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Att lära sig dansen i arbetsalliansen 
 

En kvalitativ skildring av en personalgrupps sociala interaktioner 

inom en stödverksamhet 

 

Sammanfattning 

Det är viktigt att personalgrupper inom behandlings- och stödverksamheter präglas av positiva 

sociala interaktioner och lyckade ritualer för att uppfylla funktionalitet och effektivitet. Brist 

på positiva sociala interaktioner och lyckade ritualer riskerar att skapa en personalgrupp som 

präglas av oenighet och konflikter. Studien syftar således till att undersöka hur sociala 

interaktioner i en personalgrupp inom en stödverksamhet inverkar på det dagliga arbetet. 

Studien syftar även till att undersöka hur en positiv och funktionell personalgrupp skapas 

genom samspel mellan gruppmedlemmarna. Vidare diskuteras relationen mellan 

personalgruppens funktion och klienterna. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod 

som omfattar fem intervjuer med personal inom en stödverksamhet. De teoretiska 

utgångspunkterna som används vid analys är Collins teori om sociala interaktioner och Bions 

gruppteori. Studiens resultat visar att personalen benämner olika faktorer som viktiga för en 

funktionell personalgrupp och att de även har delade meningar och känslor för 

personalgruppens funktion. Vidare visar studien att personalgruppen inom den studerade 

verksamheten inte arbetar enhetligt eller utifrån någon specifik teori eller metod. Detta kan 

således vara ett resultat av att gruppen präglas av misslyckade ritualer och mindre bra sociala 

interaktioner.  
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Learning the dance in the working  

alliance 
A qualitative study of social interactions within a staff group in a 

support organization 

 

Abstract 

It is important that staff groups within treatment and support organizations are  

characterized with positive social interactions and successful rituals in order to be functional 

and effective. A lack of these ingredients can create a group with disagreement and 

conflicts. This study aims to explore how the interactions and rituals affect the daily work 

within the staff group in a support organization. A second purpose is to explore how a positive 

and functional staff group is made easier through interaction between the members of the 

group. The relationship between the function of the staff group and the clients is  

also discussed. The study has a qualitative research approach and includes five  

interviews with staff within a support organization. The theoretical basis for the analysis is 

Collin’s interactions theory and Bion’s group theory. The result shows that the staff name 

different factors as important for the function of a staff group. The study also shows that the 

staff group doesn’t work uniformly or by any particular theory or method. This may be the 

result of that the group is characterized by failed rituals and less good interactions.   
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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till personalen på den studerade verksamheten som 

tagit sig tid att besvara våra frågor. Vi vill även tacka vår fantastiskt engagerade handledare 

Lia som stått stadigt vid vår sida genom hela uppsatstiden. Slutligen vill vi tacka varandra för 

ett mycket välfungerande partnerskap som tagit oss framåt i ur och skur, motvind som 

medvind.  

    

      Hannah Donaldson och Lina Smitterberg Nilsson 

                                                             Örebro, maj 2012 
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Inledning 
 

En välfungerande personalgrupp är ofta avgörande för att säkerställa kvalitén på det arbete 

som utförs och fungerar även som ett mått på hur effektiv verksamheten är (Lennéer Axelson 

& Thylefors, 2005). Inom ramen för verksamheter inom socialt arbete är detta än mer 

väsentligt då sociala interaktioner inte enbart sker inom personalgruppen utan även i det 

dagliga arbetet med klienterna. Klimatet inom arbetsgruppen påverkas av inre och yttre 

faktorer såsom organisationsstruktur, sociala handlingar och kommunikation (Lennéer 

Axelson & Thylefors, 2005). Sociala interaktioner är en betydelsefull aspekt inom  

personalgruppen som styr hur gruppmedlemmarna interagerar med varandra. De sociala  

handlingarna anses vara avgörande för om en positiv eller negativ personalkultur utvecklas 

och upprätthålls (Johansson & Lalander, 2010). Kultur innebär inte något som en organisation 

har utan snarare är och blir (Messing & Westlund, 2004). Det finns ett samband inom 

behandlingsverksamheter mellan en positiv personalkultur och verksamhetens uppnådda mål. 

Behandlingsverksamheter och andra verksamheter inom socialt arbete bör därmed arbeta 

aktivt för att skapa en positiv personalkultur. Det krävs dock mer än att endast förändra yttre 

faktorer som exempelvis ledarstil för att hämma en negativ personalkultur. Personalen måste 

få möjlighet att bearbeta och förändra sin bild av arbetsmiljön för att kunna skapa en 

funktionell personalgrupp (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). För att en väl fungerande 

personalgrupp ska kunna skapas krävs det positiva sociala interaktioner mellan medlemmarna 

i gruppen.   

Ett gemensamt förhållningssätt till de insatser som utförs är en grundläggande aspekt för att 

en fungerande personalgrupp ska kunna skapas. Forskning visar att en positiv personalkultur 

bland annat präglas av hög moral och enighet i personalgruppen (Andreassen, 2003). En väl 

fungerande behandlingsinstitution innebär att personalen är eniga gällande uppsatta mål i 

behandlingsarbetet samt att de utgår från ett gemensamt förhållningssätt (Andreassen, 2003). 

Genom att utgå från ett gemensamt förhållningssätt, vilket bland annat inkluderar delade 

teoretiska utgångspunkter, ökar chansen till positiva behandlingsresultat (Andreassen, 2003). 

Även Socialstyrelsen (2007) belyser vikten av en funktionell personalgrupp och lyfter fram 

kvalitetsområden inom behandlingsverksamheter som ständigt behöver utvecklas. Dessa 

områden är exempelvis personalens existerande kompetens, evidensbaserade metoder, 

samarbete med klienter samt klienters delaktighet i behandlingen. Det krävs att personalen är 

medvetna om de faktorer som påverkar dem som grupp för att kunna skapa en positiv 

personalkultur och därav kunna arbeta funktionellt.  

Det är av vikt att personalgruppen uppmärksammas på faktorer som kan påverka gruppens 

funktion i det dagliga arbetet. Att tillhöra en grupp och att få känna trygghet är så viktigt för 

individer att de till och med kan komma att avstå från personliga värderingar,  

önskemål och personlig utveckling till förmån för gruppen (Mathiasson, 1994). Studier visar 

att individer tycks värdera mänskliga relationer inom arbetslivet högre än status och pengar, 

och det verkar även vara de mänskliga relationerna som både hindrar och hjälper  

individer att använda sig av ny kunskap och utveckla nya förmågor (Mathiasson, 1994). 

Mathiasson (1994) menar att det är av vikt att personalen inom en arbetsgrupp  

identifierar det inflytande de har på varandra och talar om de känslor och åsikter de har kring 

varandras beteende för att kunna ta sig ur eventuella destruktiva mönster. En arbetsgrupps 

kommunikation kan minska risken för omedvetna och destruktiva processer. En grupp är 

mycket mer än en samling individer. Den präglas av en vilja och åsikter som tycks komma 

från ett medvetande snarare än flera. Varje grupp präglas av egna normer som talar om för 
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individer vilka beteenden som anses vara lämpliga respektive olämpliga inom just 

dengruppen. Dessa normer blir synliga vid tillfällen då de inte följs och efterlevs (Mathiasson, 

1994). Detta bekräftas även av Johansson och Lalander (2010) som menar att de sociala 

reglerna oftast är osynliga så länge alla individer anpassar sig efter dem, men så snart en regel 

inte följs får individer en anledning att stanna upp och fundera över gruppens sociala normer 

och värderingar. Gruppmedlemmar förväntas även snabbt ta reda på vilka normer som råder i 

de olika grupperna utan att någon talar om det för dem (Mathiasson, 1994).  

Sociala interaktioner och ritualer tillskrivs betydelse för varje grupp och påverkar 

gruppmedlemmarnas känsla av sammanhang samt deras emotionella energi. När individer 

känner ett emotionellt sammanhang ihop med andra individer skapas interaktioner mellan 

dem som ökar känslan av social närvaro i grupp (Johansson & Lalander, 2010). Sociala 

interaktioner innebär att individerna följer gruppens ibland uttalade eller outtalade sociala 

regler och normer. Även samhället som stort har regler och normer som individer bör följa för 

att undvika att betraktas som avvikare (Johansson & Lalander 2010).  Gruppmedlemmarna 

skapar sociala ritualer genom samspel och interaktion med varandra vilket leder till ett 

solidariskt sammanhang. Vissa ritualer ger upphov till att individerna laddas med emotionell 

energi, vilket ger en upplevelse och känsla av gemenskap med de övriga i gruppen. Dock 

finns det ritualer som medför att individerna dräneras på sin emotionella energi, möjligtvis i 

situationer där ritualen känns påtvingad eller oäkta. Känsla av självförtroende och entusiasm 

att delta i sociala interaktioner underlättas av en högre grad av emotionell energi. En lägre 

nivå av emotionell energi riskerar leda till att individen drar sig undan från gruppen i brist på 

solidaritet och känsla av gemenskap (Johansson & Lalander, 2010). Det är än mer viktigt att 

personalgrupper är funktionella inom människovårdande yrken eftersom dessa ofta är 

känslomässigt utmanande, vilket fordrar positiva sociala interaktioner där personalen kan 

prata om de känslomässiga delar som arbetet medför (Andreassen, 2003).  

Problembeskrivning 

 

Det finns grundläggande faktorer som är av betydelse för gruppers funktionalitet. Individer i 

en fungerande grupp har gemensamma mål, är eniga, har respekt för varandra och delar en 

känsla av delaktighet. Inom en personalgrupp är det av ännu större vikt att dessa faktorer 

skapas och upprätthålls då gruppmedlemmarna har ett uppdrag att utföra arbetsuppgifter 

tillsammans. Inom människovårdande yrken där det dagliga arbetet oftast är känslomässigt 

utmanande är den goda arbetsgruppen av än större betydelse. Gruppens positiva dynamik och 

en välfungerande kommunikation underlättar för personalen att dela arbetets  

emotionella svårigheter och utmaningar. Forskning visar att det är viktigt med en positiv 

personalkultur inom behandlingsverksamheter då denna direkt påverkar 

behandlingsstrukturen och behandlingsutfallet (Andreassen, 2003). Föreliggande studie syftar 

därför till att synliggöra faktorer och processer som är av betydelse för en funktionell 

personalgrupp inom en stödverksamhet och att undersöka hur samspelet mellan 

personalgruppens medlemmar påverkar gruppen som helhet. Även om det finns en stark 

personalgrupp inom verksamheten behöver det inte innebära att den gynnar skapandet av 

relationer till klienterna. Det saknas vidare forskning inom detta område och därför syftar 

studien även till att diskutera vilken inverkan den rådande personalgruppen har på klienterna.  
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Studiens syfte och frågeställningar 

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sociala interaktioner inom en  

personalgrupp inverkar på det dagliga arbetet. Vidare syftar studien till att undersöka hur en 

positiv personalgrupp skapas och underlättas genom samspel mellan gruppmedlemmarna. I 

studien diskuteras även hur den rådande personalgruppen kan komma att påverka klienterna.  

