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SAMMANFATTNING 

Det finns fåtal studier från det socialpsykiatriska fältet som fokuserar på personalens 

interaktioner med varandra om sitt arbete. Denna studie undersöker dessa interaktioner på ett 

personalkontor i ett socialpsykiatriskt trapphusboende. Denna etnografiska studie syftar till att 

beskriva och kartlägga interrelationen mellan yrkesidentitet och normer inom en arbetsgrupp 

på ett socialpsykiatriskt trapphusboende. Studiens teoretiska perspektiv utgörs av en 

uppsättning begrepp från symbolisk interaktionism, främst Goffmans (bakre- och främre 

regioner och teamframträdande) och Fines (normer och ideologi inom gruppen) som används 

sensibiliserande i både insamlingen av det empiriska materialet genom sex stycken deltagande 

observationer och fem informella intervjuer och i analysen av detta material. I resultatet 

framkommer det att de informella verbala interaktionerna som sker under arbetsdagen, småprat 

i verksamheten, innehåller olika mängd normerande aspekter. Mängden av dessa påverkas av 

de olika möjliga personalkombinationerna där den ideologiska överrensstämmelsen mellan två 

personal följs av ett normerande prat som i sin tur både skapar identifikation i relation till vissa 

grupperingar och ens känsla om vad som ”man borde göra”.  

Nyckelord: Socialpsykiatri, Etnografi, informella verbala interaktioner, normer, ideologi, 

teamframträdande  
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1 INLEDNING  

Denna etnografiska studie äger rum främst i en personallägenhet på ett socialpsykiatriskt 

trapphusboende men varför är boendestödjares interaktioner med varandra ett fenomen som bör 

studeras? Svaret på den frågan innehåller delvis ett personligt engagemang, erfarenhetsbaserad 

kunskap från socialpsykiatrin och en identifierad kunskapslucka inom socialpsykiatri. 

Socialpsykiatrin är en relativt ny institution under förändring. Grönberg Eskel (2012:54) 

redogör för utvecklingen av socialpsykiatrin där den socialpsykiatriska utvecklingen tog sin fart 

i och med psykiatrireformen på 90-talet där ambitionen var att människor som tidigare levt 

inom institutioner skulle få ett sammanhang i samhället. Från 90-talet har utvecklingen 

inneburit att socialpsykiatrin utförs genom stöd i hemmet, där brukaren ofta har en egen bostad 

med eget hyreskontrakt (Grönberg Eskel 2012:67).  

Den allmänna synen på arbetet med människor som är föremål för socialpsykiatrins omsorg har 

skiftat från hantering av diagnosen i samhället till att en tränande eller stödjande av en individ 

med funktionella nedsättningar inom viktiga livsområden där brukarens delaktighet får ett 

större fokus (Grönberg Eskel 2012:67). Generellt sett fokuserar forskning om socialpsykiatri 

på det som sker mellan brukare och boendestödjare och vad dessa interaktioner har för effekter 

och innebörder för de olika parterna (Andersson & Gustafsson 2019:67). Socialpsykiatrin 

händer i mötet mellan brukare och boendestödjare, men att enbart fokusera på interaktionen 

mellan dessa parter negligerar en viktig aspekt av socialpsykiatri. Från egen erfarenhet (fyra års 

arbete som boendestödjare) är det min uppfattning om att mötet mellan boendestödjare och 

brukare möjliggörs genom en mängd interaktioner mellan personal. Cain (2012) fångade denna 

tanke på ett klart sätt. 

“Interactions with patients are important, but they are made possible by interactions outside 

the view of patients” (Cain 2012:697) 

Genom att placera mig själv ”utanför” det som händer mellan boendestödjare och brukare 

fokuserar jag på det som sker mellan boendestödjarna. Under min studietid kom jag att komma 

i kontakt med olika perspektiv från sociologisk socialpsykologi (som exempelvis Charon 2001, 

Fine 2012 och Goffman 2002). Dessa perspektiv kan sägas hamna inom en teoribildning som 

kallas symbolisk interaktionism. Den symboliska interaktionismen ser det sociala 

sammanhanget och sociala handlingar som det primära för att förklara hur människan ser på sig 

själv, sin omvärld och hur hen agerar i relation till dessa perspektiv (Charon 2001:21). Med 

hjälp av detta teoretiska perspektiv ämnar jag förklara ”det som sker” genom att fokusera på 

interrelationen mellan de studerade personernas syn på sig själva i sammanhanget 

(yrkesidentitet), deras omvärld och de mönster av sociala handlingar som både skapas av och 
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skapar dessa perspektiv (normer). Genom att tillämpa denna teoretiska förståelse studeras 

boendestödjarnas interaktioner med varandra för att beskriva och kartlägga de interaktioner som 

gör den sociala omsorgen för socialpsykiatrins målgrupp möjlig.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Den här studien syftar till att beskriva och kartlägga interrelationen mellan yrkesidentitet och 

normer i en arbetsgrupp inom ett socialpsykiatriskt trapphusboende. Studien orienterar sig 

således mellan grupp och individ för att förklara det som sker inom gruppen.  

 

Frågeställningarna som guidar studien är följande.  

• Hur ser interrelationen mellan yrkesidentitet och normer ut inom gruppen? 

• Vilka normer/normerande praktiker finns och hur synliggörs dessa i interaktionen 

mellan personal? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt redovisar tidigare forskning inom socialt arbete och hälso- och sjukvård i och med 

att studiens frågeställning berörs just inom dessa vetenskapliga discipliner. Databaserna 

Swepub och Sociological abstracts har använts för sökning av vetenskapligt granskade artiklar. 

Valet av att använda Swepub gjordes för att kunna få tillgång till svensk forskning om 

boendestödjare. Begreppet support house worker, som benämningen på den professionella 

rollen ligger närmast det svenska begreppet boendestödjare. Det begrepp som kan motsvara den 

svenska socialpsykiatrin är community mental health service, men på grund av dessa 

institutioners särprägel kan de inte sägas vara direkt jämförbara då den sociala omsorgen är 

utformad efter det övriga samhället med dess institutioner och kultur (Andersson, 2009:25). 

Valet att använda etnografi som sökord var en strategi som tillämpades för att förfina sökningen 

genom att skapa mindre antal träffar men högre precisering gällande den tidigare forskningens 

relevans för studien.  

Sökorden som användes i Swepub-databasen var: boendestöd samt gruppkultur. De sökord som 

användes i Sociological abstracts-databasen var professional identity (AND) ethnography, 

Professional identity (AND) group culture (AND) ethnography, community health service 

(AND) professional identity, Support house worker (AND) Professional identity.  
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2.1 Tematisering av tidigare forskning 

Totalt sett valdes nio artiklar ut, dessa lästes igenom och tematiserades för att lättare kunna 

överblicka den tidigare forskningen och lyfta fram det som är och kunde bli av relevans för 

denna studie. Det första temat, mellan boendestödjare och brukare, tar upp svensk forskning 

som fokuserar på interaktioner mellan boendestödjare och brukare som är föremål för stödet. 

Nästa tema har rubriken grupperingar och identifikation och redogör för forskning kring detta 

ämne. Det tredje och sista temat, självpresentation i yrkets, handlar om hur yrkesutövande inom 

social omsorg behöver presentera sig i sitt yrke i relation till de sammanhang som de befinner 

sig i.   

2.1.1 Mellan boendestödjare och brukare  

Svensk forskning kring boendestöd handlar i huvudsak om relationen mellan boendestödjare 

och brukare (Andersson & Gustafsson, 2019:67). Andersson och Gustafsson (2019) och 

Andersson (2009) undersöker det som sker mellan brukare och boendestödjare genom 

observation. Andersson (2009:56) fokuserar på det som sker mellan boendestöd och brukare 

genom att observera vad som händer vid insatser kopplade till den sociala miljön runtomkring 

brukaren. Den sociala miljön runt omkring innehåller allt ifrån infrastruktur, till vilka affärer 

som finns i närheten, till vänner och familj, olika verksamheter etc. Stödet som boendestödjaren 

ger är platsöverskridande där relationen mellan boendestödjaren och brukaren är viktigt och där 

samspelet, samtalet samt sällskapet alltid är en del av boendestödet oavsett handläggarens 

beslut (Andersson & Gustafsson 2019:82)  

Andersson (2009:246-247) delar upp relationer mellan boendestödjare genom att kategorisera 

dessa som abstrakt eller konkret socialitet. Abstrakt socialitet handlar om en objektifierande 

människosyn där figureringar av den andre tar stort utrymme. Den abstrakta socialitetsformen 

skapar en reducering av brukaren till sin psykiska sjukdom eller biståndsbeslut vilket hindrar 

relationen att bli tillfredsställande (Andersson 2009:240). Relationer där boendestödjare 

intresserar sig för personens individualitet och subjektivitet blir tillfredsställande för brukaren 

och som socialitetsform konkret (Andersson 2009:240).  

Samtidigt som dessa relationer innebär olika typer av socialitetsformer innehåller relationen 

mellan boendestödjare och brukare ett visst mått av inspektion (Andersson 2009:230), 

normerande arbete knutet till brukarens självpresentation (Andersson 2009:231) och en känsla 

av trygghet genom att upplevas kunniga och erfarna (Andersson 2009:233). Inspektionen 

handlar i Anderssons text om att boendestödjaren befinner sig i brukarens vardag och 

kontrollerar psykisk hälsa genom att observera brukaren i dess hem. Stödet i självpresentationen 

handlar om att stödja brukaren i att kunna presentera sig i enlighet med vissa normer, 

exempelvis genom att klä sig i rena kläder, sköta hygien och ha ett någorlunda rent hem 

(Andersson 2009:231). 
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Annan forskning inom socialt arbete som utgår ifrån ett brukarperspektiv är Grönbergs (2012) 

och Topors (2001) avhandlingar. I Grönbergs (2012:20)  avhandling undersöker hon om och i 

så fall när personer med psykisk funktionsnedsättning upplever sig själva att vara som andra. 

Grönberg (2012:101) skriver i sin avhandling att personerna som studeras behöver hantera 

schablonbilden av sig själva i samhället och i den sociala omsorgen. Dessa schablonbilder 

kommuniceras genom våra föreställningar om psykiskt sjuka som representeras på olika sätt 

(exempelvis i film och media), men även organisatoriska faktorer som öppettider, 

aktivitetsscheman och tillgängliga behandlingsalternativ. Ett sätt som brukarna förhåller sig till 

schablonbilden på är anpassning, vilket karakteriseras av att underkasta sig vård- och 

omsorgssystemet och således ta den lämpliga sjukrollen (Grönberg Eskel 2012:103). Ett annat 

sätt är att förhålla sig som expert på sin situation och utmana professionellas bedömningar, 

vilket ställer krav på att kunna använda liknande terminologi och uppfattas som påläst om 

sjukdomen (Grönberg Eskel 2012:105). Det tredje sättet att förhålla sig till schablonbilden är 

distansering till den (Grönberg Eskel 2012:107). Distansering, enligt Grönberg och Eskel 

(2012:107), handlar inte om att förneka att något har hänt, det handlar istället om att inte relatera 

till sitt liv med sjukdomsbegreppet som får betydelse i vård och omsorg. Det handlar därför om 

en omformning av det schablonmässiga till något annat, som istället stärker individen i sin 

uppfattning om sig själv snarare än reducera denna uppfattning till enskilda faktorer.  

En annan studie som tar upp perspektivet från den som har psykiatrisk problematik inom socialt 

arbete är gjord av psykologen Topor (2001). Topor fokuserar på vad personer som har 

återhämtat sig gör och vad som hjälper denna process. Studien utgår ifrån intervjuer med 

personer som har varit drabbade av psykisk sjukdom men nu återhämtat sig totalt eller socialt1. 

En av aspekterna av en hjälpande relation är att personerna har möjlighet att framträda som 

personer i relationen till personal vilket kan handla om att ha en mer jämställd relation (Topor 

2001:300). Andra händelser som var viktiga för denna process enligt intervjupersonerna var när 

personal gick utanför den professionella rollen, vilket även ligger i linje med Anderssons (2009) 

resonemang om den konkreta socialitetens roll för tillfredsställande relationer mellan 

boendestödjare och brukare.  

2.1.2 Grupperingar och identifikation 

Lloyd et al. (2011) undersökte samarbetet mellan undersköterskor eller vårdbiträden (health 

care assistans) och andra professioner såsom sjuksköterskor och läkare inom en 

demensavdelning där de utgick ifrån undersköterskornas perspektiv. Studien visade på hur en 

stark identifiering med sin grupp var både ett hinder för samarbete mellan de olika 

professionerna på avdelningen, men även en resurs för undersköterskorna i upprätthållandet av 

självkänslan i en marginaliserad position (Lloyd, et al. 2011:349). Undersköterskorna 

 

1 Total återhämtning kan likställas med symtomfri. Vid social återhämtning kan symtom fortfarande existera men 

vardagen kretsar inte vid symtomen.  
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upprätthöll sin självkänsla genom stark identifikation till sin, inom organisationen, 

marginaliserade grupp och en uppfattning om sig själva med ett speciellt kunnande inom det 

praktiska omvårdnadsarbetet. 

