arbetar  för  de  boende,  men  även att  kunna lita  på varandra  i  gruppen, 

utvecklas även ärligheten och det öppna klimatet som informanterna berättat om. De kan föra 

en diskussion och de tillåts att få uttrycka sina åsikter, de har en vilja att sträva åt samma håll, 

de kan samtala om vad som gått fel och samtliga informanter uttrycker att de har en vilja att 

göra ett bra arbete. Denna tillit  och ärlighet som arbetsgruppen utvecklat har en preventiv 

verkan,  på  så  sätt  att  den  motverkar  konflikter  och  underlättar  en  ärlig  och  vänlig 

kommunikation.  Gruppsammanhållningen  och  ”vi-känslan”  handlar  om  arbetsgruppens 

medlemmar sluter upp bakom det gemensamma målet,  att använda sig av resultatet för att 

uppnå mål, vilket i detta fall handlar om att ge vård och omsorg till de boende, och resultatet 

är att de får nöjda boende (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Det ger även välbefinnande 

för arbetsgruppens medlemmar, för hur väl samarbetet inom gruppen fungerar avspeglar sig i 

trivsel bland medlemmarna. Samtliga informanter i arbetsgruppen uppger att de kommit till en 
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bra grupp och säger att de trivs med sin arbetsgrupp, det fungerar bra i gruppen, det känns 

positivt och bra. Bra för att de i arbetsgruppen kan prata med varandra.

Schematisk styrform utlagd i endimensionell skala:

Kontrollstyrning
Direkt Regel- Anslags- Mål- Prestations- Kultur- och visions-
Styrning styrning styrning styrning styrning  styrning
 

Figur. 1. Styrformer och frihetsgrad (Granberg, 2004:148)

Granbergs  (2004)  figur  ska illustrera  och visa  hur  arbetsgruppen arbetar  för  att  uppnå de 

uppsatta målen. Det handlar om att äldreboendet har en mål- och prestations styrning, och att 

det  finns frihetsgrader  i  arbetsgruppens  arbetssätt.  Det finns formella  mål  i  arbetsgruppen 

vilket går i linje med organisationens mål, men det finns även informella mål som bärs upp av 

de enskilda medlemmarna i gruppen. Är gruppens mål klargjorda och gemensamma kan det 

överensstämma  med  individens  mål.  Målet  behöver  inte  vara  personens  egna  men 

medlemmen kan bli tillfredsställd ändå. Detta trots att medlemmen inte får ut något ur det, 

utan tillfredställelsen kan komma i sig självt genom att tillfredsställa andra (Nilsson, 1993; 

Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Gruppens mål är klargjorda och gemensamma, de ska 

sätta de boende främst och arbeta utifrån varje enskild individ vid avdelningen. Dessutom har 

medlemmarna i arbetsgruppen tidigare erfarenhet ifrån vården. Att vårda och ge omsorg till 

de boende är och handlar om att samtliga informanter har ett gemensamt perspektiv på den 

äldre.  Äldreboendet  kompletterar  mål-  och  prestations  styrning  även  med  en  kultur-  och 

visionsstyrning.  Ledningen  och/eller  enhetschefen  kommunicerar  och  formulerar  visionen 

med ”ledstjärnor” och ”värdeord”. Det finns en gemensam värdegrund vilket alla informanter 

uppger, ledstjärnorna är att  de sätter  de boendes välbefinnande och livskvalité främst.  Det 

måste löpande informeras och kommuniceras om målen i arbetsgruppen, för att medlemmarna 

ska  ha  en  bra grund att  fatta  beslut  på,  vilket  stämmer  överens  med  vad Nilsson (1993) 

hävdar. Detta innebär att schemalagd tid måste avsättas för att arbetsgruppens medlemmar ska 

kunna få möjlighet att kommunicera om dessa saker.

Låg

g

Hög
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7. Diskussion och Slutsats 

Detta  avsnitt  behandlar  uppsatsens  frågeställningar  som är  underlaget  för  diskussion  och 

slutsats  med  avsikt  att  besvara  syftet  med  studien.  Studiens  syfte  är  att  undersöka  hur 

kommunikationen i en arbetsgrupp påverkar samarbetet i gruppen. 

De frågeställningar som legat till grund för undersökningen är:

- På vilket sätt kommunicerar medlemmarna i gruppen? 