 

Vilka faktorer tillskrivs betydelse för en funktionell personalgrupp inom stöd- och 

behandlingsverksamheter? 

Vilka teorier och/eller metoder används inom stödverksamheten? 

Hur uppfattas personalgruppens attityder till att arbeta utifrån teorier och metoder av 

gruppmedlemmarna?  

Råder det enighet om på vilket sätt personalgruppen ska utföra arbetet och betydelsen av teori 

och metod? 

Verksamhetsbeskrivning 

 

Den studerade verksamheten är ett stödboende i Örebro kommun som riktar sig till 

bostadslösa vuxna med missbruksproblematik. Personalen på stödboendet består av tre 

kuratorer och fyra behandlingsassistenter samt en gruppledare. Boendeenheten ingår under 

socialförvaltningens enhet och för att beviljas en plats på stödboendet krävs ett biståndsbeslut 

i enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 §, dokumenterad missbruks – och 

beroendeproblematik samt bostadslöshet. Målgruppen för verksamheten riktar sig till män och 

kvinnor från 18 år och uppåt.  

Målet med verksamheten är att ge klienterna verktyg och stöd för att bibehålla sin nykterhet 

och drogfrihet i syfte att bli självförsörjande och få ett eget boende med eget bostadskontrakt.  

Insatserna inriktas på att den boende får redskap till att kunna gå vidare i sin 

förändringsprocess för att kunna ta emot stöd och insatser utifrån missbruket och för att få ett 

eget boende. Då stödboendet ska vara drogfritt används urinprov som ett redskap för att kunna 

garantera detta. Stödboendet erbjuder individuella insatser som formuleras i en 

genomförandeplan. Klienten är delaktig i upprättandet av genomförandeplanen som följs upp 

och utvärderas regelbundet. Stor vikt läggs på att klienten ska sätta upp individuella mål och 

ges förutsättningar för att kunna fortsätta sin förändringsprocess. Det är viktigt att personalen 

samarbetar med andra instanser som exempelvis psykiatrin och insatser utifrån lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade då många klienter även lider av psykiska 

sjukdomar och har funktionshinder som personalen på stödboendet inte har utbildning inom.   

 

I det praktiska arbetet med klienterna på stödboendet ingår strukturerat boendestöd, stöd i det 

vardagliga livet som budget, handling av mat, hygien, städning och matlagning. Personalen 

arbetar även med social träning, stöd och uppmuntran i en aktiv fritid samt att ge stöd för att 

klienterna ska klara av att befinna sig i en drogfri miljö. För att öka tryggheten och  

kontinuiteten för klienterna arbetar verksamheten utifrån kontaktmannaskap; en kurator och 

en behandlingsassistent arbetar i team med varje klient. All personal ska ha kännedom om 

verksamhetsdirektiven och de ekonomiska ramarna. Hög kvalité ska prägla hela enheten där 

arbete utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks – och beroendevård är 

viktiga. Personalen ska även få fortbildning för att möta målgruppens varierande problembild 
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som innefattar LSS, socialpsykiatri samt skulder och ekonomiska svårigheter. All personal 

har utbildning i motiverade samtal (MI) vilket genomsyrar verksamheten utifrån ett 

gemensamt förhållningssätt. 

Teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt presenteras relevanta teoretiska utgångspunkter med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar. Inledningsvis ges en djupgående beskrivning av Collins (2004) 

teori om sociala interaktioner och ritualer. Syftet är att ge en fördjupad kunskap om hur  

sociala interaktioner och ritualer påverkar gruppen i personalsammanhang. Avslutningsvis 

belyser avsnittet Bions (Bion,1961;Rioch, 1971;Grinberg m.fl., 1993) gruppteori vilken syftar 

till att ge läsaren kunskap om olika grupprocesser.  

Collins interaktionsteori 

Sociala interaktioner mellan individer är nyckeln till att kunna förstå ett större socialt  

sammanhang (Collins, 2004). Interaktionen mellan individer utgör scenen för socialt  

agerande och det är genom situationen vi kan förstå individen, och inte tvärtom. Positiv  

emotionell energi skapas hos individer genom vardagliga ritualer, som att exempelvis samtala 

med en annan individ. Om dessa ritualer upprepas likt en kedja och är av lyckad karaktär, 

skapas en känsla av tillhörighet mellan individerna som i sin tur gör att solidaritet och  

symboler för sammanhanget skapas (Collins, 2004). Det är situationerna vi ställs inför som 

skapar våra sociala identiteter. Individer är ett resultat av tidigare interaktioner som även blir 

en ingrediens i nya sociala interaktioner. En situation är dock inte ett resultat av  

individerna som inkluderas i sammanhanget utan snarare resultatet av de lagar, normer och 

egna processer som varje situation är innehavare av. Genom att se och förstå situationer  

genom ett sociologiskt perspektiv, det vill säga genom att förstå situationen som skapare av 

individen, kan vi lättare förstå varför individer agerar som de gör (Collins, 2004).   

Ritualer är en grundläggande del för att skapa ett positivt gruppklimat och ett viktigt inslag 

för att medlemmar ska känna tillhörighet till gruppen. Ritualerna som utförs mellan individer i 

olika sammanhang är en handling som innefattar stereotypa ageranden som exempelvis 

muntliga och skriftliga formuleringar, gester och ageranden (Collins, 2004). Det är dock  

inte den stereotypa handlingen i sig som är utmärkande för en ritual utan det är de emotioner 

som skapas hos gruppmedlemmar, vilket i sin tur bidrar till en delad ömsesidig  

uppmärksamhet om varandras närvaro och en stark känsla av tillhörighet. Dessa känslor är de 

huvudsakliga ingredienserna för att ritualen ska vara lyckad (Collins, 2004). Däremot kan den 

gemensamma uppmärksamheten utvecklas spontant utan att individerna märker det. För att en 

ritual ska skapas krävs det att vissa kriterier uppnås så som att minst två personer är fysiskt 

närvarande samt att medlemmarna har en stark gruppkänsla. Gruppkänslan påverkas i sin tur 

av i vilken mån medlemmarna känner sig inkluderade respektive exkluderade i gruppen. Det 

krävs även att gruppmedlemmarna fokuserar sin uppmärksamhet på samma handling och att 

de delar samma emotionella upplevelse. Ju mer fokus individerna i gruppen lägger på den 

gemensamma handlingen, och ju mer medvetna de är om varandras känslor och tankar, desto 

större och mer intensiva blir deras känsla av att vara en del av sammanhanget och gruppen 

(Collins, 2004).  

 

Individers engagemang ”smittar av sig” på andra individer och bidrar till entusiasm. Precis 

som individer i en applåderande folkmassa blir mer entusiastiska av varandras engagemang, 

eller medlemmar i en religiös förening blir mer hängivna åt sin religion när de är tillsammans, 
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fungerar det på liknande sätt i alla sammanhang där det fins ett engagemang. Individer 

fängslas av att interaktionerna med andra blir mer intensiva och agerar därefter. Collins 

(2004) menar vidare att för att ritualer ska vara framgångsrika och kunna alstra känslor som 

exempelvis innebär hög nivå av ömsesidigt fokus och en känslomässig delaktighet, krävs det 

att gruppmedlemmarna är innehavare av emotionell energi. Gruppen  

behöver skapa sina egna symboler som är utmärkande för deras grupp. Symbolerna kan 

exempelvis ta sig uttryck i visuella ikoner, ord eller gester. Slutligen, en sista viktig 

ingrediens för lyckade ritualer är känsla av moral för gruppen. När en grupp innehar en känsla 

av stark moral uppkommer även känslor av irritation och vrede mot individer som inte 

respekterar gruppens symboler och riter (Collins, 2004).  

 

Ritualer delas vanligen upp i två olika kategorier som benämns som lyckade eller misslyckade 

och kategoriseras vidare i formella och informella ritualer. Ritualer i båda kategorierna kan 

misslyckas även om det främst sker inom formella ritualer (Collins, 2004). Den  

vanligaste förekommande ingrediensen i misslyckade ritualer är bland annat  

bristande solidaritets - lojalitetskänsla för gruppen, bristfällig eller ingen respekt för gruppens 

symboler och inga gemensamma emotioner (Collins, 2004).  Påtvingade ritualer är exempel 

på misslyckade ritualer och uppkommer då individer drivs av att de vill bli en del av det 

sociala sammanhanget. Ritualerna känns påtvingade genom att de inte innefattas av ett 

naturligt flöde utan känns istället krystade. Detta kan förklaras av känslan efter en 

arbetsintervju då de flesta känner sig totalt kraftlösa då de försökt visa hur mycket de vill ha 

jobbet genom att göra sitt yttersta för att passa in (Collins, 2004). Påtvingade ritualer är 

snarare energikrävande än energigivande då de tenderar att få individer att känna sig 

känslomässigt utmattade. För många påtvingade ritualer kan få motsatt effekt hos individer 

och bidrar istället till att de tar avstånd från ritualer samt ökar risken för att antisociala 

personligheter skapas (Collins, 2004).  

 

Arbetsgrupper består av naturligt ojämlika maktrelationer där vissa av gruppmedlemmarna 

ger order medan andra tar emot order så som chef respektive anställd. Genom de ojämlika 

relationerna skapas maktritualer där uppmärksamheten fokuseras på givandet och tagandet av 

order (Collins, 2004). De som tar emot en order behöver inte nödvändigtvis utföra den, detta 

är inte heller alltid en förväntning från chefen, men det avgörande i en maktritual är att 

ordertagaren visar maktprocessen respekt trots att den inte alltid genomförs fullt ut. 

Ordertagarna är deltagare av dessa ritualer på olika sätt oavsett om de tvingas till dem eller 

om de är deltagare av solidariska skäl eller för att de vinner på det på ett privat plan, 

exempelvis genom berömmelse eller högre lön (Collins, 2004). I maktritualen finns ett 

gemensamt fokus, i detta fall ordergivarprocessen. Ordertagaren känner respekt för 

ordergivarens krav men ju större maktskillnad det är mellan ordergivaren och ordertagaren,  

desto mer tvingade och extrema kommer emotionerna att bli. Desto mindre påtvingad och 

tydlig ordergivaren är i sitt sätt att ge order, ju mindre blir maktritualens effekt. För att 

ritualen ska ses som lyckad sådan krävs dock en ömsesidig uppmärksamhet som producerar 

en stämning av emotioner för situationen. Detta förutsatt att det även sker en lyckad 

rollövertagning både av ordergivare och ordertagare. På detta sätt kan ordergivaren bli 

medveten om och känna både sin egen makt och sina anställdas känslor av underlägsenhet. 