En annan studie om grupperingar och motsättningar som kan placeras inom samma tema är 

Westman, Forsgrädde och Nygrens  (2003) undersökning huruvida samtalsinterventioner kunde 

lindra samarbetssvårigheter inom arbetsgrupper. Samarbetssvårigheterna uppstod på grund av 

olika utbildningsbakgrund och dessa undersöktes genom att observera gruppsamtal om 

vardagsproblem. En utgångspunkt Westman, Forsgrädde och Nygrens (2003) är att 

samarbetssvårigheter mellan personal som är vårdutbildad och personal som har social 

utbildning uppstår på grund av olika vårdideologier, som sedan mynnar ut i att personal tänker 

och agerar olika. Studien handlar främst om samtalsinterventionens effektivitet. Det jag vill 

lyfta fram i denna studie är hur förståelsen över den andra professionen och den betydelse 

gruppen har för medlemmen påverkar samarbetet i gruppen  (Westman, et al. 2003:62-62).  

Forskarna inom socialt arbete respektive hälsovetenskap, Netting och Williams (1996), 

undersökte relationen mellan socialt arbete och sjukvård där de studerade samarbetet mellan 

Case managers och läkare. Case Manager är ett begrepp som används inom socialt arbete i 

Sverige och ligger nära innebörden i begreppet personligt ombud. Dock förstår jag Case 

Manager i denna studie mer som en patientsamordnare då studien undersöker primärvård som 

riktar sig till äldre. Likt Westman, Forsgrädde och Nygren identifierar Netting och Williams 

svårigheter att komma överens om vad arbetet med människor ska innebära för aktiviteter och 

vad som är relevant för dessa aktiviteter. Netting och Williams (1996:220) förklarar en situation 

där läkarna och Case managers har motstridiga uppfattningar om vilken roll de ska ha i 

samarbetet och vilka aktiviteter som ska utföras av vilken grupp. Det fanns även motstridiga 

perspektiv om socialarbetaren eller sjuksköterskan ska inneha rollen som Case Manager. 

Sjuksköterskorna i studien uppfattade den medicinska kunskapen som viktig i rollen som Case 

Manager, vilket även låg närmare deras yrkesidentitet än socialarbetaren (Netting & Williams, 

1996:222).  

Psykologerna Liberati, Gorli och Scaratti (2016) knyter även an till uppfattningar kring sin 

yrkesidentitet och dess gränser samt synen på andra yrken och samverkan mellan dessa. De 

samlande in data genom deltagande observation på sjukhusavdelning och konversationer med 

sjukvårdspersonal. Gränsdragningar för sin yrkesidentitet avgör vad som är acceptabla 

aktiviteter för de olika professionerna, där vissa uppsättningar aktiviteter sågs som smutsigt 

arbete som hotar yrkesidentiteten men för den andra professioner är dessa aktiviteter något 

värdefullt och som bidrar till att stärka yrkesidentiteten (Liberati, et al. 2016:37). Dessa 

gränsdragningar för vad som är acceptabelt är svåra att överbrygga då de är djupt rotade i den 

professionellas yrkessocialisering och är knutna till starka normerande uppfattningar om vad 

som är rätt och värdefullt som ofta tas för givna (Liberati, et al. 2016:37-38).  
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2.1.3 Självpresentation i yrket 

I sin studie inom socialarbete - riktat till omhändertagande av barn som far illa - kom Magnuson, 

Patten och Looysen (2012:304) fram till att det som ses som socialarbetarens orientering i 

relation till klienten bättre kan förstås som en serie pågående förhandlingar där socialarbetaren 

försöker presentera sin förståelse av situationen. Arbetet sker bland en mängd aktörer, både 

med klienter men även med andra professioner och samhällsfunktioner. De mångskiftande 

relationerna inom yrket gör att socialarbetaren behöver förhandla med olika intressenter. Dessa 

intressenter kan dessutom ha olika status i olika sammanhang vilket påverkar sättet 

socialarbetaren behöver presentera sig själva inför klienter och andra samhällsaktörer 

(Magnuson, et al. 2012:301). Förutom status har dessa intressenter olika perspektiv på vad som 

anses viktigt och rätt samt olika organisatoriska praxis, vilket även det påverkar hur 

socialarbetaren behöver presentera sig själv (Magnuson, et al. 2012:303-304).  Det är alltså inte 

fråga om en stil, eller ett sätt att arbeta med en människa, utan ett arbetssätt som till stor grad 

påverkas av de mellanmänskliga relationerna och interaktionen som sker mellan klienten och 

relevanta personer runt klienten, exempelvis jurister, poliskår, anhöriga osv.  

Magnuson, Patten och Looysen (2012) tar upp konkreta presentationsaspekter vid det sociala 

arbetet. Presentationsaspekter kan här förstås som det personen gör för att presentera sig som 

acceptabel i ett sammanhang. Resonemangen om presentationsaspekter kommer redogöras 

tydligare i teoriavsnittet. Dessa presentationsaspekter kommer till tals när socialarbetaren 

behöver förhandla i olika situationer. Exempelvis har de en medveten strategi för hur de ska 

försöka förhålla sig i situationen med klienten genom att lyfta in exempelvis forskning om olika 

metoder och inkorporera dessa när de samtalar med klienten och den berörda familjen 

(Magnuson, et al. 2012:298). Den typen av interaktion är präglat av en interaktionsordning, 

men socialarbetaren behöver också presentera sig i andra sammanhang. Exempelvis behöver 

socialarbetarna presentera sig annorlunda i rättssalen på grund av formella och informella regler 

och förväntningar som existerar i det sammanhanget, men även genom vetskapen om vem som 

dömer fallet (Magnuson, et al. 2012:303). Tillsammans med kollegor bestämmer de sig för 

specifika strategier för presentationen av rättsfallet, beroende på tidigare erfarenheter med 

specifika domare (Magnuson, et al. 2012:303-304).  

En annan studie noterade samma kollegialt förberedande som syftar till att uppnå ett visst mål, 

eller resultat, genom att skapa en interaktionsstrategi för framtida interaktioner. Cain 

(2012:676) studerade hospicearbetare i 8 veckor genom deltagande observation med fokus på 

hur personal presenterade sig i patientkontakt och anhöriga samt med andra i personalen.  Hon 

noterade att sjuksköterskor och läkare förberedde framtida interaktioner med anhöriga för att 

visa upp för, i personalens mening, relevant information för att medvetet försöka ändra på 

anhörigas uppfattning (Cain 2012:683). Hospicearbetarna planerade i arbetsgruppen att utföra 

smärtsamma men nödvändig omsorg framför anhöriga för att de skulle bli med välvilligt 

inställda till ökad medicinering (Cain 2012:683).  



7 

Personalen på hospicet använda mycket humor och skämt om sådant som skulle kunna 

uppfattas som osmakligt av de sörjande anhöriga och som ett distanserande från döden. 

Huvudargumentet i studien är att de främre och bakre regionerna, interaktion med patienter och 

anhöriga eller interaktioner mellan personal, båda är ett uttryck för hospicearbetarnas 

yrkesidentitet (Cain 2012:688). Det är således inte en fråga om en mer eller mindre autentisk 

presentation av ett autentiskt eller dolt själv, utan att interaktionerna i de bakre regionerna 

stödjer personalen i att kunna upprätthålla interaktionerna i de främre och både bör ses som del 

av yrkesidentiteten (Cain 2012:688). 

Men även de som är föremål för omsorgen är aktiva i hur de presenterar sig själv. I en studie 

av antropologen David Moore (2009:1162) följde både socialarbetare som arbetade med 

droganvändare och droganvändarna själva i två års tid (exklusive uppföljningsstudier). 

Injicerande droganvändare använde flertal sätt att presentera sig själv beroende på vilken 

situation som droganvändaren befann sig i. Det kunde exempelvis ske genom att försöka 

memorera vilken information som hen hade delgett till vilken socialarbetare för att kunna 

upprätthålla en konsekvent fasad eller att ändra sin språkanvändning för att upprätthålla en god 

bild av sig själv hos socialtjänstarbetaren (Moore 2009:1166). Det är således fråga om en 

aktiv/aktiv relation mellan omsorgsgivare och omsorgstagare där både parter presenterar sig för 

varandra och på grund av detta gemensamt är med och skapar interaktionen, även om makt är 

ojämnt fördelad i relationen.  

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen organiserades under tre teman, där det första temat tog upp svensk 

forskning om relationen mellan boendestödjare och brukare. Att se den andre som en individ 

och egen person och därigenom validera relationen var ett genomgående tema i deras forskning. 

I det temat som tog upp forskning kring olika typer av grupperingar och identifikation la 

studierna sitt fokus på det bristande samarbete som ansågs vara på grund av olika 

yrkessocialiseringar och därav identiteter samt ideologisk grund för arbetet. Det kunde vara en 

källa till sammanhållning inom gruppen men en orsak till samarbetssvårigheter mellan olika 

grupper. Olika presentationsaspekter av arbetet nämndes och där både parterna i 

omsorgsrelationen förhöll sig aktiv gentemot varandra och där olika aktörer påverkade 

villkoren för sitt yrkesutövande.  
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3 TEORI  

I den verklighet som spelar ut sig sker det till synes ofattbart stor mängd händelser och vi 

kommer att ordna dessa händelser på något sätt på grund av att vi inte har kapacitet att hantera 

denna myriad av alla möjliga intryck (Sandstrom, et al. 2014:58). Detta är i sig oundvikligt. 

Användandet av teori i en utforskande studie handlar således om hjälp med att ordna 

verkligheten på ett för studien relevant sätt. Det blir både ett sätt att rikta sin uppmärksam under 

observationstillfällena och i intervjuer med deltagarna samt hjälpa mig tänka kring mitt material 

vid analyser. En praktisk utmaning blir således att hantera teorin som en möjlighet att förstå 

verkligheten på ett, för ändamålet, bra sätt utan att tvinga in verkligheten i den teoretiska 

förförståelsen. Min praktiska lösning på detta problem är att hantera teori på en högre 

abstraktionsnivå.  

Genom den högre abstraktionsnivån fungerar teorin således som riktmärken mot vad som kan 

vara viktigt att uppmärksamma i empirin utan att på förhand avslöja vad som finns att hitta i 

empirin. I studien används teoribildningar från symbolisk interaktionism med denna höga 

abstraktionsgrad för att tillämpa en allmän förståelse för det sociala, än en teori om det 

specifika. Med specifikt menas exempelvis en teori om vad boendestöd innebär eller vad som 

är ett tillfredsställande boendestöd. Exempelvis det som Andersson & Gustafsson  (2019) 

presenterar.  Avsnittet börjar med en allmän förklaring om symbolisk interaktionism som teori 

för en generell förståelse för människan som symbolisk varelse för att sedan redogöra för 

begrepp från två teoretiker inom detta område, Goffman och Fine.  

3.1 Symbolisk interaktionism 

Sandstrom et al (2014:9) skriver att om vi ska förstå mänskligt beteende så behöver vi förstå 

den symboliska betydelsen av det som människor möter i sin värld, en betydelse som uppstår 

genom social interaktion och av att personen är en aktiv tolkande varelse (Sandstrom, et al. 

2014:10). Människor är inte varelser som enbart reagerar på stimuli utan även agerar. Och det 

som till stor del avgör en handling är hur människan definierar situationen (Charon 2001:136). 

En aspekt som blir relevant för att kunna förklara människor och deras agerande är att utröna 

hur de definierar situationen.  

Detta teoretisk perspektivet fokuserar på perspektiv och hur dessa perspektiv skapas ur det 

sociala sammanhanget för att förklara mänskligt beteende. Människan är inte en isolerad enhet, 

utan en social varelse i ömsesidig social interaktion som kan ta andras perspektiv. Denna 

förmåga till att kunna föreställa sig andras perspektiv kallas rollövertagande och har en central 

funktion för både samarbetsförmåga och socialisation (Charon 2001:116).  
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3.2 Dramaturgin 

I Erving Goffmans bok Jaget och Maskerna (2004) redogör Goffman för det dramaturgiska 

perspektivet, där det sociala livet jämförs med en uppsättning scener som har vissa roller knutna 

till sig. Översättningen från bokens originaltitel kan vara missvisande i det att det på något sätt 

ska finnas ett autentiskt jag bakom dessa roller (vilket maskmetaforen vittnar om). Bokens 

originaltitel The presentation of self in everyday life, alltså ”presentation av självet i vardagen” 

(egen översättning) förklarar synsättet på ett sätt som mer överensstämmer med innehållet i 

huvudresonemangen i boken. Goffmans resonemang handlar om att vi behöver presentera oss 

själva i olika roller där sättet vi behöver presentera oss själva på och vår förmåga att lyckas med 

det är knutna till hur vi upplever oss själva.  

Inom dramaturgin är tanken om interaktionsordningen central (Charon 2001:187). I samhället 

har vi olika sätt att förhålla oss i olika situationer som är accepterade förfaringssätt. Dessa 

accepterade förfaringssätt är knutna till de förväntningar de olika aktörerna har i situationen 

(Goffman 2004:43). Vi uppträder inför varandra utefter de roller vi tilldelas i situationen vilket 

innebär att vi beter oss olika om vi är studenter på en föreläsning, förälder på barnens skola 

eller kollega i en arbetsgrupp. Detta medför att olika roller innehar olika beteendemöjligheter, 

i alla fall om interaktionen ska fortlöpa smidigt utan att förnärma någon. Dessa mönster av 

förväntningar och förpliktelser som tillhör olika roller skapar en viss typ av interaktionsordning 

som vi behöver följa om vi vill framstå som socialt kompententa. Förutom att presentera sig 

själv som socialt kompetent så menar Goffman (Goffman & Frisch 1970:70) att 

upprätthållandet av den sociala interaktionen ofta får ett värde i sig.  