- Om vad kommunicerar de? 

- Om vad samarbetar medlemmarna i gruppen?

- Är samarbetet formellt eller informellt? 

- Hur ser samarbetsmönstret ut, vem samarbetar med vem? 

Det har visat sig att de tre temaområdena arbetsgrupp, kommunikation och samarbetet går in i 

varandra. En diskussion förs utifrån det som framkommit ur resultatet och redovisas i de olika 

temaområdena. 

7.1 Arbetsgruppen– skapandet av det gemensamma

Arbetsgruppens utveckling av ett gemensamt syfte ger en gruppkultur. De nyckelbegrepp som 

utkristalliserats är; perspektiv på människan, värdegrund och förkortning av etableringsfasen.

Resultatet  som  redovisats  under  temat  ”Arbetsgruppen”  handlade  om  att  bygga  det 

gemensamma. Det bör nämnas att ur informanternas berättelser och under bearbetningen av 

datan utkristalliserade sig en underkategori som inte ingick i frågeguidens tema. Kategorin 

fick namnet ”förändring”, för att samtliga informanter formulerade på sitt sätt varför de valt 

att  söka sig  till  detta  äldreboende.  Resultatet  visade att  det  handlade om att  en personlig 

förändring och majoriteten av informanterna ansåg att orsaken till förändringen låg i sättet att 

arbeta  och  vårda.  Under  intervjutillfällena  kände  jag  som  intervjuare  att  informanterna 

försökte berätta någonting för mig. Senare vid analysen av deras berättelser, tillsammans med 

min förförståelse upplevde och tolkade jag det som om att det handlar om informanternas 

perspektiv på människan, hur de ser på den äldre och deras behov. Att tillfredsställa andra är 

både ett formellt och informellt mål och det måste finnas ett intresse i människan och även ett 

personligt  förhållningssätt  till  det.  Uppfattningen  blir  att  det  verkar  som  att  yrkesrollens 

identitet  förenas  med  den  individuella  identiteten  genom  att  de  agerar  utifrån  sin 

yrkesutbildning,  sina  personliga  egenskaper,  och  får  samtidigt  möjlighet  att  tillämpa  och 

arbeta  utifrån sina egna värderingar.  Kan det handla om att  den formella  yrkesidentiteten 
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måste överensstämma med den personliga identiteten, som måste sammansmälta, och som rör 

värderingar samt åsikter om vad gruppens medlemmar faktiskt står för och faktiskt tycker? 

Slutsatsen som dras av detta är att det handlar om värdegrunden och att det handlar om att 

som anställd få arbeta utifrån sina värderingar och inte emot dem.

Ytterligare  en  slutsats  blir  att  en  fungerande  kommunikation  förkortar  arbetsgruppens 

etableringsfas. När det ges tid till att kommunicera om de gemensamma värderingarna, målen 

för gruppen och verksamheten, och även att samtala och föra en dialog kring de regler och 

normer som gruppen ska utveckla  och verka kring,  då visar resultatet  att  etableringsfasen 

förkortas och gruppen kan gå vidare i sin utveckling. En förutsättning som visat sig i resultatet 

är  att  om  medlemmarna  i  arbetsgruppen  har  ett  individuellt  intresse/mål  med 

arbetsuppgifterna,  som  överrenstämmer  med  organisationens/verksamhetens  mål,  sätts 

medlemmar fortare in i arbetet och kan gå vidare till nästa fas.

7.2 Kommunikation

Arbetsgruppens  utveckling  av  dialogen  leder  till  relationer.  De  nyckelbegrepp  som 

utkristalliserats är; boende, positiv kommunikationskultur och tidstjuvar.

”… jag säger inte brukare, jag säger boende, jag tycker brukare 
låter  konstigt,  det  ska  egentligen  heta  kund,  men  jag  säger  
boende…”

I  denna diskussion tas detta citat  upp för att  resultatet  påvisar att  majoriteten av samtliga 

informanterna använde begreppet ”boende”, trots att Socialnämnden beslutat att det officiella 

begreppet  är  kunden.  Det  handlar  om  att  de  ”boende”  ska  tilltalas  och  benämnas  med 

begreppet kund, ett perspektiv som organisationen har på de äldre, medan informanterna har 

ett gemensamt inofficiellt begrepp, boende. En slutsats som dras av detta är att begreppet inte 

har implementerats fullt ut vid äldreboendet. Att begreppet "kund" inte implementerats kan 

bero på att begreppet som sådant relaterar till en mer anonym relation mellan "säljare" och 