Trots att ordertagare kan känna obalans mellan sig och ordergivaren måste de närvara vid 

ritualerna som sker vid ordergivningen och tvingas även att ge ett rituellt samtycke (Collins, 

2004).  
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Inom grupper förkommer det hierarkier där olika gruppmedlemmar innehar olika status och 

makt (Collins, 2004). Interaktioner producerar både status- och maktritualer på olika sätt i 

olika situationer. En individ kan inneha hög status inom en grupp, och ingen status alls i en 

annan grupp (Collins, 2004). Maktritualer handlar om att ge och ta order, medan statusritualer 

handlar om att vara inkluderad eller exkluderad. En situation kan innehålla flera statusritualer 

men inga maktritualer då det exempelvis inte finns någon ordertagare eller  

ordergivare. För att statusritualer ska kunna skapas måste ritualens effekt verka framgångsrikt 

och bygga upp stark emotionell energi bland deltagarna.  Ju mer intensiv ritualen är desto mer 

emotionell energi produceras i situationen och håller långsiktigt. Gruppen består av en 

sammansatt skara människor som befinner sig på olika skikt. Längst ut från gruppen existerar 

individer som knappt är deltagare, skiktet innan består av individer som tillhör gruppen och 

närmast kärnan existerar individen som utgör gruppens centrala punkt (Collins, 2004). 

Individen närmast kärnan är den person som till allra största grad är medlem i gruppen och 

som upplever starkast emotionell energi, solidaritet och som känner starkast förankring till 

gruppens ritualer och symboler. I det yttersta skiktet befinner sig individer som innehar lägst 

känsla av tillhörighet och som inte alls känner emotionell energi eller solidaritet för gruppen 

(Collins, 2004).  

Bions gruppteori 

 
Grupprocesser sker ofta omedvetet hos individerna men är än så viktiga att belysa för att  

förstå gruppens sammansättning och funktion. Bion menar att en grupp är en skara av  

individer som uppfyller en viss funktion (Rioch, 1971). Gruppen definieras inte av hur många 

deltagare den har utan vilken funktion gruppmedlemmarna innehar. Enligt Bion kan  

grupper existera utan att individerna nödvändigtvis behöver samlas, exempelvis släktingar 

som sällan ses är ändå en grupp. Det krävs dock att individerna samlas för att grupprocesser 

och fenomen inom gruppen ska kunna uppmärksammas (Rioch, 1971). Enligt Bion  

infinner sig fenomenet gruppmentalitet i alla grupper, vilket belyser hur gruppen fungerar som 

en enhet och bildas utifrån processer som oftast inte är medvetna hos individerna.  

Gruppmentaliteten skapas utifrån individens enskilda åsikter och viljor och kan därmed bidra 

till konflikter mellan de olika individernas begär. Detta kan frambringa en mer eller mindre 

ihållande osäkerhet inom gruppen och starka reaktioner från övriga gruppmedlemmar 

(Grinberg m.fl., 1993). Bion lyfter fram begreppet gruppkultur och menar att det är ett 

tillstånd mellan gruppmentaliteten och individens begär samt innefattar gruppens struktur och 

de uppgifter som gruppen har. Gruppkulturen kan observeras genom individernas roller och 

beteende i gruppen samt ledarens agerande (Grinberg m.fl., 1993). I Bions gruppteori 

förekommer även begreppet valens som en betydelsefull faktor. Valens uppkommer när 

individen strävar efter att förena sig med andra människor. Begreppet syftar till att beskriva 

individers förmåga att blir delaktiga i en grupp. Alla individer har möjlighet att förena sig 

med grupper, men förmågan att göra det skiljer sig mellan olika personer  

(Rioch, 1971). Bion belyser de svårigheter gruppmedlemmarna kan känna.  

Individerna pendlar ofta mellan en rädsla av att bli isolerade från gruppen eller så uppslukade 

av den att de förlorar sig själva. Dessa känslor uppkommer speciellt i grupper som är starka, 

då individerna känner att de löper större risk att bli utstötta (Rioch, 1971).  

Gruppens sammansättning och funktion påverkas således av gruppmedlemmarnas 

individuella känsloliv och behov.  

 

Gruppmedlemmarnas definition och syn på arbetsgruppen påverkas av inneboende 

föreställningar om hur en fungerande arbetsgrupp bör vara. Enligt Bion (Grinberg, m.fl., 
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1993) existerar det två grupper inom varje grupp eller två olika sätt för gruppmedlemmarna 

att bete sig på; arbetsgruppen och grundantagandegruppen. Varje arbetsgrupp har 

grundläggande uppgifter och individerna är medvetna om de uppgifter som arbetet syftar till. 

Varje gruppmedlem tar sitt ansvar att fullfölja arbetsuppgifterna och är motiverad att uppnå de 

uppsatta mål som arbetsplatsen har. För att nå målen i arbetet krävs att individerna samarbetar 

vilket kräver mognad, självbehärskning och tolerans hos individerna i arbetsgruppen. Även 

om arbetsuppgifterna och målen är tunga gynnar samarbetsprocessen individernas mognad 

och utveckling i gruppen (Grinberg, m.fl., 1993). Individerna i gruppen är också motiverade 

att söka ny kunskap och erfarenheter för ett effektivare arbete (Rioch, 1971). Utveckling inom 

arbetsgrupper gynnas av att individerna i gruppen uthärdar de svårigheter som arbetet medför. 

Detta möjliggör för en idéutveckling och lärdom om hur motstånd hanteras inom 

arbetsgruppen (Grinberg m.fl., 1993). Ovanstående aspekter existerar sällan utan är oftast en 

fantasi hos individerna. Människan har av naturen ofta problem med sin grupp vilket gör 

ovanstående faktorer till ett motsägande beteende hos individerna (Rioch, 1971). 

Arbetsgruppens funktion utåt stämmer inte alltid överens med verkligheten, eftersom 

gruppmedlemmarna sällan medvetet reflekterar över grupprocessen. 

 

Grundantagandena berättar något om gruppens innehåll och känslomässiga tillstånd och  

uttrycker sig i omedvetna impulser hos individerna (Grinberg m.fl., 1993). Begreppet 

grundantagande härstammar från de processer som sker i en grupp. Begreppet syftar till att 

förstå hur gruppmedlemmarnas gemensamma utgångspunkter och uppfattningar ter sig i  

gruppen vid en specifik tidpunkt. Grundantaganden bildas utifrån emotionella processer som 

sker i gruppen och kännetecknas oftast av ett irrationellt innehåll då gruppmedlemmarna har 

fantasier och impulser om hur gruppens mål ska uppnås (Grinberg m.fl., 1993). 

Grundantagandena kan väcka starka känslor hos gruppmedlemmarna som kan kännetecknas i 

exempelvis rädsla, kärlek, ångest eller hat (Bion, 1961). De känslomässiga tillstånden i 

gruppen kan bland annat utläsas i två olika grundantagandegrupper; beroende 

grundantagandegruppen och kamp – flyktgruppen. Individerna agerar som att de inte har 

kunskap om någonting och förlitar sig på att ledaren löser alla svårigheter som uppkommer. 

Individerna inom beroende grundantagandegruppen har som mål att bli omhändertagna av 

ledaren och få sina förväntningar uppfyllda. En ledare kan sällan uppfylla individernas 

förväntningar, vilket kan leda till att gruppen letar efter någon annan ledare. Om individerna 

känner sig övergivna av sin ledare för dem sig samman och bildar en intern och sluten grupp 

(Rioch, 1971). Kamp – flyktgruppen belyser individernas strid att bevara sin existens och att 

detta kan uppnås genom att bekämpa och fly från det som hotar gruppen. Ledarens roll är 

viktigt och är den som ska leda gruppen mot flykt. Karaktärisitiska drag för denna grupp är att 

medlemmarna flyr från arbetsuppgifterna genom att ägna sig åt andra sysselsättningar som att 

bland annat komma för sent eller ta långa fikaraster (Rioch, 1971). Bion är tydlig med att 

grundantagandegruppen ger en bild av gruppens känslomässiga nivå under en viss tidsperiod, 

vilken kan variera från en timme till flera månader (Grinberg m.fl., 1993).  

Tidigare forskning 
 

I kommande avsnitt presenteras det aktuella kunskapsläget utifrån litteratur och 

forskningsresultat som är relevanta för den föreliggande studien. Kunskapsläget berör de 

övergripande processer som har betydelse för personalgruppens funktion och mynnar sedan ut 

i en presentation av individens roll och funktion i personalgruppen. Avslutningsvis 
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presenteras forskningsresultat som belyser de styrkor och svagheter som kan identifieras i en 

personalgrupp. 

 

Gruppsykologiska processer i personalsammanhang 

 

Grupper är ett komplext resultat av en samling individers interaktioner och samspel med 

varandra. Begreppet grupper definieras i en mängd vetenskapliga texter (se exempelvis 

Hackman, 2012; Jern, 1998; Svedberg, 2000). Gemensamt för dessa texter är att samtliga 

belyser att individer samspelar med varandra i syfte att utföra en specifik  

uppgift eller nå specifika mål. Det finns tidig forskning om grupprocesser och McDougall var 

en viktig föregångare inom detta forskningsområde (1921, ref. av Granström, 1998). 

McDougall var bland de första som menade att varje grupp har en själ som påverkas av olika 

processer såsom gruppens kontinuitet och gruppmedvetenhet, det vill säga individernas känsla 

av att tillhöra en grupp. Gruppforskningen tog dock inte fart förrän under det senare  

1950-talet, men än idag finns det forskare som delar McDougalls tankar om grupprocesser 

(för vidare diskussion se exempelvis Granström, 1998). Lewin är en annan viktig  

föregångare inom gruppforskning och är känd för sina experiment med grupper där han kom 

fram till att individer som är delaktiga i en grupp skapar sin identitet genom interaktion med 

andra (Granström, 1998). Arbetsgruppen påverkas således av inre och yttre faktorer, så som 

sociala interaktioner och kommunikation (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005).  

 

Gruppens sammanhållning och relationsbildning är faktorer som påverkar interaktionen  

mellan gruppmedlemmarna. En grupp har alltid en historia vilken är viktigt att belysa för att 

förstå grupprocesser. Individernas bakgrund och hur länge de varit delaktiga i gruppen har en 

avsevärd inverkan på sammanhållningen och gruppklimatet (Bergsten & Seger, 2007). Enligt 

forskning är individernas strävan efter en uppsättning av mål, normer och värderingar en 

betydelsefull process inom en personalgrupp. I denna process är det möjligt att 

gruppmedlemmarna hamnar i konflikter med varandra i sökandet efter enighet, vilket är en 

nödvändighet för att skapa en öppen och förtroendefull miljö. Detta leder också till att  

medlemmarna skapar relationer till varandra, vilket möjliggör motivation och ett effektivt 

arbete (Wheelan, 2009). Positiva relationer inom personalgruppen bildar en stark gemenskap 

och samarbete mellan gruppmedlemmarna. Detta är speciellt viktigt inom 

behandlingsverksamheter där personalen möter klienter som har behov av att personalgruppen 

är eniga eftersom avsaknad av enighet går ut över de insatser som ges (Granér, 1994). Den 

konstruktiva och fungerande gruppen präglas enligt Granér (1994) av målmedvetenhet och 

positiva utvecklingsmöjligheter, vilket gynnar grupprocesser som påverkar personalens 

motivation, kompetens och erfarenheter. En fungerande personalgrupp kräver att individerna 

bland annat utgår från gemensamma värderingar och kommunikationssätt samt att 

gruppmedlemmarna har en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras. Personalgruppen 

försöker sträva efter en likhet utifrån dessa aspekter, vilket även kallas för konformitet. 