En viktig poäng är att de definitioner av situationerna som avgör en viss typ förväntningar inte 

bara är för situationen som sådan. Goffman (Goffman, 2004:39) hävdar att uppträda korrekt för 

den givna situationen är att förkroppsliga accepterande samhälliga värden. Det är således frågan 

om både ett framträdande där vi så att säga spelar ut roller för varandra men i sin tur är dessa 

förväntningar och förpliktelser knutna till samhälliga moraliska värderingar. Detta betyder inte 

att en som enskild behöver hålla dessa moraliska värderingar som sanna. Även om en inte håller 

dessa värderingar som sanna, behöver en ta dessa vid beaktande i sitt agerande om man vill 

framstå som socialt kompetent (Goffman, 2004:26)  

3.2.1 Främre och bakre regioner 

Människor är i många fall medvetna om att de kommer befinna sig i en vissa typ av 

interaktionsordning innan de befinner sig i den. Studenten vet allt som oftast att hen ska närvara 

vid en föreläsning och möjligtvis hålla en presentation innan föreläsningen och presentationen. 

Värden är inte sällan medveten om att gästen ska närvara innan hen närvarar. För att förstå och 

kunna förklara denna uppdelning tillämpas två socialpsykologiska begrepp från den 

dramaturgiska ansatsen, främre respektive bakre regioner. Med region menas ett utrymme som 

utgör en viss typ av scen som avgränsas mot en annat utrymme och scen (Goffman 2004:97). 
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Denna uppdelning kan vara fysisk, exempelvis i ett personalkontor som är avskilt ifrån det ställe 

där personalen möter sina klienter eller kunder eller vara på samma fysiska plats men med 

varierande närvaro av någon form av publik.  Goffman gör en uppdelning av främre (Goffman 

2004:97) och bakre regionen (Goffman 2004:101) ifrån ett specifikt uppträdande som 

referenspunkt. Den främre regionen är den plats där framträdandet äger rum och bakre regionen 

avser interaktioner som sker utanför framträdandet. I den främre regionen upprätthåller aktören 

en viss typ beteende som är knutna till förväntningar för den roll som personen innehar i 

interaktionen. Enligt Goffman (2004:99) är aktören i behov av att presentera sig med ett ”gott 

uppträdande” för att undvika sociala sanktioner.  

De bakre regionerna är den, från framträdandet som referenspunkt, avskilda plats där personen 

inte behöver följa de värden som är viktiga i den främre regionen men även har möjlighet att 

förbereda sig inför framträdandet och dölja aktiviteter som kan skada framträdandet (Goffman 

2004:102-103). Det handlar så att säga om de interaktionerna som kan sägas fortgå bakom 

kulisserna och delas upp i informellt och formellt beteende. Även om i en rent faktisk situation 

är svårt att se rena exempel av dessa regioner. Som tidigare nämnt är det bara med ett specifikt 

framträdande som referenspunkt vi kan tala om främre och bakre regioner. I de bakre regionerna 

kan fortfarande ha förväntningar som måste mötas för att ses om en pålitlig medlem i den 

gruppen (Goffman 2004:115). Även om det exempelvis finns beteenden som får utföras i ett 

personalrum som inte är tillåtna framför kunderna så finns det förväntningar hur en ska bete sig 

i personalrummet.  Detta avsnitt har fokuserat på den enskilda individen som aktör men inte 

sällan förväntas vi presentera oss själva i egenskap av medlemma i en specifik grupp. Nästa 

avsnitt tar upp den aspekten av självpresentation.  

3.2.2 Teamframträdande 

Goffman (2004) skriver om ett teamframträdande när han försöker förklara hur vi ibland 

behöver och förväntas samarbeta med andra människor för att presentera en gemensam bild 

som en grupp. Goffman (2004:95) definierar teamframträdande som ”en samling individer som 

måste prestera ett intimt samarbeta för att projicera en gemensam definition av situationen” . 

Teamet definieras därav med ett dramaturgiskt perspektiv och det är med hänsyn till behovet 

av det gemensamma framträdandet som avgör vad som är teamet i detta fall. Medlemmarna har 

möjlighet att förstöra intrycksmöjligheterna för de andra framträdande genom att uppträda 

olämpligt (Goffman 2004:77). Ett team kan således sägas vara ömsesidigt beroende av varandra 

i framträdandet eftersom det är gruppens framträdande framför en möjlig publik som sätts på 

spel av den enskildes felsteg i interaktion.  

Teamframträdandet blir lidande av och drabbar alla i teamet ifall en inte spelar sin roll väl.  

Denna dramaturgiska disciplinen krävs av medlemmarna i teamet för att kunna projicera en 

gemensam bild (Goffman 2004:77). Goffman (2004:92–93) skriver om dramaturgisk dominans 

inom ett team som beskriver de asymmetriska möjligheterna att påverka framträdandet i någon 

riktning. Det finns ett maktförhållande inom teamet som avgör i vilken stor utsträckning den 



11 

enskilda medlemmen eller fraktioner av teamet kan påverka hela teamets framträdande. Nästa 

avsnitt i teoridelen försätter redogöra för teoretiska begrepp på gruppnivå. 

3.3 Gruppens värderingar  

I föregående avsnitt förklarades Goffmans syn på gruppen genom att fokusera på hur gruppen, 

eller teamet är villkorat i sitt framträdande. I detta avsnitt tas ideologier och normer upp då det 

sättet som vi behöver presentera står i relation till kollektiva värderingar som råder i situationen. 

Om teamframträdandet fördjupar sig i presentationen så kan normer och ideologier användas 

för att förstå de kollektiva värderingarna som finns i sammanhanget. Fine (2012:34) skriver att 

för att förstå abstrakta begrepp (som exempelvis ideologi) på en gruppnivå behöver dessa 

konkretiseras och förstås i handling. Dessa begrepp konkretiseras för att kunna fungera dessa 

som sensibiliserande. Fines syn på gruppen är att den både utgör en källa till en identitet (Fine 

2012b:162) med sin egen kultur som möjliggörs av gemensam historia (Fine 2012b:167) vilket 

i sin tur skapar en specifik interaktionsordning inom gruppen (Fine 2012b:160).  

3.3.1 Normer  

Fine (2012:69) skriver att normer kan förstås som ordningsregler som producerar 

beteendemässiga regelbundenheter på grund av vad som uppfattas som rätt eller anständigt och 

har därav en moralisk prägel. Normer verkar således som ordnande för beteendet genom att de 

innehåller förväntningar om vad som är rätt och kommuniceras i gruppen i vad medlemmarna 

borde göra i olika givna situationer. En annan aspekt av normer är att de utförs samt berättas av 

medlemmar (Fine 2012:83). Normer existerar inom gruppen genom att de förmedlas explicit 

verbalt, med kroppsspråk eller genom att handlingar som syftar till att vara korrigerande. En 

konkretisering av detta begreppet som även verkar som sensibiliserande i studien är normer 

såsom det system av interaktioner som kretsar kring vad gruppens medlemmar borde göra på 

grund av att de är medlemmar i gruppen.  

3.3.2 Ideologi  

Fine (2012:91) behandlar ideologi som en samling sanningar kring det sociala och politiska 

som används grupp. Det vill säga hur vi ska förhålla oss till varandra och hur makt ska utövas 

i detta förhållandet. Fine skriver att ”ideologi inte hittas i luften, utan på marken” (min 

översättning Fine 2012:106). Fine har en pragmatisk syn på det ofta abstrakta begreppet 

ideologi där dess effekten tillskrivs genom handling och i någon egentlig mening kan sägas 

existera på grund av ideologiska handlantet. Dessa sanningar kring det sociala och politiska kan 

förstås som kopplingen mellan det som är och vad som borde göras (Fine, 2012:92). Ett sätt att 

närma sig ideologier i handling kan således vara att se ideologier som gruppens interaktioner 
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kring hur sanningar rättfärdigar handlingar och sociala förhållanden inom gruppen och mellan 

gruppen och gruppens sammanhang. 

Ett annat sätt att göra sig uppmärksam på ideologier är att dessa sanningar ofta förmedladas i 

bildspråk, metaforer och slogans som kopplas till en moralisk ordning (Fine 2012:95). En annan 

aspekt av ideologi som Fine (Fine 2012:99) menar är viktig är att ideologi resonerar i oss 

emotionellt och att emotioner även kan producera ideologi. Det finns en återkopplingsslinga 

eller cirkulärt samband mellan vad vi anser sant kring det sociala och politiska samt de känslor 

vi kan känna på grund av dessa sanningar. Ideologi handlar om hur vi resonerar kring hur vi 

bör förhålla  oss till varandra och hur makten bör fördelas i dessa relationer. Dessa resonemang 

som vi inte sällan känner starkt för är något som kan skapa sammanhållningen inom gruppen 

och vara en orsak till splittring och upplösning (Fine 2012:98-99).  

3.4 Sammanfattning av teori 

I detta avsnitt har en uppsättning begrepp förklarats och förtydligats. Först presenterades en 

allmän syn på människan inom symbolisk interaktionism för att sedan redogöra för begrepp 

från två teoretiker inom denna teoretiska inriktning. Från det dramaturgiska perspektivet 

presenterades begreppen främre och bakre regionerna samt teamframträdande som lyfter fram 

hur situationer villkorar presentationsaspekter som är knutna till en moralisk ordning och 

samhälliga vädringar. Med hjälp av Fines syn på gruppen som interaktionsordning och 

begreppen normer och ideologin kompletteras dessa presentationsaspekter och fördjupar 

förståelsen av de ”samhälliga värderingarna” som presentatonsaspekterna är knutna till. Dessa 

teoretiska begrepp kommer att användas som sensibiliserande både under insamling av 

empiriskt material och vid analysen av detsamma.  

4 METOD 

Etnografi är det närgångna studiet av den levda gruppen vilket innebär att etnografen deltar och 

observerar på plats (Murchison 2010:12). Forskningsobjektet kan då både ta form av platser, 

händelser eller personer (Murchison 2010:24). Denna studie har ett forskningsobjekt som både 

är en levd grupp och verkar på en speciell plats, i ett speciellt sammanhang. Förutom att dessa 

aspekter överensstämmer i fråga om mitt forskningsobjekt och vad etnografin syftar till att 

undersöka finns det fördelar med den deltagande observationen att kunna ta del genom att 

observera det som tas förgivet av respondenterna, outtalat beteende (saker som en gör men inte 

säger) och det sammanhanget som deltagarna verkar i (Bryman 2011:440).  
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Metodkapitlet disponeras genom att dela upp avsnittet i beskrivning av det metodologiska 

perspektivet, förhållningsättet och de tekniker jag använder ’på fältet’. Att prata om metod som 

perspektiv handlar snarare om på vilket sätt metoden skådar verkligheten och hur kunskap om 

verkligheten kan produceras.  Denna diskussion hamnar således mer på en ontologisk och 

epistemologisk nivå. Det handlar därför om det som är och hur jag kan närma mig detta. Denna 

diskussion följs av metodologi som förhållningssätt vilket innebär det sättet jag förhåller mig 

till platsen och dess deltagare för att kunna producera kunskap. Denna diskussion tangerar den 

förra på ett sätt att det kan delvis ses sådant som ett förtydligande och konkretiserande av de 

ontologiska och epistemologiska aspekterna genom att förklara hur jag kan förhålla mig till 

platsen för att få reda på det jag vill ta reda på. 

Kapitlet kommer att avslutas med att förklara metoden som teknik. Detta blir ytterligare ett 

konkretiserande av de två föregående diskussionerna i kapitlet och avser att ge läsaren en tydlig 

bild av vilka metodtekniska val jag har gjort. Det vill säga vilka urval sker, hur samlas data in 

och hur analyseras dessa data.  Resonemangen är därmed sorterade utifrån det ovanstående 

under rubrikerna metodologiskt perspektiv, metodologiskt förhållningssätt, metodologisk teknik 

och ett avsnitt om etik där jag redogör för de etiska överväganden/ hänsynstaganden som jag 

gjort och hur jag lever upp till de forskningsetiska krav jag behöver förhålla mig till i egenskap 

av uppsatsskrivande student.  

4.1 Etik  

Samhällsvetenskaplig forskning behöver beakta både forskningsnytta (Nygren 2012:27) och de 

möjliga kostnaderna såsom integritetsintrång, obehag eller skada för studiens deltagare (Nygren 

2012:29). Etikavsnittet kommer framförallt att försöka redogöra för hur olika typer av kostnader 

för deltagarna minimeras. Det första etiska ställningstagandet är att fokusera uteslutande på 

personalgruppen i studien. Forskning inom hälso- och sjukvård kan vara problematiskt då 

mycket av informationen som, i detta fall rör brukarna, är skyddad enligt sekretesslagstiftning. 

En annan aspekt är att den möjliga forskningsnyttan med att ta med denna grupp i studien antas 

inte kunna överstiga de möjliga mänskliga kostnaderna som kan uppstå med studien. 