"köpare"  som  inte  överensstämmer  med  personalens  perspektiv  på  de  äldre  vårdtagarna 

(kunderna) och därför använder de begreppet "boende".  När det handlar om omsorg för den 

äldre ska informanterna se till  hela individens livssituation.  Det skapas en relation mellan 

omsorgsgivaren och omsorgstagaren och medlemmarna i arbetsgruppen vill ha en personlig 

kontakt med dem som bor vid avdelningen. Det faktum att de äldre bor vid avdelningen, kan 

göra att de väljer att tala om de äldre som de ”boende” så begreppet ”kund” avpersonifierar de 

äldre som bor på avdelningen. 
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Slutsatsen blir att det finns en positiv kommunikationskultur i arbetsgruppen. Genom att gå 

ifrån  det  tidigare  rutinmässiga  arbetssättet,  och  nu  få  möjlighet  till  att  använda  hela  sitt 

individuella kompetensspektrum, så finns möjligheter att utbyta erfarenheter, kunskaper och 

arbetssätt  på en helt  annan nivå än den traditionella  äldrevården.  Det  vill  säga genom att 

arbeta med ett nytänkande, och att anta det möjlighetsbaserade förhållningssättet så fokuseras 

det  på  vad  undersköterskorna  har  kunskap om och vad de  är  bra  på,  vilket  leder  till  att 

arbetsgruppens medlemmar känner delaktighet och har inflytande på sin avdelning. Denna 

positiva tankekultur handlar om att visa respekt och öppenhet för andras idéer, både för de 

boende och för varandra inom gruppen. Jag anser även att det handlar om att arbetsgruppens 

medlemmar får utlopp för sin kreativitet i denna miljö.  Dahlqvist (1998) skriver om att den 

kreativa utvecklingen kan ses som en process, det åtgår inte energi från omgivningen, utan 

processen  genererar  istället  energi  som  möjliggör  framåtskridande.  Kreativitet  är 

problemlösning, och att kreativitet innebär att man löser problem genom att hitta nya metoder 

och oprövade verktyg. ”Den kreative  river murar,  bryter  med traditioner  -  bryter  sig ur  

begreppsliga fängelser och regelverk. Den kreative river för att bygga nytt. Rivandet sker i 

syfte att besvara en fråga eller lösa ett problem” skriver författaren och filosofen Nils-Eric 

Sahlin, (2001:92).

Slutsatsen som dras är att det måste avsättas tid för att samarbetet i gruppen ska utvecklas. 

Resultatet visar att arbetsgruppen har de boende i fokus så arbetet handlar om att ge den bästa 

servicen för dem, men även att arbetsplatsen är avdelningen där de boende har sina rum, och 

de boende finns alltid närvarande. Arbetsgruppens medlemmar arbetar i olika skift, de är inte 

samlade gemensamt vid dessa tider utan de avlöser varandra. Utifrån när verksamheten tillåter 

tas  bland  annat  måltidsuppehåll  och  raster,  detta  är  därför  olika  för  varje  medlem  i 

arbetsgruppen.  Den informella  kommunikationen,  det vill  säga de personliga samtalen om 

vardagliga ting sker i  förbifarten under arbetets  gång, med de boende närvarande.  Tid för 

personlig reflektion för medlemmen i gruppen schemaläggs inte utan det tas ”en stund” när 

verksamheten  tillåter  det.  I  resultatet  framkom  även  av  informanterna  att  lägga  in  det 

individuella schemat i sig är inte tidskrävande, men processen att få bemanning på alla dagar 

och tider uppfattas av dem som mera tidskrävande.  När det gäller arbetsplatsträffar uppger 

informanterna att det bara skett ett sådant möte där verksamheten avsatt tid för diskussion i 

arbetsgruppen.  En slutsats  som kan dras är  att  undersköterskorna tvingas  ”stjäla  tid”  från 

arbetsuppgifterna, för att få möjlighet att kommunicera med varandra. Att det saknas tid för 

kommunikation kan leda till att gruppbildningen kommer att ta längre tid. Det vore en fördel 
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om tid kunde avsättas, exempelvis varje vecka för diskussion om gruppens arbete och dess 

mål och visioner, förbättringsarbete, kontinuerlig feedback och där det ges tillfälle att ha en 

utvecklande dialog i arbetsgruppen.