Gruppens strävan efter konformitet är allt som oftast en process som sker på ett omedvetet 

plan och påverkas av individernas individuella behov av att passa in. Granér (1994) belyser 

vidare att strävan efter konformitet kan leda till att personalgruppen förlorar sin kritiska 

granskning av de utförda handlingarna. En grupp som alltid vill vara enig ifrågasätter inte 

antaganden och normer, vilket kan leda till att personalen utför handlingar som inte följer 

etiska riktlinjer.  

 

Gruppens ledare utgör en central del inom verksamheter och påverkar såväl personalens  

arbetssituation samt de processer som sker inom personalgruppen. Verksamheter och dess 
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personal är styrda av en ledning där formella ledare ingår, som exempelvis chefer och 

gruppledare. Gruppledaren har allt som oftast en mindre grad av formell roll och har en mer 

deltagande roll i det dagliga arbetet. En studie visar att individernas beroende av och tillit till 

en ledare har en stark inverkan på grupprocesser och dessas utveckling. Gruppmedlemmarna 

förväntar sig att ledaren ska ge direktiv och ledning samt lösa problem som kan uppstå inom 

gruppen. Ledaren å sin sida förväntar sig att individerna ska acceptera de beslut som ledaren 

tar (Wheelan, 2009). Grupprocesserna mellan individer och ledaren beskrivs även av 

Granström (1996) som menar att ”processer som uppstår på en arbetsplats kan beskrivas som 

ett omedvetet samspel mellan ledare och ledda”. En personalgrupp är på flera sätt  

beroende av en ledare då ledarens uppgift bland annat är att upprätthålla struktur och ledning 

av arbetsuppgifter. En personalgrupp är även i behov av en ledare för att gruppmedlemmarna 

ska få sina behov tillgodosedda, exempelvis någon inom personalgruppen som arrangerar fika 

på en bestämd dag och tid varje vecka (Granström, 1996). Varje individ inom personalgrupper 

har behov av en fungerande arbetsplats, vilket medför att de har förväntningar på att ledaren 

ska ansvara för detta. Det råder dock en känslig balans mellan ledaren och personalen. 

Ledaren ska pendla mellan sin formella roll som organisationen kräver samt personalens 

behov och tvingas också hantera sina egna ambitioner och behov (Granström, 1996). Ledaren 

ansvarar för arbetet som bedrivs och besitter makt för att kunna påverka de anställdas vardag 

och situation, vilket har en avsevärd inverkan på de grupprocesser som sker inom 

personalgruppen (Lenneér Axelsson & Thylefors, 2005).  

Individen i grupp 
 

Känslan av tillhörighet i en grupp är av avgörande betydelse för att individen ska få sina  

sociala behov tillgodosedda. En mängd forskning visar att alla individer har en önskan att 

knyta an till andra personer samt ingå i en grupp (för vidare diskussion se exempelvis Granér, 

1994; Walton, Cohen, Cwir & Spencer, 2012). Social tillhörighet möjliggör för individen att 

dela med sig av erfarenheter samt skapa och utveckla normer och värderingar i interaktion 

med andra (Walton m.fl., 2012). Tillhörighet innebär i vilken grad personalen känner sig 

inkluderade eller exkluderade i gruppen och gemenskap handlar om personalens känsla av 

närhet eller avstånd till gruppmedlemmarna. Personalens känsla av kontroll är viktigt inom  

personalgruppen då det påverkar vilken position personalen har i den hierarkiska gruppen 

(Granér, 1994). De sociala behoven är av betydelse för att personalen ska kunna utföra ett 

effektivt arbete och om dessa behov inte blir tillgodosedda riskerar personalen att uppleva 

känslor av stress och vantrivsel. Individens känsla av tillhörighet i personalgruppen förstärker 

individens motivation och målinriktning i arbetet (Walton m.fl., 2012).  

 

Social identifikation syftar till att belysa hur en individ identifierar sig genom sig själv och 

genom andra vilket möjliggör för individen att skapa en social identitet (Turner, 1982). 

Individen får energi och livslust av att samspela med andra människor. Om individen inte får 

möjlighet att identifiera sig och definiera sig genom andra riskerar individens  

identitetsutveckling att stanna av. Rädsla för att bli isolerad eller lämnad av gruppen bidrar till 

att individen kämpar för att hålla sig fast vid gruppen, även om individen ibland har 

ambivalenta känslor inför medlemskapet. Om individen saknar förmåga att anpassa sig till 

grupper ökar risken att  individen inte känner samvaro med andra människor (Svedberg, 

2000). Denna identitetsbildning är en viktig faktor för att kunna ingå i gruppen. En högre grad 

av social identifiering hos gruppmedlemmarna kan leda till att de lättare identifierar sig med 

gruppen och dess normer och värderingar samt stärka gruppen som helhet. Detta leder även 

till att gruppmedlemmarna blir mer motiverade vilket innebär att arbetet blir mer effektivt 
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med strävan att nå verksamhetens mål (Tanghe, Wisse & van der Flier, 2010). En högre grad 

av social identifiering bidrar även till individens förmåga att ta emot signaler från de andra 

medlemmarna samt deras attityder, känsloliv och beteenden. Detta leder till att  

individen, utifrån medvetna såväl som omedvetna processer, identifierar sig med och kopierar 

de övriga gruppmedlemmarnas känsloliv (Tanghe m.fl., 2010). Forskning visar att det sker en 

interaktion mellan individens förmåga att identifiera sig och det känslomässiga  

tillståndet i gruppen. Detta har också visat sig påverka gruppens effektiva arbetssätt. Det 

känslomässiga tillståndet och effektiviteten påverkas av i ju högre grad individen identifierar 

sig med arbetsgruppen (Tanghe m.fl., 2010). Forskning visar att individens förmåga att 

identifiera sig med gruppen är viktig för att gruppen som helhet tillsammans ska bilda en 

gemensam identitet. Individen i gruppen måste bli medveten om sin egen unika roll i gruppen 

för att kunna uppfatta gruppen som en helhet (Jans, Postmes & van der Zee, 2011). En studie 

belyser att individer i mindre grupper uppfattar sig i högre grad som en enhet med gruppen 

vilket leder till att individerna identifierar sig lättare med varandra. Individens sociala identitet 

påverkas av individens roll i gruppen och strävan efter att ingå i ett medlemskap med andra 

individer (Tajfel, 1982).  

 

Gruppens normer och värderingar tillskrivs betydelse för de förväntningar som 

gruppmedlemmarna har på varandra. En personalgrupp har förväntningar på hur individerna 

ska genomföra sitt arbete, speciellt när det handlar om vilka rutiner som gäller för gruppen.  

Personalgruppens förväntningar på individernas arbetsinsatser är oftast mer detaljinriktade än 

ledningens förväntningar. Personalen har även förväntningar utifrån ett socialt perspektiv om 

hur personalen ska tänka, bete sig och handla i specifika situationer (Granèr, 1994). 

Förväntningarna kan vara uppenbara och direkt uttalade, medan andra gör sig uttryck i  

omedvetna reaktioner (Granér, 1994). För att passa in i gruppen förväntas individen att 

anpassa sig efter gruppens normer och värderingar samt inta specifika roller. 

Rollförväntningar inom grupper kan härröras till individernas gemensamma förväntningar 

såväl som individuella (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Lindberg visar i sin studie att 

det kan vara svårt för personal inom behandlingsverksamheter att balansera mellan den  

professionella och relationsbildande rollen. Personalen kan å ena sidan behöva utöva  

tvångshandlingar gentemot klienterna som att de exempelvis tvingas till urinprov. Samtidigt 

ska personalen försöka skapa goda relationer till klienterna. Utifrån detta kan personalen och 

klienterna uppleva otydlighet i rollerna likväl som att personalens olika roller står i konflikt 

med varandra. Det kan även vara svårt för personalen att veta vilka rollförväntningar som 

gäller och oenighet gällande detta kan leda till att personalen kommer i konflikt med varandra 

(Lindberg, 2005). Gruppmedlemmarna förväntas dessutom följa gruppens normer, vilka 

speglar sig i attityder och beteenden. Gruppen har en syn på vad som är korrekta  

respektive inkorrekta moraliska handlingar, vilket har en stor inverkan på individernas tankar 

och handlingar. Individens avvikelse från dessa normer medföljer en bestraffning från  

gruppen, exempelvis avvisning. Normerna är viktiga för gruppens utveckling, framgång eller 

överlevnad (Baron & Kerr, 2003). Förväntningarna är således en viktig faktor som påverkar 

vilken roll individen antar i gruppen, vilket i sin tur påverkar individens beteenden och 

handlingar. 

 

Inom vissa grupper finns det bara ett accepterat sätt att tänka på och individer som tänker  

annorlunda riskerar att bli ett hot mot gruppens enighet och självbild (Svedberg, 2000). 

”Groupthink” är ett tillstånd då gruppen tillsammans engagerar sig djupt i något och där  

medlemmarna strävar efter enhällighet. Individerna påverkas av grupptrycket och förlorar på 

så sätt den individuella moraliska bedömningen och förmågan att se andra 
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handlingsalternativ. Grupper kan medföra att individerna har en social press på sig att följa 

gruppens normer och värderingar (Janis, 1982). ”Groupthink” påverkas starkt av ledarstil och 

osäkra gruppindivider som blir pressade att vara enhälliga och starkt sammanhållna (Baron & 

Kerr, 2003). De karaktäristiska och typiska dragen för ”groupthink” har observerats i 

forskning. Den första aspekten beskriver gruppens tankar om styrka och moral. Gruppen tror 

att den är osårbar vilket leder till att gruppindividerna tar risker som oftast inte är baserade på 

eftertanke eller rädsla för konsekvenser. Gruppindividerna ignorerar även etik och moral och 

reflekterar inte över hur det påverkar gruppens beslut. Ett annat karaktärsdrag är individernas 

strävan efter att tycka lika. Gruppen försöker minimera varje individs förmåga att reflektera 

och tvivla över de handlingar som gruppen utför. De individer som uttrycker starka åsikter 

som avviker från gruppens normer och värderingar får motstånd från de andra individerna och 

avviker från gruppens krav på en lojal individ. Gruppindividerna värnar även om att skydda 

gruppen från information som kan skada deras självbelåtenhet och isolerar sig därför från all 

form av kritik (Janis, 1982). För att undvika ”groupthink” krävs en öppen diskussion bland 

individerna och tydliga handlingsplaner för hur gruppen ska agera vid misslyckade beslut. 

Gruppindividerna bör också veta vilken roll de har i besluten som fattas (Baron & Kerr, 

2003). ”Groupthink” inom personalgrupper bör uppmärksammas då syndromet riskerar att ha 

en negativ inverkan på individerna inom gruppen.  

Gruppens styrkor och svagheter 

 
En personalgrupp präglas av både styrkor och svagheter, vilka är viktiga att belysa för att  

förstå gruppens totala funktion och dess konsekvenser för verksamheten. Det finns faktorer 

som belyser vilka styrkor gruppen ska besitta för att den ska anses vara fungerande, respektive 

vilka faktorer som bidrar till svagheter inom gruppen. En formell grupp bildas med syftet att 

uppnå ett mål, exempelvis gällande en personalgrupp inom en behandlingsverksamhet.  