Personalgruppen informerade brukarna om min närvaro där jag, efter överenskommelse med 

personalen, gick och hälsade på en del av brukarna som, enligt personal har ställt sig positiva 

till eller brukar uppskatta nya människor och kontakt med dessa.  Jag presenterade mig för 

brukargruppen och förklarade att jag är en student från Mälardalens högskola som utför en 

studie som fokuserar på personalgruppen. Jag var noga med att tydliggöra att jag inte avsåg 

studera brukarna och var tydlig med vem jag är och varför jag är där för att minimera risken för 

obehag. 

När det gäller personalgruppen så fick de ta beslutet om de vill delta i studien på ett möte utan 

min närvaro för att de själva skulle komma fram till ett beslut utan min påverkan. 

Personalgruppen informerades om min roll och tilltänkta studie i ett informationsbrev (se bilaga 
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2), men även genom att jag upprättade en dialog mellan områdeschefen i en kommunal 

förvaltning som fick medla kontakt mellan personalgrupper och mejlkontakt med gruppledare 

i den personalgrupp som jag fick access till där hon hade möjlighet att ställa frågor. Genom 

dessa åtagande tas nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14), informationskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:7) och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9) i beaktande. Genom 

att anonymisera stad, förvaltning och namn gällande deltagarna togs hänsyn till kravet om 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002:12).  

4.2 Metodologiskt perspektiv  

Denna studie tillämpar etnografin för att förstå forskningsobjektet. Etnografi som begrepp 

består just av etno, folk eller folkgrupper och grafi som härleds från det grekiska ordet graphi’a’ 

- att beskriva (Nationalencyklopedin, 2019). Det handlar således om att förstå människor som 

folk, kulturvarelser i en kollektiv enhet och förmågan att beskriva detta fenomen. Det 

etnografiska ställningstagandet utgår från att detta folk behöver studeras i sin naturliga miljö 

(Murchison, 2010:4). För min studie innebär detta att den naturliga miljön för arbetsgruppen 

boendestödjare är på sitt arbete medan de utför arbetet. Att rigga ett experiment och kontrollera 

variabeln grupp skulle därför ses som hindrande i målet att beskriva gruppen i en etnografisk 

mening.  

Jag vill vara noga med att poängtera att det ”naturliga” inte ska läsas som vare sig biologiskt 

eller som ursprungskultur, utan i en levd mening. I linje med den etnografiska ambitionen bör 

alltså vetskapen om den levda gruppen hämtas från den verklighet där gruppen verkar. Det blir 

således fråga om en realistisk uppfattning i det att jag utsätter mig för den levda verkligheten, 

som jag bör gå till och betrakta för att förstå den. Denna position har kritiserats genom att 

argumentera för att även etnografen kommer ifrån ett socio-kulturellt sammanhang såväl som 

att etnografen påverkar verkligheten i en konstruktionistisk mening (Hammersley & Atkinson 

2007:11-12). Förvisso är etnografen både färgad av sitt perspektiv, vilket är oundvikligt och 

likväl även medskapare av den verklighet som studeras, men det finns sätt att förhålla sig för 

att hantera problemet med att själv komma in på platsen med ett visst perspektiv och påverka 

deltagarna på platsen. 

 

4.3 Metodologiskt förhållningssätt 

Som nämndes i tidigare avsnitt sågs etnografins metoder om att gå till verkligheten och studera 

den som problematisk på grund av att etnografen är en del av den verklighet som studeras. 

Kunskapsproduktion i relation till den verklighet en själv är en del av görs möjlig genom att 
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förhålla sig reflexiv till sin medverkan i vilken roll som tas inom fältet och vilket perspektiv 

som används i studien (Hammersley & Atkinson 2007:15).  

Jag hanterar detta genom att växla mellan att vara delaktig i deltagandet i den sociala situationen 

som i mycket handlar om aktiva konversationer med deltagarna och vara passiv observatör vid 

insatsplaneringar och rapporteringar och vara medveten kring vilken grad av deltagande jag 

har. Förutom att vara medveten om rollen så möjliggör medvetenheten om graden av deltagande 

en förutsättning för att kunna balansera deltagande och observation. Denna balans mellan 

observation och deltagande handlar om att både studera platsen som en analytiskt utomstående 

och en deltagande medlem (Murchison 2010:88). Genom att jag delar upp min närvaro på 

platsen där jag aktivt förhåller mig deltagande och i andra fall som fullständig observatör gör 

att jag kan väga dessa emot varandra i analysen. Ett annat förhållningssätt jag tillämpar för att 

kunna förhålla mig reflexiv till min egen medverkan är att vara uppmärksam på deltagarnas 

uppfattningar om mig genom att vara observant på hur de pratar med mig, vad de väljer att ta 

upp och vad de explicit uttrycker om min medverkan.  

Ett sista medvetet förhållningssätt är att hålla konversationer och informella intervjuer på plats 

och inte spela in intervjuerna. Konversationer och informella intervjuer på plats ger etnografen 

en fördel genom att det blir enklare att förstå och samtala om vad som är relevant för deltagarna 

på platsen (Murchison 2010:102). En annan fördel med informella intervjuer och 

konversationer är att deltagarna i högre grad presenterar sina autentiska perspektiv, det vill säga 

utsagor som beskriver deras verklighet bättre än vid inspelade formella intervjuer (Murchison 

2010:104). Genom att jag håller mig till att föra anteckningar antar jag därför att sannolikheten 

av att få ta del av deltagarnas naturliga inställning till gruppen och sitt arbete ökar och jag får 

därför tillgång till ett mer genuint empiriskt material.  

4.4 Metoden som teknik 

Metod som teknik handlar om det praktiska förfaringssättet i fråga om de typer av val som 

gjordes under studien och på vilket sätt som data samlades in och analyserades. Denna del tar 

upp studiens urval, hur data samlades in och på vilket sätt som data analyserades samt 

motiveringen bakom dessa val. 

4.4.1 Urval  

En etnografisk studie kräver en god access till den plats som ska studeras (Murchison 2010:40, 

Gobo & Molle 2017:122). Det första urvalet är att välja vilken plats jag väljer att studera. Dels 

måste denna plats vara lämplig i både att det finns en grupp boendestödjare som arbetar inom 

socialpsykiatrin, dessutom behöver jag få tillgång till platsen. Jag hörde av mig till en 

områdeschef inom en kommunal vård- och omsorgsförvaltning där jag nämnde att jag vill 

utföra en studie av en personalgrupp inom socialpsykiatrin genom deltagande observation. 
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Områdeschefen inom denna förvaltning meddelade att de har krav på att jag inte ska känna 

någon i den mån att jag har eller tidigare har haft en arbetsrelation med personen. Förutom detta 

krav fick deltagarna, det vill säga själva personalgruppen, godkänna min närvaro. Den första 

tilltänkta arbetsgruppen hade deltagare som jag hade haft en kollegial relation till tidigare, den 

andra tilltänkta arbetsgruppen hade ett par stycken i gruppen som motsatte sig min närvaro. Den 

grupp jag fick tillgång till mötte urvalskravet i och med att de var boendestödjare, jag inte kände 

någon sen tidigare och att alla i gruppen godkände min närvaro. Gobo och Molle (2017:128) 

fastställer att etnografins närgångna sätt att studera kan skapa obehag. Genom att låta 

personalgruppen bestämma sig utan min närvaro vill jag minska det potentiella obehag som 

min studie skulle kunna skapa och genom detta göra de potentiella deltagarna välvilligt inställda 

till mig som etnograf. 

De urval som gjordes inom platsen gjordes i linje med rekommendation från Patton (2002:235) 

om att uppnå maximal variation i sitt urval för att kunna synliggöra en stor mängd variationer 

och aspekter av det som studeras. Den variation jag vill uppnå var många olika möjliga 

personalkombinationer. Det finns sex stycken ordinarie personal inom gruppen som arbetar två 

och två, med arbete uppdelat på dag- och kvällspass. Med variation menar jag dels att hela 

gruppen ska vara med under något av observationstillfällena men även att jag försäkrar mig om 

att jag studerar olika personalkombinationer i viss mån. Genom att använda boendets 

personalkalendrar kunde jag planera mina observationstillfällen för nå denna variation.  

Totalt valdes 6 stycken observationstillfällen som pågick mellan fyra till sju timmar utspridda 

över en period på tre veckor. Observationstillfällena var uppdelade i två olika faser. De första 

tre observationerna utfördes dagarna efter varandra för att sedan ha ett uppehåll på en vecka där 

utrymme lämnades för analys och reflektion. De sista tre observationstillfällena var utspridda 

över 1,5 vecka. Under observationerna förhöll jag mig aktivt deltagande med konversationer, 

men passivt observerande när personal planerade insatser, diskuterade brukare och 

rapporterande.  Jag valde att utföra 5 stycken informella intervjuer som gjordes under 

personalens arbetstid på plats. Personalen kallas av anonymitetsskäl för Personal 1-7 och 

vikarierna för Vikarie 1-2. 

Inom etnografi är gränsen mellan konversationer som utfördes löpande och spontant under 

observationstillfällena och intervjuer är inte helt tydlig (Hammersley & Atkinson 2007:108). 

Särskiljningen mellan konversation och intervju görs i denna studie när intervjupersonerna blev 

ombedda för ett enskilt samtal eller intervju. Intervjuerna tog 20–40 minuter. Jag valde ut 4 i 

personalgruppen och 2 vikarier för intervjuer. Vikarierna arbetade ett pass utan ordinarie 

personal närvarande under den femte observationstillfällena. Dessa intervjuades då de som 

vikarier socialiseras in i kulturen men ändock inte är helt acklimatiserade i personalgruppen. 

Dessutom har de flera referenspunkter (andra personalgrupper) varifrån de kan skapa perspektiv 

på personalgruppen som studien fokuserar på. Att inte vara helt acklimatiserad vid en kultur 

och befinna sig i en position mellan kulturer kan skapa perspektiv som kan vara intressanta att 

utforska för en etnograf (Hammersley & Atkinson 2007:106-107). 
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4.4.2 Datainsamling  

Data, eller materials samlas i huvudsak in genom deltagande observation. Jag varierade mitt 

deltagande under observationerna där jag var fullständig observatör vid planering, rapportering 

och samtal om brukare mellan två eller flera personal men aktiv i konversationer med personal 

på kontoret.  Under observationstillfällena och intervjuerna hade jag med mig ett mindre 

anteckningsblock där jag kunde skriva ner korta anteckningar, kortare citat och nyckelord. 

Dessa anteckningar, citat m.m. utarbetades till fältanteckningar och intervjuredovisningar under 

samma dygn som observationstillfället. Närheten i tid mellan observation, anteckningar och 

utförliga fältanteckningar är viktiga för att kunna återge vad som har hänt på ett detaljerat sätt  

(Hammersley & Atkinson 2007:142). Genom att få en detaljerad och fyllig bild av vad som 

händer på platsen i sina fältanteckningar får etnografen bra material att bearbeta i analysen 

(Murchison 2010:71-72).  

Som nämnt i teoriavsnittet används den teoretiska förförståelsen att guida datainsamlingen 

genom att verka sensibiliserande under observationerna. En observationsguide (se Bilaga A) 

används som inte innehåller teoretiska begrepp för en verklighetsnära beskrivning2. 

Hammersley och Atkinson (2007:159-160) skriver att studiens kvalitet avseende tydlighet och 

analytiskt djup kan bli lidande om etnografen försöker uppfatta ”allt” för att kunna beskriva 

”som det är”. På samma gång är det viktigt att kunna vara empirinära och göra detaljerade 

beskrivningar om fältet. Genom att använda teoretisk förförståelse i kombination med en 

observationsguide som kan anses vara mer teorineutral försöker jag balansera närhet till empirin 

och teoretiskt höjd.  

4.4.3 Analysmetod 

Även om analysarbetet kan sägas starta redan vid formuleringen av en frågeställning utfördes 

två mer systematiska analyser efter de tre första observationerna och efter alla observationer. 

En första analys halvvägs i datainsamlingen skapar möjlighet att identifiera teman och mönster 

samt möjligheten att fördjupa sig i dessa teman och mönster (Murchisson 2010:175). Efter de 

tre första observationerna läste jag igenom fält- och intervjuanteckningar från dessa dagar ett 

flertal gånger. Målet med den första analysen är att få en uppfattning om vad det finns för 

mönster i materialet i relation med studiens syfte och teoretiska fokus (Hammersley & Atkinson 

2007:163).  

Hammersley och Atkinson (2007:162) rekommenderar att läsa igenom sina anteckningar ett 

flertal gånger för att ha god kännedom om sitt material.  Gemensamt för båda analysfaserna är 

denna noggranna genomläsning. I genomläsningen analyseras och kodas materialet med hjälp 

av de teoretiska begreppen som används som möjliga teoretiska koder, men även mer 

 

2 Människor gör främst inte teoretiska begrepp i sin vardag. Med verklighetsnära menas här en förklaring som 

bättre beskriver det som faktiskt sker, exempelvis pratar om chefen, höjer röstläget, tittar upp osv. 
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empirinära koder används parallellt, samt noteringar från olika möjliga perspektiv hos 

deltagarna. Genom att använda flera möjliga sätt att analysera. Att använda de olika möjliga 

sätten att analysera materialet gjordes för att se samma fenomen ur olika perspektiv 

(Hammersley & Atkinson, 2007:183) och bättre kunna kartlägga situerade meningar genom att 

se vad de olika deltagarna säger och gör i olika sammanhang (Hammersley & Atkinson 

2007:169). 