7.3 Samarbete

Arbetsgruppens  samarbete  går  att  finna  i  organisationsbeteendet,  i  arbetsgruppens 

gemensamma  syfte  och  i  en  grupp-  och  kommunikationskultur.  De  nyckelbegrepp  som 

utkristalliserats är; mål, kultur- och visionsstyrning och ”lågan slutar brinna”.  

En slutsats blir att en ”inlåsningseffekt” kan bildas och blir samtidigt en fråga när det gäller 

att hitta sätt att fortsätta motivera personalen, att de ska fortsätta att orka med. Det handlar om 

verksamhetens kultur- och visionsstyrning, kontra medlemmarnas arbetssätt/arbetstid. Denna 

styrform  ger  en  hög  frihet  till  arbetsgruppen  att  bestämma  hur  de  vill  arbeta  för  att 

verksamheten  ska  utvecklas.  Det  möjlighetsbaserade  arbetssättet  präglar  deras  arbete. 

Arbetsgruppens medlemmar har en hög frihetsgrad i arbetet, när det gäller beslut som fattas i 

gruppen och att medlemmarna även har stora befogenheter. Avdelningens boende har ett stort 

vård-  och  omsorgsbehov  samtidigt  har  resultatet  visat  att  lite  tid  avsätts  till  den  egna 

arbetsgruppen. Detta ställs mot att arbetsgruppens medlemmar vill vårda och ge omsorg till de 

boende och det handlar om att de har ett gemensamt perspektiv på den äldre. Hur de ska vårda 

och ge omsorg, hur de ska uppnå målet, att få nöjda boenden, nöjda kunder handlar snarare 

om att  ledsagas  via  ledstjärnorna.  Det  handlar  om en  prioritering  som sätter  de  boendes 

välbefinnande och livskvalité främst. Den enskilda medarbetaren och arbetsgruppen förväntas 

sträva enligt  visionen och nyttja sin handlingsfrihet  både när det gäller  beslutanderätt  och 

delegation. 

Kommunikation  måste  ske  för  att  samarbetet  ska  fungera  i  gruppen.  Allt  kan  inte 

effektiviseras bort. En prioritering bör göras när det gäller planering av tiden för att fånga upp 

medarbetarnas känslor om hur de uppfattar de uppsatta målen och visionerna i verksamheten. 

Samarbetet blir beroende på hur mycket tid som avsätts för att kommunicera kring de uppsatta 

målen och vägen till att uppnå dessa mål. Tid för reflektion måste planeras in i arbetsschemat 

för att en utvecklande dialog i gruppen ska vara möjlig. Medlemmarna tar sig lite tid här och 

där för att samtala med varandra, och för att medlemmarna ska ha kraft och ork till fortsatt 

engagemang måste detta belysas, att tid avsätts för varandra i gruppen. Genom den informella 

gruppbildningen stärks samarbetet inom gruppen, gruppsammanhållningen och ”vi-känslan”. 
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En  slutsats  blir  att  verksamhetens  mål  hålls  levande  genom  kommunikation  och 

arbetsgruppens  ambitioner  till  att  vilja  uppfylla  målet.  Arbetet  måste  organiseras  så  att 

utrymme för kommunikation skapas, och att ledningen stödjer gruppen. Om arbetsgruppen 

ska orka hitta motivation, kunna vidareutvecklas och tillfredsställa sina behov så måste det 

även  kommuniceras  om det.  Annars  finns  risk  för  att  ”lågan  slutar  att  brinna”,  och  som 

enhetschefen uttrycker det:

 ”… man måste hålla den här andan vid liv så inte människor resignerar …[ ]… det är  
ingen konst att få människor att vara entusiastiska när dom precis har börjat med nåt 
nytt, konsten är att hålla det här vid liv…”
 

Som svar på studiens syfte,  hur kommunikationen i  en arbetsgrupp påverkar  samarbetet  i 

gruppen, kan nämnas:

– kommunikationen påverkar samarbetet genom att få tid till att samtala om hur de som grupp 

ska  forma  arbetsrutiner  och  arbetssätt.  Brist  på  avsatt  tid,  skapar  ”tidstjuvar”  inom 

arbetsgruppen. 