Personalgruppen ska samarbeta i de mål som är uppsatta för klienterna som behandlas inom 

verksamheten. Effektivitetsbegreppet kan utgöra ett verktyg för att mäta i vilken grad  

personalen arbetar för att uppnå målen. Effektiviteten påverkas i sin tur av en grad olika  

faktorer såsom personalens prestationskrav, attityder, sammanhållning och struktur på  

arbetsuppgifterna (Jern, 1998). Enighet är också ett viktigt begrepp i en stark  

personalgrupp. För att det ska vara möjligt för personalen att samarbeta i de mål som är  

uppsatta för klienterna krävs det att personalen är eniga i hur arbetet ska genomföras och 

använda de uppsatta behandlingsmetoderna på ett professionellt sätt i det dagliga arbetet.  

Enighet och gemensamma teoretiska utgångspunkter möjliggör för personalen att hantera  

svårigheter och problem som kan uppstå i behandlingen av klienterna vilket bidrar till en  

positiv behandlingsprocess (Andreassen, 2003).  Ett eklektiskt synsätt, det vill säga ett synsätt 

där arbetet utgår från flera utgångspunkter, försvårar för personalen att nå enighet och 

samarbete eftersom det inte stämmer överens med lagarbete och kan bidra till konflikter inom 

arbetsgruppen (Andreassen, 2003). Dock kommer det alltid finnas skillnader i  

personalens syn på de arbetsmetoder som bedrivs inom verksamheten. För att undvika detta 

krävs insatser som förhindrar att stora konflikter inträffar, exempelvis genom kontinuerliga  

diskussioner om hur arbetet bedrivs (Andreassen, 2003). En litteratur – och  

forskningsstudie belyser att de viktigaste faktorerna för en välfungerande personalgrupp är 

personalgruppens förmåga att uppfylla verksamhetens mål, ett effektivt arbetssätt samt 

personalens utvecklingsmöjligheter och hög arbetstillfredsställelse (Jern, 1998).  

 

En stark personalgrupp präglas av goda kunskaper om den behandlingsmetod som bedrivs 

inom behandlingsverksamheter. Behandlingsintegritet är ett begrepp som belyser personalens 
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kompetens att utföra en viss typ av behandling samt hur personalens tillvägagångssätt för att 

utföra behandlingen ser ut. Det är viktigt att fastställa vad som är verksamt och effektivt i  

behandlingen av klienterna inom en verksamhet, i syfte att stärka behandlingsintegriteten. 

Personalen kan vara duktiga på att utföra behandlingen utan att använda de föreskrivna  

manualer som finns. Å andra sidan kan personalen följa manualerna maniskt utan att ha den 

egentliga kompetens som krävs för att följa dem (se exempelvis Perepletchikova & Kazdin, 

2005; Andreassen, 2003). Personalens erfarenhet av att arbeta med manualer kan även hindra 

dem att se vad de verkligen arbetar med, men också hindra dem till att utveckla andra 

arbetsstrategier. Kompetent personal har mer benägenhet att avvika från de föreskrivna 

manualerna och kombinerar olika tekniker för klienten ska få bästa möjliga  

behandling (Perepletchikova & Kazdin, 2005).  

 

Personalgruppen inom en behandlingsverksamhet har särskilda krav på sig att fungera då den 

har en stor inverkan på de intagnas behandlingsprocess och behandlingsutfall (Andreassen, 

2003). Studier visar att behandlingsintegriteten påverkar klienternas behandlingsresultat. 

Faktorer som påverkar behandlingsresultatet kan vara personalens motivation till att arbeta 

utifrån en viss behandling eller med en klient. Brist på motivation och acceptans av 

behandlingsmetoder kan leda till ett negativt behandlingsresultat för klienterna 

(Perepletchikova & Kazdin, 2005). En hög grad av behandlingsintegritet inom en verksamhet 

innefattas av en tydlig och strukturerad manual som beskriver vilken behandlingsmetod som 

ska tillämpas samt behandlingens egenskaper. En hög grad av behandlingsintegritet ska även 

innefatta fortlöpande utbildning för personalen utifrån behandlingsmetodens praktik samt 

möjlighet till handledning för att säkerställa att behandlingsmetoden utförs på rätt sätt 

(Perepletchikova & Kazdin, 2005).  

 

En stark och välfungerande personalgrupp präglas av ett väl fungerande samarbete 

gruppmedlemmarna emellan. På senare tid har begreppet team building blivit ett alltmer 

framträdande begrepp i skapandet av starka och positiva grupper. Begreppet syftar till att öka 

motivationen och engagemanget hos individerna så att gruppens samverkan blir bättre. Syftet 

är också att individerna ska få tid och möjlighet att reflektera över sitt dagliga arbete med de 

andra individerna, vilket ökar känslan av gemenskap. Team building kan bestå av 

gruppaktiviteter vars syfte är att bidra till att varje individ ska bli en produktiv medlem av en 

grupp. För att ovan nämnda faktorer ska uppfyllas krävs det att individerna spenderar en 

längre tid tillsammans (Bergsten & Seger, 2007). En studie visar att personalens identitet och 

yrkesidentitet har en stark inverkan på den professionella rollen och arbetsprestationerna. Det 

är viktigt att uppmärksamma hur gruppmedlemmarnas känsla av social identitet påverkar 

personalen som ett team (Mitchell, Parker & Giles 2011). En stark personalgrupp som arbetar 

som ett team där individerna är professionella och har en öppenhet i gruppen försvagar 

känslan av hot mot yrkesidentiteten. Ledaren bör utveckla gemensamma mål för 

personalgruppen och skapa en känsla av trygghet för att utveckla en väl fungerande 

personalgrupp (Mitchell m.fl., 2011). Team building är en väl fungerande metod för att 

möjliggöra samverkan och gemenskap inom personalgrupper.  

 

Evidensbaserat arbete utgör en tydlig ram och gemensamma förhållningssätt. Det är viktigt att 

personalgruppen inom människovårdande yrken vet vad de gör i det dagliga arbetet och varför 

de gör som de gör. Evidensbaserat arbete bidrar till att personalen utgår från ett gemensamt 

förhållningssätt genom att de motiv och beslut som förekommer inom verksamheter blir  

lättare för personalen att ta till sig. Genom att motiven och besluten blir tydligare möjliggör 

det även för diskussion inom personalgruppen. Ett evidensbaserat arbete kräver att 
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personalgruppen innehar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap vilket möjliggör för 

personalens kunskaps – och kompetensutveckling (Jergeby & Sundell, 2008). Att arbeta 

evidensbaserat innebär att verksamheten arbetar utifrån kunskap som har en vetenskaplig 

förankring (Jergeby & Sundell, 2008). Vidare kan evidensbaserat arbete även tolkas som en 

etisk fråga då det är människors liv som står i fokus inom människovårdande yrken. Det är 

därför av största vikt att arbetet med dessa människor utgår från insatser som har påvisad 

effekt för att på detta sätt undvika skada och effektlösa insatser (Tengvald, 2008). Kritik mot 

evidensbaserat arbete har bland annat riktats mot att verkligheten inte går att ta sig an via 

manualer och riktlinjer eftersom varje klient har unika behov. Detta är visserligen sant men en 

evidensbaserad verksamhet utgår både från klienters särskilda behov och insatser som har en 

vetenskaplig förankring (Jergeby & Sundell, 2008). Vidare menar författarna att även om 

varje individ är unik kan inte alla vara helt olika varandra eftersom det trots allt finns 

allmängiltiga förhållningssätt så som inlärning (Jergeby & Sundell, 2008). Ett evidensbaserat 

arbete möjliggör för ett bättre arbetssätt för personalgrupper inom människovårdande yrken  

då det bidrar till att det dagliga arbetet bedrivs utifrån ett enhetligt synsätt. 

 

Metod 

 

Under metodavsnittet redovisas vilken typ av metod som valts för att besvara studiens syfte. 

Följande rubriker kommer att presenteras; val av metod, urval, litteratursökning och källkritik, 

konstruktion av intervjuguide, genomförande av datainsamling, databearbetning samt  

reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras etiska överväganden och 

metoddiskussion.  

Val av metod  
 

Då studien syftar till att undersöka hur sociala interaktioner påverkar en personalgrupp och 

deras dagliga arbete valdes en kvalitativ metod.  Genom att tillämpa en kvalitativ metod får 

forskaren en fördjupad bild av det valda forskningsområdet till skillnad från en  

kvantitativ metod som snarare utgör en ytligare form av studier (Bryman, 2008). Vidare 

möjliggör en kvalitativ metod för ett subjektivt perspektiv där forskaren kan ”se genom 

respondenternas ögon” (Bryman, 2008). I den föreliggande studien ansågs det viktigt att få 

fram ett material som speglade respondenternas perspektiv, och det blev möjligt genom denna 

metodansats. Den kvalitativa forskningsintervjun är ypperlig vid mätning av sociala 

relationer, mening och vår sociala verklighet då den får oss att nå empirin på ett djupare plan 

och därmed få förståelse för den på ett bredare sätt (Kvale, 1997). Svaren i en kvalitativ 

intervju består inte endast av att respondenter besvarar frågor utformade av en expert, utan 

uttrycker även respondentens egna uppfattningar, tankar och åsikter om det studerade 

forskningsområdet (Kvale, 1997). Som datainsamlingsmetod har en semistrukturerad intervju 

använts, vilket beskrivs senare i avsnittet.  

Urval 

 
Urvalet av respondenter baseras på ett ändamålsenligt urval (purposive sampling) vilket är ett 

lämpligt sätt att gå tillväga på då forskaren vill intervjua personer som har en direkt  

förankring till det valda forskningsområdet (Bryman, 2008).  Då den föreliggande  

studien syftar till att nå ett så sanningsenligt resultat som möjligt lades fokus på att hitta  

respondenter som arbetade på ett behandlingshem eller stödboende. Kontakt skedde i form av 

telefonsamtal och mail med ett flertal boenden som bedriver behandling eller stödinsatser. 
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Den studerade verksamheten valdes utifrån deras intresse och snabba svar och ansågs vara 

speciellt lämpligt med tanke på att verksamheten tidigare inte varit föremål för någon 

forskningsstudie. Anledningen att respondenter från en stödverksamhet valdes har att göra 

med att det senare i studien kommer att diskuteras hur personalgruppens funktion kan påverka 

klienterna. Hur många respondenter en studie bör inneha beror på studiens syfte och hur 

många som behövs för att besvara studiens frågeställningar (Kvale, 1997). Utifrån studiens 

syfte ansågs fem respondenter vara tillräckligt för att kunna besvara studiens frågeställningar, 

vilket var en realistisk mängd med tanke på den tidspress som förelåg. Verksamheten valde på 

egen hand ut vilka fem personer som skulle delta i studien.  