5 RESULTAT 

Studiens resultat presenteras genom att beskriva interaktionernas sammanhang i deras 

arbetsvardag, 5.1 småprat i verksamheten, från detta sammanhang utarbetas småpratet till olika 

teman där beskrivningarna blir fylligare och kopplas till både empiriskt material och de 

teoretiska begreppen som redovisas i teoriavsnittet. De olika teman är för studiens syfte 

relevanta aspekter av småpratet. Dessa teman är en beskrivning av samma verklighet ur olika 

perspektiv som tar upp olika aspekter som mer eller mindre går in i varandra. Sist sammanfattas 

resultatet.  

5.1 Småprat i verksamheten 

Det första temat, småprat i verksamheten, handlar om att beskriva de delar i empirin som 

handlar om de över dagen flytande och ofta spontana samtalen som sker mellan personalen i 

personallägenheten. Temat handlar om prat men jag kommer först redogöra för personalens 

arbetsorganisering i tid för att ge ett sammanhang till pratet. Personalen är två i tjänst under dag 

och kväll med en viss överlappning som varierar efter lunch till senast kl. 16. Med 

överlappningen menas att både dag- och kvällspersonal är på plats samtidigt. Kvällspersonalen 

startar oftast sitt pass mellan kl.12 till kl.15 och dagpersonalen slutar sitt pass mellan kl.14 till 

kl.16.  Personalen arbetar även efter schema som innebär dag, kväll och helgarbete två av fem 

helger. Personalen på boendet har ordnat det så att personal arbetar sina helger tillsammans med 

en bestämd personal, men utöver detta så arbetar personalen med olika ur arbetsgruppen. Den 

variation i de olika personalkombinationer som uppstår kan dels bero på att personalen har 

möjlighet att lägga sitt eget schema utefter vissa bestämda bemanningskrav, förutbestämda 

antal helgpass i schemaperioden och med hänsyn till de andra i gruppens önskemål.  

Förutom att de jobbar oregelbundet och med olika personer så finns det en till aspekt för 

gruppens sammanhang som kan vara viktigt för att kontextualisera småpratet i verksamheten. 

På detta trapphusboende bor det 13 stycken brukare. Dessa brukare har en mängd aktiviteter 

som är betingande av både tidigare aktiviteter och olika externa aktör. Externa aktörer kan 
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påverka arbetsinnehållet, exempelvis kan den ansvariga sjuksköterskan (som verkar i samma 

organisation men inte kan sägas tillhöra arbetsgruppen) ordna nya uppgifter inom ramen för 

hälso- och sjukvård, tider bokas till olika vårdinrättningar, nya direktiv från sin arbetsgivare 

behöver planeras in i lediga utrymmen och komma överens om.  

För att förmedla relevant information har personalen som oftast överlämningsrapporter där 

dagpersonalen rapporterar det som de finner är intressant. Som oftast menas att de hade 

överlämningsrapport under de tillfällena jag var där under mina observationstillfällen men att 

rapporterna kan exempelvis inledas med ”Ska vi ha rapport idag eller?” (Fältanteckning 11/20–

2019). Detta kan indikera att rapporten inte har en lika hög självklarhet som en rutin. Under de 

tre rapporter jag närvarade gick personal igenom information om vad som har hänt varje 

brukare, om något speciellt kommer hända eller avvikande mående. Rapporten organiserades 

efter vad jag uppfattade som en form av kronologisk ordning efter deras lägenhetsnummer 

(numrerade från ett till tretton). De började med samma brukare i rapporten, och slutade med 

brukare i de högre numren men de växlade och kallade brukarna även för namnet och sin första 

bokstav. En annan indikation på att rapporttillfällen hade informell prägel var att den kunde bli 

en arena för interaktioner som handlar om andra aspekter än ren informationsöverlämning från 

dagpersonal till kvällspersonal om vad som har hänt och vad som kommer att hända. Tiden 

strax innan och strax efter överrapporteringen fungerar som en arena för en mängd olika 

interaktioner om vad som är rätt och riktigt i arbetet generellt samt påpekandet av upplevda fel 

i verksamheten och en plats att lyfta fram sitt eget mående eller personliga mål.  

Personal 1 avslutar rapporten och går iväg för att börja arbeta med schemat. Personal 2 och Personal 

5 sitter kvar. Personal 2 frågar Personal 5 hur det är och Personal 2 svarar ” […] det är rörigt 

nu”. (fältanteckning 2019-11-20).  

Rapporten kan även vara en plats för interaktioner som rör incidenter som uppfattas roliga och  

som har skett nära i tid och på boendet, som i exemplet nedan:  

Personal 1 berättar [efter rapporten till Personal 5 och 2] att [Namn på Personal som inte är ordinarie 

på boendet] hade försökt använda Google translate men översatt till katalanska och inte kantonesiska 

för att sedan inte förstå varför brukaren inte förstod något (Fältanteckning 2019-11-20).  

Det huvudsakliga sättet att kommunicera inom personalgruppen var dock genom småprat som 

sker när fler personal är i personallägenheten under stunder mellan insatser. I dessa samtal sker 

i huvudsak informativt prat om brukare, normativt prat om brukare, externa aktörer samt tids 

och aktivitetsfördelning personal. Normativt prat om brukare förmedlas i form av ”Vi/man bör” 

”man/vi ska”. Samtal om vad annan personal har gjort för fel eller när annan personal tjänar 

som ett dåligt exempel hamnar också inom denna kategori. Informativt tal om brukaren handlar 

om vad brukaren har inplanerat i framtid eller har gjort i dåtid. Externa aktörer syftar till grupper 

och organisationer utanför deras arbetsgrupp (såsom landstingsverksamheter, apotektjänst osv).  
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Mycket av tiden efter lunchen går åt att sinsemellan få koll på brukarna och brukarnas ärenden. Det 

är mycket information på kort tid och svårt att få grepp om för mig som utomstående 

(fältanteckning 2019-11-20)  

Tempot, här definierat som i den intensitet som boendestödjarna behöver arbeta för att utföra 

de aktiviteter som är inplanerade, varierar över dagen där mängden insatser och deras längd är 

en betydande faktor för tempot. Det finns en variation i tempot dag till dag beroende på hur 

insatsschemat är planerat för veckan, och om brukare tackar nej till planerade insatser eller om 

det tillkommer insatser som inte har planerats för (exempelvis genom kontakt med externa 

aktörer). Dessa faktorer avgör i den mån personalen kommer samman i personallägenheten och 

med vilken tid de hinner interagera med varandra och det kan vara ifrån någon minut till längre 

stunder upp emot en timma. Vid längre stunder fylls stor del av tiden upp av social 

dokumentation, men även vid dokumentation sker kontinuerligt småprat mellan personal. 

Personal 4 dokumenterar i kontoret och Personal 3 i sjuksköterskerummet3. Personal 3 rör sig fram 

och tillbaka där Personal 4 sitter och pratar lågmält som emellanåt blir svårt att höra. […] Hon viskar 

något om en vikarie. När de pratar högt med varandra handlar det om vilka insatser vem har gjort 

under dagen (Fältanteckning 2019-11-29).  

Det är en stor mängd information som hanteras under dessa korta stunder av spontana 

interaktioner mellan olika planerade aktiviteter där samtalen innehöll både normativt och 

informativt prat om brukare, likväl som schematekniska frågor och om externa aktörer 4.  

Småpratet om verksamheten hade en förmåga att ta sig in även i situationer som explicit var 

utryckta av deltagarna som pauser. Ett återkommande mönster i dessa interaktioner var att mana 

kollegor till gemensam paus genom att uttryckligen säga till sin kollega att det är dags för paus, 

fika, kaffe etc. för att efter några minuter börja planera eller diskutera arbetet. 

I personalrummet befinner jag mig i och studerar de bakre regionerna relativt till de 

framträdande som sker mellan boendestödjare och brukare eller annan typ av kringpersonal 

(chefer, samordnare boendestödjare på andra boenden). Förberedandet inför framträdande, 

även om det sker som enskild eller som grupp, verkar delvis vara knutna kring ett flertal 

interaktioner som verkar syftar till att utröna hur någon annan kan tänkas se på en situation som 

har hänt eller kommer hända. 

vi småpratar lite artigt […]. Det går ungefär fem minuter i vår diskussion om vardagliga saker innan 

de börjar samtala om jobbrelaterade saker. Personal 5 frågar  Personal 6 om hen har varit på 

medarbetarsamtal och skrivit något på frågorna. Personal 6 svarar med att hen alltid skriver mycket 

 

3 Rummet kallas ”sjuksköterskerummet” av personalen då den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan brukar 

använda det rummet när hon är där. Det ligger vägg i vägg med ”kontoret”.  
4 Under (…) 10 minuter mellan 08.20 och 08.30 och två personal kunde jag registrera sju planerande samtal om 

brukaraktiviteter, ett normativt samtal om brukaraktiviteter, ett om externa aktörer, tre Tids och 

aktivitetsfördelning mellan personal. Jag gjorde om denna observation nästa gång de sammanstrålade på kontoret, 

denna gång med en person utanför gruppen (samordnare på förvaltningen). Denna gång pågick interaktionen 15 

minuter mellan 09.40-09.55 och innehöll ett planerande samtal om brukare, fem normativa samtal om brukare och 

tre samtal om externa aktörer (Fältanteckningar den 2019-11-22).  
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[…] men lägger till ”man vet inte hur mycket text som är för mycket”. Personal 5 frågar ”somnade 

hon?” (syftandes på chefen) (Fältanteckning 2019-11-21).  

Frågorna nämnda i fältanteckningen refererar här till en uppsättning standardiserade frågor som 

personal får svara på inför varje medarbetarsamtal. Personal 5 berättar sedan vidare i samtalet 

att han inte har skrivit något på frågorna och har medarbetarsamtal imorgon. Personal 5 har 

även berättat tidigare för mig när vi pratade om social dokumentation att hen tycker det är 

jobbigt att skriva på grund av sin dyslexi. Ansträngningarna att skriva mycket kan antas vara 

högre än ett genomsnitt i gruppen. Samtalet är skämtsamt med skratt och leenden från 

personalen men verkar även innehålla information om vilka förväntningar som finns i ett 

framtida möte med chefen där det finns formella förhållningsregler (även om mötet kan ha en 

informell karaktär). 

Med hjälp av erfarenheter från den ena personen (om hur mycket och långa svar som den hade 

till mötet) och en fråga som ledde in till ett samtal om möjlig respons från chefen kan personen 

möjligtvis skapa sig en bättre uppfattning av hur mycket svar som förväntas.  Detta skulle kunna 

förstås som ett försök till att forma ett rollövertagande med hjälp av andra i gruppen. Personal 

5 söker information av Personal 6 om hur en tredje person ser på eller lägger vikt vid ett möte 

som Personal 5 och den tredje personen förväntas ha. I materialet framkommer det flertal 

verbala interaktioner deltagarna emellan som verkar handla om att skapa sig en föreställning 

kring perspektiv från andra personer relevanta för gruppen. Det kan till exempel handla om ens 

brukares ovilja att ta emot en insats från personal ses som ”en kulturgrej” eller hur en 

administratör eller chef kommer att reagera på ett schemaförslag.  

I småpratet verkar det finnas normerande och ideologiska aspekter. Småpratet verkar även vara 

påverkat av hur gruppen är indelad i olika möjliga grupperingar. Dessa aspekter av småpratet 

redogörs nedan i de olika teman ”medmänsklighet”, professionalism och graden av renhet samt 

gruppens möjliga indelningar och identiteter.  

5.1.1 ”Medmänsklighet”, professionalism och graden av renhet 

Enligt Fine (2012) resonerar ideologi i våra emotioner och handlar inte enbart om en 

intellektuell eller kognitiv förståelse av hur världen är och vad som är rätt att göra på grund av 

detta. Med hjälp av denna förståelse av begreppet ideologi förhöll jag mig uppmärksam på vilka 

typer av frågor eller synsätt som engagerade personalgruppen. I huvudsak kunde jag identifiera 

och kartlägga två engagerande ämnen, ”medmänsklighet” eller professionalism samt graden av 

renhet.  

Under första observationstillfället uppstod en engagerad situation (en personal blev irriterad 

under rapporten) följt av en diskussion. Anledningen var att en personal hade brutit det 

överenskomna förhållningssättet kring en problematisk brukare. 
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Personal 5 kommenterade att han fick bära en påse för brukaren köpt för mycket. Personal 1 svarade 

Personal 5 med något höjd röst att ”vi ska ju inte bära kassar åt henne”. Personal 5 skruvade på sig 

i soffan och började trevande svara ”ja, men det var ju bara en liten kasse”. Personal 1: ”Det är en 

principsak”. Personal 5: ”men man kan ju inte bara”. Personal 1 avbryter hen med att säga ”det är 

bara du som bär, inga andra”. (Fältanteckning 2019-11-21) 

Personal 1 verkar vara irriterad då röstläget är höjt. Personal 5 verkar vara besvärad över att bli 

åtsagd men samtidigt något ifrågasättande.  Personal 5 verkar nyansera bilden av att brukaren 

bar den största delen av sin stora handling själv och ifrågasättandet av att ha en fast princip att 

inte bära (Personal 5 utryckte sig med ”man kan ju inte bara”). Min tolkning är att Personal 5 

inte är emot tanken att brukaren ska göra saker själv. Hen svarar jakande när personal 1 säger 

att brukaren ska bära själv men på samma gång vill nyansera bilden genom att påpeka att det 

var en liten kasse. Detta verkar indikera att Personal 5 håller med om att brukaren ska bära 

kassar men ogillar principen att aldrig bära. 