– kommunikationen påverkar samarbetet genom att en fungerande dialog och kommunikation 

förkortar arbetsgruppens etableringsfas. Att samtala om de regler och normer som gruppen 

ska utveckla och verka kring leder till att gruppen kan gå vidare i sin utveckling. 

–  kommunikationen  påverkar  samarbetet  genom  att  det  bildas  relationer  mellan 

arbetsgruppens  medlemmar  och  mellan  arbetstagare  och  boende.  Relationerna  utvecklas 

genom  dialogen  och  det  finns  redan  en  etablerad  relation  mellan  de  boende  och 

arbetsgruppens  medlemmar.  Däremot  saknas  etablerade  relationer  mellan  arbetsgruppens 

medlemmar.

– kommunikationen påverkar samarbetet genom att de har en gemensam värdegrund. Det blir 

ett sätt för arbetsgruppen att kommunicera på, de har en positiv kommunikationskultur.

– kommunikationen påverkar samarbetet positivt om arbetet kan organiseras så att utrymme 

för kommunikation skapas. Att ledningen kan stödja gruppens värderingar om de äldre och 

gruppens sätt att arbeta med de boende så att ”lågan kan hållas brinnande”. 

7.4 Framtida forskningsförslag

Vidare undersökning och forskning bör göras för att ta reda på om det avsätts tid för den 

enskilda  individen  i  arbetsgrupper  i  organisationen  när  det  gäller  kommunikation  och 

samarbete. Mitt förslag är en djupare undersökning som syftar till att ta reda på om tid för 
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reflektion  eller  tid  för  en  utvecklande  dialog  avsätts  för  individen  i  organisationen,  med 

hänsyn till organisationens särdrag. 

Kommunikationen inom arbetsgruppen är viktig för att det ska bli en bra service till kunden 

utåt,  därför  måste  kommunikationen  inåt  i  gruppen  fungera.  Emellertid  hur  viktigt 

kommunikationen  är  inom  arbetsgrupper,  hur  kommunikationen  praktiskt  fungerar  och 

upplevs inom arbetsgrupper bör lyftas upp, då kommunikation är ett  centralt  tema och ett 

nyckelbegrepp för den enskilda människans och för arbetsgruppers utveckling. Det finns en 

ökad  medvetenhet  om  kommunikationens  betydelse  och  därför  är  detta  ett  område  att 

ytterligare utforska närmare, då service till kunden oftast är målvisionen.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjuguide under intervjusamtal, underlag som tas med till intervjun.

Intervjuns syfte
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur de anställda i olika arbetssituationer upplever 
kommunikationen och samarbetet inom gruppen.

Metod
Semistrukturerad intervju för att täcka in vissa temaområden och ge deltagare möjlighet att 
svar fritt. Observation på kroppsspråket som förmedlas, signaleras till oss.

Bakgrundsfrågor
(Kan du berätta lite om dig själv;)
– Kön/Ev. Ålder
– Utbildning/befattning
– Anställningsform (hel-del-tim)/Arbetstider 
– Antal år i yrket vårdbiträde/undersköterska

Inledningsfråga: Kan du beskriva kort hur din arbetsdag ser ut? Hur din vardag ser ut?

Frågeområden
De temaområden och beröringspunkter är: 
– Kommunikation
– Arbetssituation
– Relationskommunikation/Samarbete
– Inre/yttre faktorer

1. Kommunikation/Dialog
Vad innebär kommunikation, vad betyder/står det för dig? 
Hur får du information när och på vilket sätt? Informationsspridningen?
Hur upplever du att kommunikationen fungerar på din 
arbetsplats/arbetsledare/arbetsgrupp/arbetskollega/boende/anhöriga?

Dialogen
Kan man prata om allting?
Finns tid för reflektion?
Vilken betydelse tror du att dialogen har?

2. Arbetssituation
Hur upplever du din arbetsmiljö?
Hur mycket öppenhet upplever du att du har till att påverka din arbetssituation?
I vilka arbetssituationer kan den yttre kommunikationen med anhöriga/boende upplevas som 
stressande?
Hur upplever du den yttre kommunikationen med anhöriga/boende?
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3. Relationskommunikation/Samarbete
Kan du berätta vilka relationer som har betydelse i det dagliga arbetet.
Hur upplever du samarbete i gruppen? På vilket sätt?
Hur upplever du relationen med andra personer i huset?
Hur mycket öppenhet upplever du att du har till att påverka din arbetssituation?