Litteratursökning och källkritik 

 
Litteratursökningen för den föreliggande studien har skett genom sökningar i Örebro  

universitets bibliotekskatalog. Litteratursökningen grundar sig också på sökning utifrån 

relevanta referensförteckningar som behandlar studiens forskningsområde. Vetenskapliga 

artiklar har sökts via databaserna PSYCHinfo och Summon. Andra sökmotorer som Google 

Scholar har även använts för att få en bredare bild av kunskapsläget av det valda 

forskningsområdet. De engelska sökord som använts är framförallt group psychology, social 

interactions och social psychology och de svenska sökorden är gruppdynamik, grupprocesser, 

sociala roller och social identifiering. Relevanta sökord har använts i studien för att hitta god 

och trovärdig empiri som berör studiens forskningsområde.Sökorden har även använts i olika 

kombinationer för att få så adekvata och relevanta träffar som möjligt. Studien grundas 

framförallt på primärkällor med något enstaka undantag då primärkällan var omöjlig att finna. 

Sekundärkällor tenderar redan att ha tolkats i flera led, och därför har primärkällor främst 

används i syfte att nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

 

De flesta forskningsresultaten bygger på internationella studier, vilket inte är helt 

oproblematiskt att hantera och översätta till svensk text. Studien har dock inriktat sig på att 

använda sig av en stor del internationella studier då det svenska forskningsområdet inom det 

valda ämnet är mer begränsat. Studien har inriktats på forskning som är så närliggande det 

studerade ämnesområdet som möjligt då det varit svårt att hitta forskning som preciserats 

inom den föreliggande studiens syfte och frågeställningar. Dock har forskningen bidragit till 

en bred vidd av kunskapsområdet. Det krävs en noggrann och välarbetad genomgång av 

forskning och relevant litteratur som berör forskningsområdet för att öka trovärdigheten i en 

forskningsstudie. För att detta ska vara möjligt krävs det att forskaren använder relevanta 

sökord som berör området. Forskaren bör även vara kritisk till forskning och litteratur, vilket 

också ökar trovärdigheten i studien (Bryman, 2002). Den föreliggande studien baseras på 

forskning och litteratur som noggrant lästs igenom och kritiskt granskats. De teorier som 

används i studien valdes utifrån att de ansågs utgöra ett adekvat analysverktyg utifrån studiens 

syfte och frågeställningar då studien baseras på att kartlägga grupprocesser och sociala 

interaktioner.  

Konstruktion av intervjuguide och genomförande av intervjuer 

 
Den föreliggande studien grundar sig på en semistrukturerad intervju vilket är en flexibel  

intervjuform samtidigt som den är strukturerad (Bryman, 2008). Frågorna framarbetas genom 

en strukturerad intervjuguide där frågor efter teman ställs. I en intervjuguide bör  

följande steg tillvaratas; skapa en viss ordningsföljd på frågorna/teman för att få ett så bra 

flöde som möjligt, utforma frågorna på ett sätt som underlättar för respondenterna att kunna 
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svara på frågeställningar utan att göra dem för specifika, använd ett språk som är anpassat till 

respondenterna samt att inte ställa ledande frågor (Bryman, 2008). Trots intervjuguiden finns 

det mycket utrymme i en semistrukturerad intervju för respondenten att svara fritt. Då 

frågorna redan är uttänkta och planerade är denna typ av intervjuform en flexibel sådan där 

frågor utöver de planerade även kan ställas av intervjuaren. Frågorna behöver heller ej ställas 

utifrån planerad ordning men överlag ska forskaren försöka hålla sig till intervjuguiden.  

Vidare ska alla planerade frågor utgå från samma slags formuleringar i varje intervju (Bryman 

2008). I den föreliggande studien har teman utformats utifrån följande frågeställningar: Vilka 

faktorer tillskrivs betydelse för en funktionell personalgrupp inom stöd- och 

behandlingsverksamheter? Vilka teorier och/eller metoder används inom stödverksamheten? 

Hur uppfattas personalgruppens attityder till att arbeta utifrån teorier och metoder? Råder det 

enighet om på vilket sätt personalgruppen ska utföra arbetet och betydelsen av teori och  

metod?  

Under intervjuerna användes en diktafon för att på bästa möjliga sätt samla in materialet. 

Inom kvalitativ forskning är forskaren inte enbart intresserad av vad som sägs utan även hur 

det sägs, vilket gör diktafon till ett lämpligt instrument i detta sammanhang. Det är genom att 

ha tillgång till det exakta materialet som gör det möjlig att senare kunna analysera det. 

Användning av diktafon möjliggör även för intervjuaren att kunna fokusera hela sin 

uppmärksamhet på vad som sägs av respondenterna (Bryman, 2008). 

 

Databearbetning 

 
Kvalitativa studier innebär ofta att det utvinns väldigt mycket material som kan vara svår att 

analysera. För att underlätta analysarbetet finns det olika analysmetoder att använda vid  

bearbetningen av empirin (Bryman, 2008). Inom kvantitativ forskning finns det  

mycket mer regler, verktyg och manualer att använda i analysarbetet av insamlad data. Även 

om det finns analysmetoder inom kvalitativ forskning är de inte lika kontrollerade och 

regelbundna som vid kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Vid analysarbetet av den 

insamlade empirin i den föreliggande studien har meningskoncentrering och 

meningskategorisering använts. Meningskoncentrering innebär att de meningar 

respondenterna uttalat preciseras och blir på det sättet mer tydliga. Längre uttalanden 

preciseras till kortare sådana där innebörden blir framträdande och tydlig (Kvale, 1997). Vid 

användningen av meningskoncentrering finns det olika steg att följa. Till en början måste 

datamaterialet, i detta fall intervjutexten, läsas igenom för att få en helhetsbild om vad som 

sagts. Sedan fastställs vad som framkommer genom att placera in texten i teman, vilket bidrar 

till att det viktigaste i texten lyfts fram. Meningskoncentrering har använts vid bearbetningen 

av den föreliggande studiens empiri. Meningskategorisering innebär att intervjun struktureras 

upp efter kategorier eller teman. Genom att förkorta långa uttalanden till kategorier kan 

forskaren snabbt utläsa om ett visst fenomen förekommer eller inte (Kvale, 1997). Den 

föreliggande studien har använt meningskategorisering i syfte att få en helhetsbild av den 

insamlade empirin genom att placera den i olika teman.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 
Reliabilitet syftar till att bedöma om undersökningen är tillförlitlig nog att vid upprepade 

undersökningstillfällen nå samma resultat (Bryman, 2002). Intern reliabilitet innebär att 

författarnas tolkningar av observationerna och de teoretiska utgångspunkterna stämmer 

överens med varandra. I den föreliggande studien har båda författarna närvarat vid alla 
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intervjutillfällen för att på så sätt kunna lyfta fram och diskutera eventuella åtskilda 

uppfattningar mellan observation och teoretiska utgångspunkter.  Extern reliabilitet innebär att  

undersökningen ska kunna upprepas och nå samma resultat vid ett senare tillfälle (Bryman 

2002). Bryman (2002) menar att det är svårt att uppnå extern reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar då de är beroende av samma sociala miljö för att nå samma resultat vid 

upprepade undersökningstillfällen. Studien har tagit hänsyn till att nå de faktorer som bidrar 

till en så hög extern reliabilitet inom en kvalitativ forskning som möjligt genom att tydligt 

beskriva studiens tillvägagångssätt. Dock sänks studiens externa reliabilitet eftersom det är 

svårt att nå samma resultat vid senare tillfällen då de sociala miljöerna är föränderliga.  

 

Validitet syftar till att undersökningen mäter det som är avsett att mätas, vilket den 

föreliggande studien tagit hänsyn till genom att exempelvis inneha en välutvecklad 

intervjuguide där frågorna utgår från studiens syfte och frågeställningarna (Bryman 2002). 

Studien har kommit i kontakt med och intervjuat den målgrupp som studiens syfte riktar sig 

till, vilket ytterligare stärker studiens validitet. Liksom reliabilitet finns det intern och extern 

validitet. Intern validitet innebär att studiens teoretiska begrepp stämmer överens med de 

observationer som författaren gör. Den föreliggande studien når hög intern validitet genom att 

båda författarna varit närvarande under alla intervjutillfällen och kan på så sätt enligt Bryman 

(2002) säkerställa att de teoretiska begreppen och observationerna stämmer överens med 

varandra. Den föreliggande studien använder öppna intervjufrågor som möjliggör en djupare 

bild av fenomenet, vilket i sin tur bidrar till en tydlig koppling till studiens teoretiska begrepp 

och forskning. Extern validitet syftar till att generalisera studiens resultat till andra miljöer 

och situationer. Detta är svårare att uppnå inom kvalitativa studier då antalet respondenter ofta 

är färre än vid kvantitativa studier (Bryman, 2002) vilket även påvisas av den föreliggande 

studien. Respondenterna i studien har valts utifrån studiens syfte. Då studien utgår från 

respondenter från en verksamhet och inte från flera, kan inte resultatet generaliseras till andra 

verksamheter då det hade krävt fler respondenter. Syftet med studien har dock inte varit att 

generalisera resultatet på andra personalgrupper utan snarare mäta hur just denna 

personalgrupps interaktioner påverkar deras dagliga arbete för att på så sätt få en djupliggande 

förståelse inom det valda forskningsområdet. Dock minskar inte detta studiens tillförlitlighet 

då metoden för studien är noggrant redovisad.  

Etiska överväganden 
 

Som forskare finns det etiska krav och riktlinjer att följa för att säkerställa att berörda 

personer informeras om studiens syfte och ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera de berörda personerna angående 

studiens syfte och innehåll samt att deras deltagande är frivilligt (Bryman, 2002). I 

föreliggande studie skickades ett informationsblad till de berörda personerna inom den 

studerade verksamheten där ovanstående aspekter tydliggjordes. Studien har även tagit hänsyn 

till samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna av en studie själva har rätt att bestämma om de vill 

delta eller ej (Bryman, 2002). För att tillförsäkra samtyckeskravet tillfrågades respondenterna 

vid intervjutillfället ännu en gång om de ville delta i studien och informerades om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet betonar att de uppgifter som 

respondenter lämnar ut ska hanteras med sekretess så att obehöriga inte kan komma åt det 

(Bryman, 2002). Vid intervjutillfällena tillförsäkrades att respondenternas identitet inte skulle 

avslöjas i studien samt att det insamlade materialet skulle hanteras med sekretess. 

Konfidentialitetskravet lyfter också fram att respondenternas identitet inte ska kunna avläsas 
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(Kvale, 1997). För att säkerställa detta benämns respondenterna med bokstäver utan inbördes 

ordning. Hänsyn har också tagits till att inte benämna respondenternas yrkesroll inom 

verksamheten så att de inte kan avläsa vem som har sagt vad. Nyttjandekravet innebär att det 

material som forskaren får fram av studien enbart ska hanteras för undersökningens syfte och 

ändamål (Bryman, 2002). Respondenterna informerades vid intervjutillfällena om att det 

insamlade materialet bara skulle användas till den föreliggande studien. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är det till respondenternas fördel att de får ta del av det slutgiltiga 

materialet, vilket stärker vikten av deras deltagande. På så sätt känner sig respondenterna som 

en del av studien och att deras medverkan har varit meningsfull. Stor vikt har lagts vid att 

tillämpa dessa etiska krav för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med 

intervjusituationen och veta vad som förväntades av dem. För att öka tryggheten för 

respondenterna valdes intervjuerna att hållas på respondenternas arbetsplats. Detta har 

troligtvis påverkat respondenternas känsla av trygghet och säkerhet genom att de vistades i en 

miljö där de förmodligen känner sig bekväma. Förhoppningen genom detta var att få 

utförligare och utvecklade svar vilket stäker studiens resultat.  