Att följa principer vid arbetet varierar på grund av personalens uppfattning av om brukaren kan 

hantera undantag utan att kräva ”undantag” i framtida insatser. Det som verkar vara 

problematisk med denna brukare är deltagarnas upplevelse av möjligheten att göra undantag i 

stunden utan att det påverkar framtida insatser och relationer. När personal pratar om att göra 

undantag till sina förhållningssätt menar de flesta att det ofta beror på vad det är för typ av 

brukare. Handlingen som Personal 5 utförde som bröt mot den gemensamma linjen om att inte 

bära matkassar handlar delvis, enligt Personal 1, om att inte ”ta ifrån något som brukarna kan 

själva”) men även med tanke på sin egen relation med brukaren och möjligtvis i förlängningen 

även gruppen. När jag pratade om vad de upplevde som problem med att bära matkassar 

nämnde de att vissa i gruppen bli uppdelade i ”svarta eller vita”.  

[Personal 6]:”Vi förstör även för brukaren inte bara oss själva.” […] Personal 6 fortsätter berätta om 

konsekvenserna av att inte bristen av liknande arbetssätt genom att säga ”En blir svart björn, den 

andra vit björn”. Personal 2 [som sitter i någon meter ifrån oss] börjar skratta och säger ”nu pratar 

du ryska igen”. Personal 6 börjar även skratta och frågar om jag förstår. Vilket jag säger att jag gör 

[…]. Jag säger ett par synonymer såsom god/ond, bra/dålig, omtyckt/illa omtyckt. Personal 6 svarar 

ja mellan skratten” (Fältanteckning 22/11-2019) 

Att göra olika kan både innebära att handlingen förstör för brukarna likväl som för brukarnas 

relation med vissa i gruppen. Som oftast hade personal både en förklaring och ett rättfärdigande 

för sina sociala handlingar som riktar sig till brukarna även om dessa förklaringar och 

rättfärdigande skiljer sig åt inom gruppen.  

Det som verkar vara en gemensam förståelse kompliceras något med tanke på att det 

framkommer i empirin att personal förhåller sig olika till detta. Det som visas i empirin kan 

tolkas som två olika, ibland konflikterande ideologier. Jag har valt att kalla dessa olika 

ideologiska spår för professionalism och ”medmänsklighet”. ”Medmänsklighet” står medvetet 
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inom citationstecken då det var det begreppet eller likande5 som användes av boendestödjarna 

som motivering till undantagen. Även om boendestödjarna inom gruppen skulle kunna sägas 

relatera till sig själva eller andra som mer/mindre professionella eller ”medmänskliga” så är det 

en för enkel uppdelning att dela in dessa i två kategorier. Ett bättre sätt att tänka på hur dessa 

ideologier samverkar är att de visas i vilka uppsättningar undantag som görs till de regler som 

rör insatsen och motivering för dessa undantag. Både Personal 1 och Personal 4 utrycker det 

fysiska från den gräns som de kliver in och hjälper. Personal 1 utrycker i intervjun om denna 

insats att brukaren ” har samma förmåga att bära, men visst om hon mår dåligt [med avseende 

på det fysiska]. Vi är ju mänskliga också”. Denna gräns delades även av personal 4 som 

berättadea att ”Jag får kliva in som medmänniska” vid fysisk skada, medan personal 6 även 

beaktar det sociala och kulturella som giltiga undantag emellanåt, exempelvis vid högtider.  

”Personal [6] berättar [för mig] att hen bär ibland, exempelvis vid högtider om brukaren vill ha något 

extra [som brukaren inte förmår sig bära utöver sin vanliga handling] vilket kan innebära ”påsklilja 

vid påsk”. ”Vi är människor, inte robotar”. (Fältanteckning 22/11-2019) 

En annan bild som komplicerar de två olika ideologiska spåren är att handlingar inte härrör helt 

oproblematiskt från värderingar. Vilka gränser för det fysiska ska gälla? I en intervju med 

Vikarie 2 beskriver vikarien först att hen inte brukar bära kassar men gör ett par undantag till 

principen. Exempelvis om brukaren såg ut att ha ont eller i preventivt syfte då det var isigt på 

gatan där risken för en potentiell skada motiverade undantaget. 

Här blir gränserna lite mer otydliga, hur ont är för ont för att bära, vilken typ av framtida risk 

motiverar undantaget? Enligt Personal 4 så finns det problem hos ”någon i personalen” att att 

följa principen om att inte bära åt brukaren på grund av denna är ”osäker i sin professionella 

roll”. Denna osäkerhet kommer sig till utryck i att personen som Personal 4 beskriver har 

problem att hålla sig till detta om brukaren ”ställer till en scen” utanför affären och andra 

personer utanför affären lägger sig i konflikten mellan brukare och personal. Personal 4 är 

konsekvent med att inte säga någon i gruppens namn. Personal 4 ser detta som en brist på 

professionalism men när man pratar med deltagarna om deras undantag så beskriver dom att de 

sker på basis av någon form av ”medmänsklighet”.  

Båda vikarierna säger att de är på det klara med rutinerna kring den brukare som verkar vara 

problematisk i arbetsgruppen, i.e. inte bära kassar. Vikarie 1 säger att hen vet om att 

personalgruppen tänker annorlunda men upplever att de gör lika, vilket hen lyfter fram som en 

av anledningarna till att hen också gör det, även om det är jobbig. Det ”medmänskliga” lyfts 

fram av de deltagare i studien som skapar undantaget från det professionella men de lyfter in 

olika undantag under det ”medmänskliga”. Det kan handla om sociala och kulturella aspekter, 

till den fysiska förmågan eller smärtan som gräns till att upprätthålla en relation som är 

 

5 Så som ”vi är ju mänskliga också” (intervju personal 1)  
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”normalt” mellanmänsklig. Exempelvis att bära den lilla kassen, eller utföra insatsen som om 

den skulle ske mellan två i situationen jämställda människor.  

Det andra engagerande ämnet kallas här graden av renhet. Betydande del av brukarna har dels 

beslut från handläggare att få stöd med eller träning i att sköta sin renlighet gällande exempelvis 

städ eller personlig hygien. Det är svårt att placera gruppen i olika fasta kategorier av vilken 

grad av renhet som är acceptabel och hur tydlig personal ska vara i interaktionen. Även detta 

visar sig i empirin, dvs att de är grupperade runt olika sätt att förhålla sig kring denna 

problematik. Följande interaktion tog plats inne på kontoret mellan Personal 2 och Personal 6. 

Personal 2 har precis varit på en insats […] hen skulle stödja en brukare med duschning. ”Märks att 

du är tillbaka” (Personal 2 förställer rösten något i vad jag antar syftar till att likna brukarens). 

Personal 2 berättar att brukaren sa att personal är olika hårda och att brukaren försökte komma undan 

duschningen […] men att Personal 2 sa att sådant inte fungerar på henne och förhöll sig rak och 

tydlig. Personal 2 berättade att när brukaren hade duschat så sa brukaren ”[Personal 2s namn], jag 

tycker om dig”.  Personal 2 avslutar sin samtalet med att det är ”inga problem med att vara rak och 

tydlig”. (Fältanteckning 21/11 2019).  

Dels syftade interaktionen kring att rapportera hur insatsen gick, vilket de som oftast rapporterar 

om när de sammanstrålar, men det som är intressant med perspektiv på normer och 

yrkesidentiteter är att på det sättet som det görs. Dels presenteras brukaren som en som försöker 

komma undan duschen en bekräftelse på brukarens perspektiv att personal är olika hårda med 

duschen men att det raka och tydliga sättet fungerar. Dels fungerar det i avseendet att brukaren 

duschar men även att brukaren inte verkar ta illa upp av det eller relationen skadas av att vara 

”rak och tydligheten”. Att vara ”rak och tydligt” kan ses som något annat för vissa i 

personalgruppen. Det Personal 2 ser som att vara rak och tydligt, ses av andra som 

”uppfostrande” vilket har en negativ klang för Personal 4.  

Personal 4 berättar att de i gruppen har olika syn på hur de i gruppen tänker kring brukare när de 

upplevs som smutsiga av personalen/har trasiga kläder […] Enligt Personal 4 finns det personal i 

den andra gruppen [egen anm. syftandes på det andra kontaktpersonsteamet] som är mer bestämda 

med att brukare behöver hålla sig till en bättre hygienisk och presentabel standard än vad Personal 

4 tycker är rätt. ”Jag skulle ju inte säga till dig om du hade trasiga byxor” ”Vi ska inte uppfostra, 

det här är vuxna människor”. (Intervju Personal 4) 

Personal 4 får i dessa frågor en annan position än den som hen hade när vi diskuterade 

handlingsinsatsen och här lyfte hen en form av normal mellanmänsklig interaktion som det som 

bör styra arbetet då hen inte skulle säga till mig om jag hade trasiga byxor. Där hen i det ena 

fallet utgår ifrån sin professionalitet och i det andra fallet använder sig själv eller mig (som en 

generell annan) för att förklara vad som är rätt.  

I materialet förekommer det verbala interaktioner som verkar handla om upprätthållandet av 

personalens och brukarens ansvar över vissa moment av gemensamma insatser som kretsar 

kring graden av renlighet och hur personal bör förhålla sig i relation till dessa insatser. Dels så 

ska ansvar fördelas och upprätthållas mellan personal och brukare om vem som gör vilka 
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uppgifter exempelvis vid en gemensam städning i brukarens lägenhet och när dessa 

överenskommelser bör brytas: 

Personal 7 och personal 2 sitter redan i soffan [i vardagsrummet där rapporteringen sker] innan 

rapporten och diskuterar en städinsats hos en brukare. Tydligen har personal gjort upp med brukaren 

att hen ansvarar för vissa moment i städningen som sköts dåligt och lägenheten är dammig [enligt 

personal 7]. Personal 7 visar ungefär 2 cm med sina fingrar. Personal 2 säger att de [personalgruppen 

och brukaren] har kommit överens om ansvarsfördelningen. Personal 7: ”men om han inte sköter 

det?”.  Personal 2: ”Då får det vara så” på ett litet hårdare sätt. Personal 1 [som har hört diskussionen] 

lägger till att det [syftandes på dammet] inte är en sanitär olägenhet. (Fältanteckning 21/11).   

Det finns två aspekter i denna interaktion som kan vara intressanta för studien. Dels finns det 

en besvärande gräns för renheten, som förvisso kanske är besvärande för all personal, men inte 

är tillräckligt för att motivera undantag till ansvarsfördelningen. Den andra aspekten är den 

bortre gräns som personal 1 drar och, vilken möjligtvis delas av personal 2, den vid sanitär 

olägenhet. Även om det förmodligen skulle bli svårt att utröna exakt var den gränsen går på 

förhand så verkar personalen inte uppleva denna brukares situation som en ”sanitär olägenhet”. 

Dessa deltagare skulle jag kategorisera som några som är ungefär lika ”raka och tydliga” då 

dessa deltagare talar om sig själva som ”raka och tydliga”, exempelvis Personal 2, eller pratas 

om av andra i gruppen som tillhörande denna undergruppering.  

Samma personal kan alltså både se sig själv som professionell där förhållningssättet gentemot 

brukaren bottnar i denna professionalitet eller som en ”medmänniska” och där förhållningssättet 

grundar sig i hur de tänker sig att de själva eller någon annan ”vanlig” skulle vilja bli 

behandlade. Deltagarna placerar sig inte konsekvent inom en och samma kategori, exempelvis 

”medmänniska” eller professionell utan kan ta båda dessa positioner relativt till olika 

brukarfrågor. Dessutom verkar dessa olika positioner generera en mängd möjliga undantag till 

gruppens ”principer” som deltagarna anser giltiga. Även om deltagarna inte är konsekventa 

med att placera sig inom uppdelningen professionell eller ”medmänniska” så bildas 

grupperingar på grund av att de tycker lika i olika brukarfrågor. Dessa, och mer möjliga indelar 

av gruppen, kommer tas upp i nästa avsnitt. 

5.1.2 Småpratet inom gruppens möjliga indelningar  

Inom den grupp som jag studerar finns det en uppsättning möjliga indelningar att göra som blir 

relevanta vid olika fall. Det är svårt att prata om gruppen som enbart en grupp, det verkar även 

inte vara två helt rigida grupperingar, utan en mängd möjliga indelningar som kan bli relevanta. 

Personal 1 berättar att de är uppdelade i två egentliga kontaktpersonsteam6, Personal 4 gör i 

intervjun uppdelning mellan ”skötare” och ”beteendevetare” i en diskussion om social 

 

6 Det finns på pappret fyra stycken kp-team med 3 personal i varje men två stycken kontaktpersonteam har en 

brukare vardera. Personal 1 säger att de ”är bara två”.    
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dokumentation. En annan aspekt av gruppens möjliga indelningar är den tid de har arbetat inom 

gruppen. Det går att göra uppdelningen med det ”gamla gänget” och det ”nya”.  