4. Inre faktorer 
Kan vara gruppens arbetsklimat, fikar de, pratar de, vad pratar de om, de själva

Kan du prata med alla i gruppen?
Hur ser arbetsgruppen ut? 
Vilken typ av arbetsplatsträffar har ni i arbetsgruppen?
Hur ofta har ni möjlighet att träffas i arbetsgruppen?
Har du möjlighet att påverka din arbetsdag?
 
Yttre faktorer 
Kan vara chefen, omvärlden-arbetsgivare, boende, anhöriga

Vilka yttre kontakter har du som berör dina arbetsuppgifter?
Hur upplever du att dina yttre kontakter t ex med anhöriga/boende påverkar dina 
arbetssituationer?

I samband med upplevelser både positiva, negativa hur hanterar du det? och med vem 
samtalar du med om upplevelsen

Uppföljningsfrågor
Kan du beskriva närmare?
Vad kan du säga mer om det?
Hur menar du?
Kan du utveckla det mer?
Kan du ge mig ett exempel? 
Vad tänkte du då? 
Har du själv upplevt detta?
Hur kändes det då?

Avslutningsfråga
Finns det något du vill tillägga?
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Bilaga 2
Intervju Enhetschef/Arbetsledaren 

Syftet med intervjun är att få lite fakta om verksamheten hur den är upplagd, vad 
målen är för de boende och arbetsgruppen samt enhetschefens uppfattning om 
kommunikation 

Fakta intervju för att få en helhetsbild av arbetsplatsen och arbetsgruppens kontext

Bakgrunds frågor

Vilken befattning har du?
– arbetsuppgifter (lite kort)

Hur länge har du jobbat här?

Vad fick dig att söka hit?

Verksamhetsfrågor

Berätta lite kort om verksamheten?
– ny metod?
Hur ofta har ni arbetsplatsträffar på avdelningen?

Vilka mål har ni med arbetsgruppen?
-hur har du satt ihop arbetsgruppen
Vilka mål har ni med de boende?
– hur ofta har ni anhörighetsträffar?

Vad är er policy? 

Attityd frågor

När du som ledare ska fatta beslut och informera, vilken ledarskapstil har du?
Hur ser du på kommunikation? 
-har det varit någon utbildning i kommunikation?
– hur jobbar ni för att få en bra kommunikation?

81



Bilaga 3

Information och förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning

Hej! 

Vi heter Ann-Marie Brandlöv och Kamilla Lundgren och är två studenter som läser 6: e 
terminen från sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet, vi skriver ett 
examensarbete, en C-uppsats. Idén med denna studie är att undersöka kommunikationens 
betydelse på arbetsplatsen.
Vi vill undersöka hur kommunikationen påverkar din arbetssituation och samarbetet inom 
arbetsgruppen.

För att detta ska bli möjligt behöver vi göra enskilda intervjuer med dig i arbetsgruppen.
Intervjuerna är tänkta som ett samtal med vissa frågeområden, där du själv har friheten att 
bestämma vad du vill berätta.

Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme. Intervjun kommer att spelas in på band och detta 
kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Tillgång till bandet har endast vi (studerande) 
och handledaren. Efter godkännande av uppsatsen kommer bandet att förstöras. Information 
som skulle kunna identifiera dig kommer inte att redovisas vare sig muntligt eller skriftligt för 
någon. 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst dra dig ur 
studien utan att ange skäl. 

Du kommer naturligtvis att få ta del av vår rapport som publiceras på universitetsbiblioteket 
under våren 2008.

Har du några frågor går det bra att ringa eller mejla till någon av oss. 

Vänliga hälsningar 

__________________ _________________ __________________

Ann-Marie Brandlöv Kamilla Lundgren Handledare
Studerande Studerande Universitetslektor

Lena Rantakyrö
Luleå tekniska universitet

Mobil: 070/xxxxxxx Mobil: 070/xxxxxxx Tfn 0920/491417
Email: Email: Email: 
barana-5@student.ltu.se kamlun-5@student.ltu.se Lena.Rantakyro@ltu.se
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