 

Forskaren ska vara medveten om etiska frågor som kan dyka upp under hela 

forskningsprocessen. Det kan uppkomma etiska svårigheter under intervjusituationen där 

respondenterna kan uppleva stress eller få starka reaktioner på de frågor som ställs (Kvale, 

1997). Under intervjutillfällena uppstod det situationer då vissa respondenter ifrågasatte 

intervjufrågorna vilket ledde till att vi blev medvetna om att trots att frågorna är självklara för 

oss kan de dock kännas främmande för respondenterna. Under intervjuerna uppstod även 

situationer där respondenterna behövde tid att tänka innan de svarade på frågorna. Kvale 

(1997) lyfter fram att det är viktigt att forskaren intar en professionell roll för att hantera dessa 

svårigheter och bör också vara beredd på att inta en mer terapeutisk roll för att respondenterna 

ska känna trygghet och lugn. Trots att respondenterna ibland ifrågasatte frågorna och intog 

längre pauser för att tänka efter var vi som intervjuare noga med att inte stressa fram svaren 

och försäkra oss om att respondenterna förstod frågorna rätt.  

 

För att stärka studiens tillförlitlighet och etiska korrekthet krävs att respondenternas muntliga 

uttalanden är korrekta vid utskrift av det material som härrörs från intervjuerna (Kvale, 1997). 

Transkriberingen av intervjumaterialet har skett på ett strukturerat och noggrant sätt, vilket 

försäkrar en tillförlitlig utskrift av respondenternas uttalanden. Citaten i studien är direkt 

kopierade från respondenternas uttalanden, men vissa uttalanden i studien har medvetet valts 

att inte presenteras då dessa kan äventyra respondenternas anonymitet och leda till eventuell 

skaderisk. Detta bekräftar även Kvale (1997) som menar att forskaren måste minimera 

skaderisken genom att tänka sig för vad som ska presenteras och inte i en studie.  

Metoddiskussion 
 

Intervjuer som datainsamlingsmetod har underlättat för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Enligt Bryman (2002) får forskaren i en kvalitativ undersökning djupare 

uppfattning om deltagarnas perspektiv inom det valda ämnesområdet. Den föreliggande 

studien har möjliggjort att förstå det valda området utifrån respondenternas perspektiv, vilket 

gav ett resultat som tydligt kunde sammankopplas med teori och forskning. Intervjuerna i den 

föreliggande studien var av ostrukturerad form med öppna intervjufrågor, vilket medförde att 

respondenterna fick möjlighet att tala fritt. Bryman (2002) lyfter fram att detta är viktigt i 

kvalitativa undersökningar för att forskaren ska komma fram till deltagarnas uppfattningar på 

ett djupare plan. Urvalet i studien baserades på ett mindre antal respondenter, vilket har 
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underlättat analysen av den insamlade empirin och bidragit till en fördjupad insikt om det 

studerade området.  

 

Vissa forskare menar att det finns svårigheter att tillämpa reliabilitet och validitet inom 

kvalitativ forskning då dessa kriterier förutsätter att resultatet ska visa en absolut sanning 

vilket inte är möjligt vid studerandet av sociala miljöer då dessa förändras över tid (Bryman, 

2002). Vidare menar Bryman (2002) att forskare som är förespråkare av kvantitativ forskning 

kritiserar kvalitativa metoder vid studerandet av sociala miljöer då de menar att det är svårt att 

skilja på vad som faktiskt är en social verklighet och vad som är forskarens egen uppfattning. 

Genom att studien grundar sig på en noggrann och tillförlitlig utskrift av respondenternas 

uttalanden anser vi att vi skildrat respondenternas verklighet snarare än vår egen. Dock har 

materialet vissa gånger tolkats olika av oss författare, men genom långa och djupgående 

diskussioner har vi kunnat nå eniga uppfattningar om hur materialet bör tolkas.  

 

Bryman (2002) menar att det kan ses som svårt att generalisera resultaten ur en kvalitativ 

studie eftersom respondenterna ofta är färre än vid kvantitativa studier. Kvale (1997) menar 

dock att frågan om generalisering och etiska aspekter så som att respondenter ska vara 

anonyma, går emot varandra då det är omöjligt att uppnå samma resultat igen då det inte 

framgår var studien är gjord och vilka som deltagit i den. Utifrån detta kan den externa 

reliabiliteten ses som etiskt okorrekt att uppnå då detta inte ska kunna ske om de 

forskningsetiska riktlinjerna följs. 

 

Resultat och analys 
 

I nedanstående avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Avsnittet inleds med att 

redovisa hur respondenterna inom den studerade stödverksamheten lyfter fram de faktorer 

som är viktiga i en fungerande personalgrupp samt vilka av dessa faktorer som identifieras i 

den befintliga personalgruppen. Därefter presenteras respondenternas attityder till arbetet och 

kollegorna, samt normer, värderingar och känslor som präglar det dagliga arbetet. 

Avslutningsvis lyfts de sociala interaktioner och ritualer som kan identifieras i 

personalgruppen fram. I avsnittet benämns respondenterna inom verksamheten som 

respondent A – E.  

Faktorer för en funktionell personalgrupp 
 

Respondenterna benämner olika faktorer av vikt för en positiv personalgrupp som betydelsen 

av ett tydligt ledarskap, öppet klimat där personalen kan vara ärliga och raka mot varandra 

samt att känna trygghet och tillit till varandra. Vidare betonar vissa respondenter att det är 

viktigt att gruppen innehar en hög grad av lojalitet. Collins (2004) beskriver lojalitet som 

något som föds ur positiva interaktioner och lyckade ritualer. Det måste därmed finnas 

positiva sociala interaktioner och lyckade ritualer för att samtliga medlemmar inom den 

studerade personalgruppen ska kunna känna lojalitet till varandra. 

...det måste vara hundra procent lojalitet i gruppen. Alltså vi kan råka ihop och vara 

osams hur mycket som helst inne i personalrummet, men här ute ska det inte märkas, 

och det är inte så lätt (Respondent E).  

Flera av respondenterna menar att personalen har en öppen dialog mellan varandra. Även om 

de ibland är oense om saker och ting ses detta som ett friskhetstecken. Flera av 
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respondenterna menar även att det är högt till tak inom personalgruppen och att de flesta kan 

säga vad de tycker.  

Det är tydligt att det råder skilda åsikter om hur personalgruppen uppfattas av respondenterna. 

Vissa av respondenterna menar att personalgruppen är en stark sådan där de hjälper varandra 

och finns till för varandra, medan andra menar att gruppen är relativt ostrukturerad och att de 

inte använder varandra för exempelvis emotionellt stöd. Av intervjuerna framgår det även att 

vissa av respondenterna tycker att det är viktigt med en gemensam syn på hur arbetet ska 

bedrivas och att detta även kan urskiljas inom den befintliga personalgruppen. Andra 

respondenter menar dock att de inte alltid delar en gemensam syn av hur arbetet ska bedrivas. 

Enligt Collins (2004) är det de sociala interaktionerna mellan individer som bestämmer om 

det blir en god stämning eller inte i en grupp. Positiva interaktioner mellan individer skapar 

emotioner som bidrar till engagemang och en känsla av tillhörighet till gruppen. 

Respondenternas olika uppfattningar om personalgruppen kan utifrån Collins (2004) tolkas 

som att gruppen inte innehar tillräcklig emotionell energi för att gruppen ska känna sig 

sammanhållen. Enligt Bion (Grinberg m.fl., 1993) påverkas arbetsgruppens bild av sig själva 

av inre föreställningar om hur en grupp borde vara. För att klara av arbetsuppgifterna krävs 

det att medlemmarna i personalgruppen samarbetar vilket i sin tur kräver mognad, 

självbehärskning och tolerans hos individerna i gruppen. Gruppens samarbete gynnar 

gruppens mognad och utveckling och leder till att gruppen även klarar av krävande 

arbetsuppgifter (Grinberg m.fl., 1993). Dock menar Rioch (1971) att detta snarare är en utopi 

som sällan nås i verkligheten utan endast i fantasin. Respondenternas olika uppfattningar om 

personalgruppen kan utgöra en barometer på vad som är realism och vad som är en fantasi.  

Personalgruppens syn på arbetets utförande 
 

Det krävs enighet i hur det dagliga arbetet ska utföras för att personalgruppen ska kunna vara 

en öppen och förtroendefull miljö (Wheelan, 2009). Majoriteten respondenter berättar att det 

är oerhört viktigt att de är eniga i det dagliga arbetet. Däremot belyser flera respondenter att 

det är bra om de inte alla gånger är eniga i personalrummet eftersom det anses vara positivt att 

allas åsikter får komma till tals, men att de alltid ska arbeta enigt inför klienterna. Respondent 

E beskriver faktorer som bidrar till en negativ stämning inom en personalgrupp kan vara att 

personal fattar egna beslut, vilket citeras i följande citat: 

                   Absolut, hundratio procent, i arbetet, utåt ska vi vara samstämmiga, vi ska ge samma 

info vad det än är, för det här är människorna som går runt till oss allihopa, om jag 

säger nej går den till nästa, så det är jätteviktigt, vilket vi också har jobbat 

jättemycket med vilket inte alltid har funkat, det fungerar inte riktigt än, men alla 

förstår, vi kommer mer och mer fram till att det är viktigt genom konsekvenser som 

blir av sånt här. Vi såhär ’learning by doing’, lite så.  

Respondent D betonar att det inte är lika viktigt att vara enig i hur det dagliga arbetet bedrivs, 

det viktigaste är att verksamhetens mål nås, och hur det görs är inte det viktiga utan snarare 

att det görs.  

 
                   för att man ska jobba, man måste ju ha samma mål och ha samma ramar sen kan   

man göra på olika sätt för att nå målet. Och där, jag gillar ju om det är variation. 

Andra kanske gör ett sätt för att nå målet, och jag gör på ett annat sätt för att nå 

målet, det spelar ingen roll (Respondent D).  
 

Enligt Grinberg m.fl. (1993) skapas gruppmentaliteten utifrån individernas egna åsikter och 

viljor och kan även bidra till konflikter. Individers egna åsikter och viljor kan skapa en 
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osäkerhet i gruppen och skapar även starka reaktioner från gruppmedlemmarna. I den 

undersökta personalgruppen framgår det att respondenterna till stor del drivs av egna viljor 

och åsikter istället för ett enigt arbetssätt och gemensamma åsikter i det dagliga arbetet. 