Personal 6 berättar att det har varit tråkigt när [två personal som har arbetat längst på boendet och 

har gått i pension] och att ”det var lite som att vi blev deprimerade”. Personal 6 berättade att de 

”umgicks privat” förut men nu är det ”bara på jobbet” (Fältanteckning 2019-11-20) 

Att det var bättre förr var ett återkommande tema hos de i personalen som tillhör det ”gamla 

gänget”. Det kan handla om att den administrativa bördan har ökat och hur det orsakar minskat 

brukarfokus. Två av tre i det ”gamla gänget" utrycker önskan om att byta arbete i konversationer 

med både mig och övrig personal samt att det var bättre förr respektive sämre nu. De är öppna 

med att de vill bort från arbetsplatsen, både för mig och för andra kollegor. Det är således en 

mängd olika gemensamma historier som delas på arbetsplatsen vilket, enligt Fine (2012) är en 

förutsättning för gruppens egna kultur och skapandet av en specifik interaktionsordning.  

Den andra möjliga gruppindelningen relaterar till grad av överrensstämmelser i frågor som rör 

hur personal borde göra i brukarfrågor och därav knyter an till redogörelsen för ideologier och 

normer inom arbetsgruppen som redogörs i avsnittet ovan. Vilket verkar uppstå vid 

diskussioner om dessa ämnen. Personal 4 beskriver en händelse under ett möte dagen innan jag 

var på plats. 

”Jag vet att Personal 3 tycker som jag men det är två som alltid tänker annorlunda. Man väljer sina 

strider” (Intervju Personal 4)  

Dels så förklarar personal en uppdelning i dessa engagerade frågor, men även ett visst mått av 

försiktighet när dessa frågor diskuteras med andra i gruppen. Även om personalgruppen 

kontinuerligt småpratar med varandra så ändras innehållet något i relation till det ideologiska 

eller normerande. En annan aspekt av att välja sina strider framkommer under observationerna. 

Ett interaktionsmönster som visade sig är att personal pratar med hela gruppen informativt men 

när de är tillsammans med någon som överensstämmer med deras ideologiska uppfattning blir 

pratet mer normativt. Följande är ett utdrag ifrån en fältanteckning under ett 

observationstillfälle där 4 olika personal arbetade under respektive dag och kvällspass (med 

överlappning). Persona 3 och 4 är i samma kontaktpersonsteam och verkar tycka lika om 

brukarfrågor, vilket även bekräftades i intervjun med personal 4. Lika så tycker personal 2 och 

6 ofta lika i olika brukarfrågor. Dock så skiljer sig dessa par mot varandra i hur de tänker kring 

brukarfrågor. 

Personal 4 och Personal 6 pratar mindre med varandra än Personal 4 och 3 gör eller Personal 2 och 

6. När personal 6 och 4 arbetade var samtalen om brukarna mer informativa. Samtalen handlade om 

vad brukarna ska göra under dagen och fördelningen dem emellan. Det blev en skillnad när Personal 

3 började. Den skillnaden var att de började pratade om brukarna och vad de borde göra i arbetet 

med brukarna (Fältanteckning 2019-12-06) 

Verbala interaktioner av normerande karaktär förekommer mer när personal arbetade med 

annan personal som hade liknande uppfattningar om yrket. Dessa interaktionsmönster verkar 
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medföra att personalgruppen inte är lika öppen inför viss personal/grupperingar inom gruppen 

när det kommer till olika frågor som har en ideologisk och normerande aspekt, i och med att 

”de väljer sina strider”, eller pratar mer eller mindre normerande, beroende på vilka de arbetar 

tillsammans med. 

”Att välja sina strider” återkommer även i intervju med Personal 1 som förklarar att situationer 

på arbetet kan bli ansträngda beroende på vem som man jobbar med. Enligt hen har gruppen 

haft en period med mycket konflikter och att, även om det är bättre nu, det finns en känsla av 

att ”man vet att när som helst kan det smälla”. Gruppen använder inte de andras tilltalsnamn 

när de diskuterar dessa engagerande ämnen med mig. I intervjuer med Personal 1, 3 och 4 så är 

de konsekventa med att inte använda tilltalsnamn utan använder ord som ”personal”, ”en 

person”, ”någon här” etcetera. 

Detta försiktiga sätt att samtala med mig skiljer sig ifrån det sättet de pratar med mig i andra 

samtal på personalkontoret då jag upplever personalgruppen i regel som öppen. Det enda 

undantaget gällande denna öppenhet är personal 3, som i sin tur var öppen med att det kändes 

märkligt att ha mig där. I en intervju med Personal 3 säger hen att ”det är högt i tak… men”, 

när jag ber Personal 3 om hen kan utveckla just vad ”men” innebär, så utvecklar hen inte det 

till några specifika ämnen, eller personer. Hen förklarar istället att hen å ena sidan känner sig 

trygg i gruppen på ett personligt plan men att vid vissa diskussioner (exempelvis brukarna) så 

är det sociala klimatet i gruppen ansträngt.  

Begreppet teamframträdande handlar om gruppens förmåga att projicera en gemensam 

definition av situationen i sitt uppträdande inför en publik. Det förekommer problem med 

teamframträdande men formuleringen ”problem med teamframträdande” får här en dubbel 

innebörd. Dels så framkommer det några konkreta problem med att personal bryter den 

gemensamma linjen som hålls som viktig i gruppen som stort. Det andra problemet blir att 

teamframträdandet är knutet olika sätt att förstå sitt arbete, vad som är rätt och rättfärdigat 

beteende inom yrkesrollen som skiljer sig inom gruppen (se 5.1.1. normer och ideologier).  

Dessutom verkar teamframträdandet kompliceras ytterligare då det i många fall handlar om 

grader av hur mycket renhet, ansvar eller händerna på ryggen som utkrävs i situationen inte 

alltid är på förhand givet och ofta under förhandling inom gruppen. En grupp som i många typer 

av samtal är öppna inför varandra, som exempelvis samtal om mående eller i användning av 

humor men när det kommer till samtal som knyter an till ideologier och normer blir gruppen 

någorlunda uppdelad och sluter sig i grupperingar. Detta kan jämföras med Fines syn på 

ideologier i gruppen som både kan dela och förena grupp. Deltagarna samtalar normerande med 

de som verkar vara lika de själva i sin uppfattning om vad de bör göra och vad som är rätt, 

vilket å ena sidan verkar skapa identifikation till vissa andra deltagare, men särskilja sig från 

andra.  
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5.2 Sammanfattning av Resultat 

Interrelationen mellan yrkesidentitet och normer inom gruppen står i relation till både de olika 

ideologiska aspekterna i arbetet som ibland kontrasteras mot varandra. De konflikterande 

ideologierna ”medmänsklighet” och professionalism rättfärdigar en uppsättning 

förhållningssätt som skapar principer eller undantag till dessa. Likväl den grad av renhet som 

förväntas av brukarna och det förhållningssätt gentemot brukarna som anses godtagbara och 

fungerande. Förutom att småpratet har en rent informativ funktion har småpratet emellanåt även 

en normerande karaktär som knyter an till de ideologiska aspekterna inom arbetet. 

De informativa samtalen är kontinuerliga oavsett vilka deltagare som interagerar med varandra, 

deltagarna är även öppna och använder humor och samtalsinnehåll som är karaktäristiska för 

bakre regioner (privatlivet diskuteras och samtal som skulle anses som opassande i formella 

situationer). Dock så kan det normerande pratet ändra karaktär beroende på vilka som arbetar 

ihop vilket ökar eller minskar beroende på om de som arbetar ihop överensstämmer ideologiskt 

eller ej. 

Normerna för arbetet är inte alltid på förhand givna, i synnerhet när det kommer till undantag 

för vissa principer eller hur de rent praktiskt ska utföras. Intensiteten av interaktioner kring det 

normerande varierar och påverkas av den ideologiska överrensstämmelsen med kollegorna.  

Detta gör att yrkesidentiteten även närmar sig gruppidentiteten och relaterar till varandra 

ömsesidigt. Det dagliga småpratet har en ideologisk och normerande potential som realiseras 

till stor del inom de olika möjliga uppdelningarna som kan göras inom gruppen men oftast inte 

mellan de möjliga uppdelningarna. Även om det finns öppet ogillande av någon annans 

handlingar så är det främst i småpratet som normer och värderingar synliggörs och förmedlas. 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte och frågeställningar är att beskriva och förklara interrelationen mellan 

yrkesidentitet och normer i en arbetsgrupp inom ett socialpsykiatriskt särskilt boende och hur 

dessa normer eller normerande praktiker synliggörs. Studien svarar på frågeställningen genom 

slutsatsen att det är framförallt i det vardagliga småpratet som dessa normer synliggörs och det 

normerande småpratet sker i huvudsak mellan de som redan ligger nära varandra ideologiskt. 

Dessa gränser är inte på förhand givna, vilket således gör att yrkesidentiteten även tangerar 

identifikation med olika möjliga undergrupper, det vill säga vilken del av gruppen som en 

identifierar sig med närmast. Småpratets normerande innehåll ökar eller minskar beroende på 

vilka personalkombinationer som arbetar ihop, samt hur dessa befinner sig ideologiskt där en 

större ideologisk likhet följs av ett mer normerande sätt att samtala.  
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Studien har en specifik frågeställning som anlägger ett visst perspektiv, vilket både påverkar 

valet av teori och styr datainsamlingen i viss mån. Jag beskriver således en aspekt av en kultur, 

relativt till deras yrke som boendestödjare och hur deltagarna förstår sig själva i sitt arbete och 

vad som är rätt och riktigt i deras arbete. Den teoretiska förståelsen av vad som har högt 

förklaringsvärde i mänsklig interaktion har gjort mig uppmärksam för och aktivt riktat min 

etnografiska blick mot vad som skulle kunna utgöra normer, ideologier, teamframträdande etc. 

Dessa återspeglar således en vilja att utnyttja att andra har tänkt kring dessa sociala fenomen 

och använda dessa på ett sätt som ökar förståelsen. Generaliserbarheten i kvalitativa studier kan 

inte sägas handla om ett försök att lista ut vilken grad av allmängiltighet och fördelning av 

exempelvis vissa normer i populationen boendestöd. Det handlar snarare om att bygga en 

förståelse om exempelvis småpratets betydelse i de bakre regionerna för det normsystem som 

existerar, där denna förståelse kan visa sig vara giltig i andra sammanhang.   

6.1 Resultatet i relation till teori och teoretiska begrepp 

Att använda teori som perspektiv i en utforskande studie kan vid första anblick ses som 

motsägelsefullt och en kan fråga sig om teorin inte kommer styra utforskandet. Svaret på den 

frågan borde bli ett jakande med reservation. Den strategiska nyttan med teorianvändandet är 

att det går att utnyttja att andra människor har tänk och utforskat tidigare. De möjliga strategiska 

kostnaderna är att verkligheten pressas in på ett oförtjänt sätt i teorin eller att de människor som 

har tänkt och utforskat tidigare har haft fel eller svagheter i sina resonemang i någon mening.  

De teoretiska begreppen som har använts till studien valdes medvetet på en hög 

abstraktionsnivå. Studien är inte teorilös utan påverkad av de teoretiska begrepp som används 

sensibiliserande i både datainsamling och analys. Genom att använda en observationsguide som 

är relativt teorineutral (se Bilaga A) balanserades det teoretiska perspektivet mot en mer 

verklighetsnära beskrivning. 

De olika ideologierna som beskrivs i studien påverkar interaktionerna i både det främre 

regionen (vad som man bör göra med brukarna) likväl som i de bakre. I de bakre regionerna 

blev småpratet påverkat av de olika möjliga ideologiska indelningarna inom gruppen. Den 

bakre regionen (relativt till framträdandet som boendestödjare) är i sin tur ett framträdande som 

har en ideologisk prägel relativt till olika grupperingar inom arbetsgruppen. Både bakre och 

främre regionen är påverkade av de normer och ideologier som existerar inom gruppen. 

Normernas och ideologiernas påverkan på de bakre regionerna kan ha att göra med att 

teamframträdande kan tänkas vara en norm i sig då deltagarna lägger stor vikt i att göra lika för 

att inte dela upp personalgruppen. Ideologiska motsättningar i de bakre regionerna kan i sin tur 

tänkas vara hotfulla mot framtida teamframträdande. På samma gång som de bakre regionerna 

var påverkade av arbetets ideologiska aspekter var dessa regioner även en plats för humor och 

relationer på ett personligt plan. Det blev således både en plats för öppenhet och stängdhet vilket 
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var det som inspirerade till uppsatsen rubrik att ”Det är högt i tak… men”. Det är därav svårt 

att tänka på personallägenheten som enbart lokaliserad i den bakre regionen. 

De flesta insatser med brukarna sker enskilt och andra deltagarna kan som oftast inte se 

varandras ”framträdande” framför brukarna, men den definition som deltagarna vill projicera i 

interaktionen är påverkad av de andras framträdande av den typen. Om en deltagare interagerar 

med en brukare så påverkas denna interaktion av tidigare interaktioner med andra deltagare. 

Brukarna kan tycka att de är ”olika hårda” och deltagarna ser en potentiell risk att delas upp i 

omtyckt eller inte omtyckt, vilket i sig kan hindra framtida interaktioner. Den interaktion som 

sker mellan en av studiens deltagare och brukaren som hen arbetar med är både ett enskilt 

framträdande i stunden, men är på samma gång en del av en uppsättning interaktioner som utgör 

ett teamframträdande. Det den ena deltagaren gör i interaktion med en brukare kan upplevas 

hota den möjlighet en själv har i en framtida interaktion med brukaren på grund av den 

definition av personalens uppgifter som kommuniceras i tidigare interaktioner mellan personal 

och brukare. 

Ideologiers emotiva aspekter var tydliga under studien, likväl som normer som knutna till något 

djupare (i moraliskt eller ideologiskt avseende) än ett invant mönster. Dessa normer både 

motiverades och rättfärdigades i småpratet, vilket liknar Fines (2012) syn på normer. Dessutom 

verkar teamframträdandet vara en norm i sig, vilket skulle kunna medföra att ett brott mot en 

viktig norm, eller princip för att använda en deltagares ord, utgör en överträdelse i två aspekter. 

Dels skapar brottet mot normen i en grupp en överträdelse mot normen i sig, som är knuten till 

den moraliska ordningen och den ideologi som är dominerande, men på samma gång ett brott 

mot gruppen på grund av att gruppens sammanhållning påverkas mycket av ideologiska 

aspekter. Varje normrott inom en grupp verkar bestå av ett dubbelt normbrott. Det dubbla 

normbrottet verkar dels mot den norm som styr mönstret av sociala handlingar och normen om 

att följa de normer som gruppen har som giltiga. Straffet för normbrottet inom gruppen blir 

således tvåfaldigt. Det dubbla normbrottet är både ett brott mot den specifika normen i sig men 

samtidigt mot brottet att bryta mot gruppens normer och i förlängningen de värderingar som 

gruppen håller för sanna. Hos studiens deltagare kan normbrottet ha en trippel karaktär då det 

finns en norm att i många fall göra lika. Varje normbrott kan således innehålla ett brott mot den 

specifika regeln som normen utgörs av, regeln om att göra lika och mot gruppens 

sammanhållning.  

6.2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som riktade sig mot boendestödjare och brukare tog upp fenomen 

såsom relationer mellan personal och brukare som var konkreta respektive abstrakta i sin 

socialitetsform och alltid innehållande samtal och sällskap  (Andersson & Gustafsson, 2019),  

eller möjligheten att se varandra som människor (Topor, 2001). Dessa interaktioner mellan 

brukare och personal som möjliggör socialitetsformen verkar vara villkorat av interaktioner 
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inom arbetsgruppen som är inbäddade i det normsystem som existerar och skapar olika 

principer eller regler för hur en kan bete sig i interaktionen där olika undantag är olika giltiga.  

Cain (2012) beskriver den bakre regionen som en del av yrkesidentiteten där interaktioner där 

utgör en resurs för att orka med påfrestningar i de främre regionerna och en plats där personal 

kan skapa strategier för framtida interaktioner. Jag håller delvis med om att de bakre regionerna 

både är en del av yrkesidentiteten och en resurs för att orka arbetet där strategier kan tänkas ut 

i samråd med kollegor. Mina resultat föll i linje med Cains. Där vi skiljer oss åt är att Cain 

beskriver gruppen som en grupp, medan jag beskriver en grupp med många möjliga indelningar. 

Detta kan möjligen bero på att Cain studerade personalen i interaktion med deras patienter. Med 

patienterna som avskiljning kanske det blir enklare att prata om gruppen som en grupp. Min 

studie förlades i huvudsak i personallägenheten, vilket gjorde att dessa yttre referenspunkter för 

gruppen var mindre tydliga, vilket kan vara en anledning till att denna grupp beskrivs som 

indelad. Relativt sett till brukarna är gruppen homogen, relativt till varandra öppnas en större 

variation upp. Av samma anledning kan min beskrivning skilja sig åt mot exempelvis 

Magnusson, Patten och Looysen  (2012), vilka beskriver hur socialarbetarens stil egentligen är 

resultatet av en serie interaktioner med externa aktörer. Dels fokuserade min studie främst på 

interaktioner inom gruppen och inte med externa aktörer, dels kan det skilja sig åt mellan de 

socialarbetare som Magnus, Patten och Looysen följde och de deltagare jag följde gällande i 

vilken grad de interagerar med varandra i personalgruppen relativt till externa aktörer. 

Interaktioner med externa aktörer var inte alltför ofta förekommande, i synnerhet i relation till 

interaktioner inom gruppen om externa aktörer.  

Westman, Forsgrädde och Nyman (2003) observerar arbetsgrupper i gruppsamtal skiljt från sitt 

arbete med intresse att studera vilka typer av samtal som hjälper i avseende att motverka 

samarbetssvårigheter i gruppen på grund av olika omsorgsideologier. I min studie observerar 

jag en arbetsgrupps vardag och har ideologi som ett av de möjliga teoretiska begreppen för att 

analysera materialet. Man kan därför säga att Westman, Forsgrädde och Nymans antagande om 

samarbetssvårigheter på grund av olika ideologiska perspektiv studerades mer närgånget i 

denna studie. Westman, Forsgrädde och Nymans studie kan sägas svara på vad som hjälper mot 

denna typ av samarbetssvårigheter. Min studie kan delvis tänkas innehålla svar på hur denna 

typ av samarbetssvårigheter kan se ut genom att fokusera på det vardagliga.  

Resultatet av min studie följer i mångt och mycket resultat från den tidigare forskningen såsom 

ett villkorat yrkesutövande och hur olika ideologiska positioner kan försvåra samarbetet eller 

skapa identifikation till olika möjliga grupperingar på plats. Det område resultatet skiljer sig åt 

på beror antagligen mycket på grund av min studies fokus gentemot de andra studierna. De 

tidigare studierna har främst studerat interaktioner mellan professionell och klient i någon form 

eller mellan professionell och externa aktörer och jag riktar mitt fokus på interaktionen mellan 

professionell och professionell. ¨ 
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6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har i huvudsak studera interaktioner mellan personal kring normer och identitet. 

Möjliga frågor som kan vara intressanta för vidare forskning är att relatera dessa interaktioner 

till en vidare samhällsdiskurs om socialt arbete eller psykisk ohälsa/sjukdom och följa 

förändringar över tid på en vidare samhällsnivå och på gruppnivå.  

6.3 Metod 

Att studera denna frågeställning genom den etnografiska metoden och med grund i deltagande 

observation var både givande och ansträngande. Givande i den mån att jag känner att 

frågeställningen är besvarad på ett relevant sätt där detta sätt är grundat i deltagarnas 

interaktioner på den plats som studeras. En fördel som jag ser med att spendera relativt (till 

andra metoder) mycket tid med deltagarna, och på plats, är att man lär känna situerade meningar 

på ett annat sätt som både ger möjlighet till intressanta konversationer och en fingervisning vad 

man kan rikta sitt fokus med i observation.  

Under tiden som observationerna fortlöpte blev fokuset smalare och den paus som inplanerades 

mellan de tre första observationerna var givande för studiens resultat. I början hade jag en känsla 

av att försöka fånga allt. Observationsguiden följdes mer strikt i ett försök att försöka fånga in 

så mycket material som möjligt och så detaljerat som möjligt. Efter de tre första 

observationstillfällena hade jag mycket material, men greppade inte materialet på en 

konceptuell nivå. Att lämna tid halvvägs för analys gjorde att de tre sista observationerna och 

de intervjuer som tog plats under dessa tillfällen kunde fokusera på det småprat som jag hade 

uppmärksammat under de tre första observationerna. 

6.3.1 Min påverkan 

Att jag påverkat deltagarna i någon mån med min närvaro är självklart. Dels genom att jag har 

förhållit mig aktiv på platsen och pratat med deltagarna. Deltagarna tog i många fall initiativ 

till att samtala och berätta för mig och min upplevelse av dem var att de var i stort öppna med 

undantag för en deltagare som förhöll sig något passivt gentemot mig. Denne deltagare var dock 

öppen med att det var märkligt att ha med en extra person som observerar på plats. Deltagarna 

var öppna om sitt privata liv, sitt arbete och om andra i gruppen förutom när vi började prata 

om ämnen som ligger nära de olika ideologiska spåren. Då ändrades tonen i konversationen och 

samtalet blev mer anonymiserade genom att de slutade använda specifika namn och var mindre 

specifika när de förklarade händelser. Detta kan tänkas utgöra en brist då jag möjligen fick 

svårare att kartlägga vilka interaktioner dessa berättelser vittnade om, även om det i mångt och 

mycket gick att lista ut vilken person de menade. Jag anser dock att denna möjliga brist vägs 

upp av den insikt jag fick av denna skillnad i öppenhet gentemot mig och hur beskrivande det 

var för platsen. 
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Som nämnt i avsnittet 4.1 Etik finns det två grupper som var föremål för etiska överväganden. 

Dels deltagarna som studerades men även de människor som bor i trapphusboendet (brukarna). 

Studiens deltagare har jag låtit vara anonyma i texten, men även inför varandra. Jag har varit 

noga med att inte delge information till andra som har sagts i förtroende eller kan tänkas utgöra 

en påfrestning för deras relationer med varandra.  För brukargruppen har jag nog gått ganska 

obemärkt förbi. Under studien har jag som mest befunnit mig i personallägenheten och deras 

rutiner har fortlöpt som tidigare. Förutom när jag följde med personal och hälsade på några av 

brukarna så har mitt deltagande på platsen inneburit kontakt med personal.  

6.3.2 Resultatet i relation till grindvakters påverkan 

För att jag skulle få genomföra studien skulle de möjliga deltagarna godkänna min närvaro, 

dessutom villkorade organisationen, eller snarare områdeschefen, min närvaro genom att jag 

inte skulle känna personer och dels genom att förmedla kontakter med den potentiella 

deltagararan samt vara områdeschefen med när de diskuterade om de ville ha mig 

närvarandande. Det är oklart hur detta kan ha påverkat studien. De potentiella boenden som 

kom på tal vara boenden som inom chefens område, en grupp var negativa till min närvaro och 

en grupp kände jag personer sen tidigare. Hade syftet varit att avslöja en företagskultur, eller 

bedöma deltagarna i deras arbete så skulle områdeschefens inblandning i urvalet vara en 

negativt för studien. När sådant inte är fallet ser jag inte att detta skulle medföra någon direkt 

nackdel men ett flertal fördelar. Fördelarna var att accessen till platsen blev god och deltagarna 

välvilligt inställda till mig vilket möjligtvis kunnat bidra till deras öppenhet gentemot mig som 

student. 
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BILAGA A: OBSERVATIONSGUIDE 

1.Utrymme: Hur är utrymmet uppdelat? Vilken funktion verkar utrymmet ha? Vilka handlingar 

utförs i utrymmet? Hur förhåller sig aktörerna (fysiskt) till utrymmet?  

2. Aktivitet: Hur genomförs aktiviteter? Vilka enskilda handlingar kan man säga att aktiviteten 

består av? Hur utförs denna? Finns det alternativa sätt som denna genomförs på? Vad verkar 

aktiviteten resultera i?  

3. Objekt: Vilka objekt används i handlingarna? Hur används dessa?  

4. Tid i förhållande till plats – Hur länge pågick aktiviteterna och var?  

5. Känslor: Hur uppfattar jag de andras känsloläge?  

6. Noteringar: mina reaktioner och uppfattningar om informanters perspektiv för validering i 

framtida samtal.  

 

 



 

 

Bilaga B:  Informationsbrev  

Hej, jag heter Andreas Jarebro och jag skriver min C-uppsats inom Sociologisk 

socialpsykologi på Mälardalens högskola. I min studie intresserar jag mig för gruppkulturer 

och yrkesidentiteter. Jag vill alltså undersöka hur gruppens medlemmar relaterar till sig själva 

i sitt yrke, till denna yrkesgrupp och hur de uppfattar sin roll i relation till gruppen och sitt 

yrke. Det är alltså i egenskap av er roll som beteendevetare/boendestödjare och att ni tillhör 

denna arbetsgrupp som jag nu adresserar er.   

Jag kommer genomföra en serie (ungefär sex stycken) deltagande observationer, vilket 

innebär att jag kommer vara på plats mellan den 18e till 30e november och vara med under 

delar av er arbetsvardag. Deltagande observation innebär att ni kommer se mig stundom delta 

i ert arbete på ett sådant sätt som är möjligt och inte stör er arbetsutövning, delta i 

arbetsrelaterade diskussioner, ta anteckningar och samtala med er om händelser under er 

arbetsvardag. I slutet av perioden skulle jag önska få möjlighet att genomföra intervjuer för att 

diskutera det jag har observerat och funderat över. Ni kommer att kunna ta del av ett utkast av 

rapporten och min analys där ni gärna får lämna synpunkter och diskutera hur ni har upplevt 

min närvaro under denna period.  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du så önskar. 

Alla uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte 

kommer att avslöjas. Det insamlade empiriska materialet i form av mina fältanteckningar och 

de transkriberade intervjuerna kommer att anonymiseras Det insamlade materialet kommer 

enbart att användas av mig och min handledare Magdalena Vieira. Ljudfiler och utskrifter, om 

intervjuer transkriberas kommer enbart att användas till studien och raderas efter uppsatsens 

examination är genomförd. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och kommer att finnas 

tillgängligt i en elektronisk databas på̊ Mälardalens högskola. Examensarbetet beräknas vara 

klart i slutet av januari 2020.  
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