Forskning visar (Wheelan, 2009) att gruppmedlemmars strävan efter mål, normer och 

värderingar är en viktigt och betydelsefull process inom en personalgrupp, och i denna 

process kan gruppmedlemmarna lätt hamna i konflikt med varandra som ett steg att nå 

enighet. Utifrån ovanstående forskning kan personalgruppens strävan efter enighet och 

gemensamma värderingar skapa konflikter. Det är extra viktigt med goda personalrelationer 

inom behandlingsverksamheter och att personalen arbetar som en enig grupp då oenighet kan 

gå ut över de insatser som ges (Granér, 1994). Den undersökta verksamheten är inte en 

behandlingsverksamhet utan ett stödboende men ett enigt arbetssätt anses fortfarande vara 

viktigt då det trots allt är människor som står i fokus i det dagliga arbetet. Trots att samtliga 

respondenter belyser enighet som en viktig faktor i det dagliga arbetet med klienterna arbetar 

de inte utifrån ett enigt synsätt.  

 

Av intervjuerna framgår att personalgruppens oeniga arbetssätt präglar synen på och 

användningen av teorier och metoder i det dagliga arbetet. Samtliga respondenter betonar att 

teorier utgör hinder för att kunna möta deras klientel och berättar att de inte arbetar utifrån 

någon uttalad teori utan att de istället arbetar utifrån vad var och en kan och har erfarenhet av. 

Det framgår av intervjuerna att teorier inte ”biter” på klienterna och respondent E tydliggör att  
     

det funkar inte i verkligheten. Lite sunt förnuft, lite fingertoppskänsla och sen ett 

öga mot öga, det är allt du behöver. Det personliga mötet är allt. Och sen att du är 

öppen och liksom är mottaglig i din yrkesroll.  

Av verksamhetsbeskrivningen framgår det att all personal inom verksamheten har utbildning 

inom MI och att denna metod ska genomsyra samtalen med klienterna. Detta ska enligt 

arbetsbeskrivningen utgöra ett gemensamt förhållningssätt för personalen. Av intervjuerna 

framgår det dock skilda uppfattningar om verksamheten överhuvudtaget utgår från någon 

metod. Flera av respondenterna nämner att MI ska vara en metod som används inom 

verksamheten, men att det snarare sker i teorin än i praktiken. Andra respondenter lyfter fram 

att de inte arbetar utifrån någon metod överhuvudtaget. Vidare berättar majoriteten av 

respondenterna att de arbetar utifrån olika synsätt vilket Andreassen (2003) förklarar som ett 

eklektiskt sådant. De olika metoderna som respondenterna nämner att de använder i det 

dagliga arbetet är kognitiv beteendeterapi (KBT), miljöterapeutiskt perspektiv, 

tolvstegsprogram, lösningsfokuserat arbete samt motiverande samtal. Ett eklektiskt synsätt 

kan försvåra för personalen att nå ett enigt arbetssätt och samarbete eftersom det inte stämmer 

överens med lagarbete och kan bidra till konflikter inom arbetsgruppen (Andreassen, 2003). 

Sammanfattningsvis skiljer sig respondenternas uppfattning om arbetsmetoder och 

gemensamt förhållningssätt med det som framgår i verksamhetsbeskrivningen.  

För att personalen ska kunna utföra ett professionellt arbete krävs det att de är eniga i hur 

arbetet med klienterna ska bedrivas. Enighet bidrar till att personalen kan hantera eventuella 

problem som kan uppstå i det dagliga arbetet (Andreassen, 2003). Enighet kan uppnås genom 

att samtliga inom en personalgrupp arbetar utifrån en gemensam utgångspunkt såsom en teori 

eller metod. Personalens egna åsikter om arbetets tillvägagångssätt bör inte ta över det dagliga 

arbetet eftersom det skapar förvirring i arbetsgruppen (Andreassen, 2003). Respondent A 

belyser följande om synen på att personalen utgår från olika synsätt: 

Jag ser det som en fördel, att det finns en rymd än att vi alla är analytiska eller 

psykodynamiska tempel, att det finns den här bredden, att ingen är gjuten i samma 
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form. Så jag tror absolut att det är gott för de här killarna och tjejerna, att vi är olika 

och har olika strängar på vår lyra.  

Respondenterna förklarar deras olika utgångspunkter som något positivt i arbetet med 

klienterna då ett mångsidigt och brett arbetssätt gynnar klienterna då alla är unika och har 

olika behov. Enligt Jergeby och Sundell (2008) är människors olika behov inte ett argument 

till att inte arbeta utifrån ett enigt arbetssätt, och därmed evidensbaserat, eftersom ett 

evidensbaserat arbetssätt utgår både från klienters unika behov och situation samt innehar en 

vetenskaplig förankring.  

Det framgår även av intervjuerna att verksamhetens riktlinjer och arbetsbeskrivning bidrar till 

det oeniga arbetssättet. Samtliga respondenter lyfter fram att verksamheten har riktlinjer och 

en arbetsbeskrivning att tillgå. Dock är arbetsbeskrivningen förlegad och därav inte 

användbar, men en ny och uppdaterad arbetsbeskrivning kommer att presenteras hösten 2012. 

Andreassen (2003) menar att en personalgrupp måste vara eniga angående arbetssätt för att 

kunna hitta en bra och stabil dynamik. Dynamiken i den undersökta personalgruppen kan 

utifrån ovanstående forskning antas vara mindre bra då den inte uppfyller kriterierna för att 

vara en god sådan då personalen inte arbetar enhetligt. En konsekvens av att inte arbeta 

enhetligt men i tron att göra det kan riskera att gruppen utvecklar ”groputhink”. Enligt Janis 

(1982) är ”groupthink” ett tillstånd i gruppen då individerna försöker vara eniga och pressas 

av grupptryck och normer. Den studerade personalgruppen kan tolkas inneha ”groupthink” då 

ingen ifrågasätter det oeniga arbetssättet eftersom de inte vill avvika från gruppens normer. 

Janis (1982) menar att ”groupthink” medför att medlemmarna i den studerade 

personalgruppen minimerar sina eventuella tvivel och åsikter om deras arbetssätt då individer 

inte vill avvika från gruppens normer och värderingar.  

Respondenterna har delade meningar angående verksamhetens mål och om de är realistiska 

eller inte. Majoriteten av respondenterna menar att verksamheten har tydliga mål och att de är 

väl införstådda med vad målen är och hur de ska uppnås.  

 
Det är jättetydligt, det går inte att missa (Respondent C). 

 

Dock menar vissa respondenter att målen är svåra att nå då de inte är realistiska eftersom de 

syftar till att klienterna ska uppnå ett drogfritt liv. De betonar att klienterna inte kan nå ett 

drogfritt liv enbart med hjälp av boendestödet, utan att det även krävs andra insatser, och 

därför borde inte det målet vara det övergripande för verksamheten. Enligt Jern (1998) är en 

formell grupp en skara individer som syftar till att uppnå ett mål vilket kräver att personalen 

samarbetar för att uppnå det. Personalen inom verksamheten är inte innehavare av en 

gemensam syn på  vad verksamhetsmålen innebär vilket ökar risken för att gruppen präglas av 

ett icke fungerande samarbete. För att personalen ska kunna uppnå målen krävs det att 

personalen är eniga i hur arbetet ska utföras och att de använder de uttalade metoderna 

(Andreassen, 2003). Personalgruppen inom den studerade verksamheten innehar inte ett enigt 

arbetssätt vilket enligt ovanstående forskning försvårar för dem att nå verksamhetsmålen. 

Individens roll och funktion i gruppen 
 

Det är viktigt att kartlägga personalgruppens attityder till arbetet och till kollegorna för att 

synliggöra vilken inverkan grupprocesser har på det dagliga arbetet. Personalens förmåga att 

kommunicera med varandra har en stor inverkan på gruppklimatet (Lennéer Axelson & 

Thylefors, 2005). Majoriteten av respondenterna beskriver att de har förtroende för sin 

personalgrupp och att de utan problem kan be en kollega om praktiskt och emotionellt stöd. 
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Dock tror inte alla respondenter att personalen är så pass trygga med varandra att de kan be 

om emotionellt stöd. Det är viktigt att medlemmarna i personalgruppen har förtroende för 

varandra och en öppen kommunikation mellan dem. Öppenhet inom personalgruppen bidrar 

även till att varje medlem stärker sin individuella yrkesidentitet, vilket är en förutsättning för 

att känna sig trygg i arbetet (Mitchell m.fl., 2011). Vissa av respondenterna anser att det finns 

en öppen och rak kommunikation inom personalgruppen och att de kan konfrontera en kollega 

som de anser arbetar på ett felaktigt sätt, medan andra hävdar raka motsatsen. Dock belyser 

respondent E att personalgruppen är på väg mot en större öppenhet och ärlighet. 

 
 ...vi är på väg dit, att i alla fall också genom learning by doing, har börjat förstå att 

det är bättre att gå direkt till kollegan än att gå till kollegans kollega vilket vi gjort 

litegrann sådär (Respondent E).   

 

Det är viktigt att personalgruppen känner sig trygga med varandra, vilket kan underlättas 

genom medlemmarnas känsla av solidaritet som skapas genom att gruppen innehar positiva 

sociala interaktioner och lyckade ritualer (Collins, 2004).  

 

Det är av stor vikt att medlemmarna inom personalgruppen delar varandras känslomässiga 

upplevelser som arbetet medför för att på så sätt bilda en gemensam och sammanhållen grupp 

(Collins, 2004). Samtliga respondenter påtalar att det finns tillfällen då de anser att arbetet är 

känslomässigt krävande och att det är viktigt med tid för reflektion och eftertanke i det 

dagliga arbetet. Majoriteten av respondenterna anser att det finns tid och utrymme för 

reflektion i det dagliga arbetet, men betonar att det inte finns någon avsatt tid för reflektion 

och eftertanke i det dagliga arbetet. Dock lyfter samtliga respondenter fram att detta antingen 

kan ske på egen hand eller på raster.  

Det finns luft i systemet, på ett sätt som jag inte har samma erfarenhet av från andra 

ställen...(Respondent A).  

Respondenterna betonar även att personalgruppen har brukarkonferenser en gång i veckan där 

personalen får möjlighet att ta upp problem och svårigheter de har mött med klienterna. 

Medlemmar inom personalgrupper reflekterar sällan över sin egen arbetsinsats vilket kan leda 

till konflikter, som i sin tur bidrar till oenighet (Grinberg, m.fl., 1993; Rioch, 1971). Genom 

att personalgruppen ägnar mer tid åt reflektion gynnar det gruppen som helhet eftersom det 

bidrar till sammanhållning och enighet. 

...när det händer grejer så ska man ha tid för reflektion, hela arbetsgruppen, och ha 

tillåtelse i arbetsgruppen att ändå få känna det man känner, vare man sig är 

förbannad eller man blir ledsen...(Respondent B).   

Avsaknad av tid för reflektion bidrar till att personalgruppen riskerar att fatta beslut som inte 

baseras på eftertanke, vilket bidrar till negativa konsekvenser för både klienterna och 

personalgruppen (Janis, 1982). 

Det är viktigt att personal inom behandlings- och stödverksamheter kan balansera mellan sin 

personliga och professionella roll för att kunna hantera de emotionella delarna som arbetet 

medför. Inom behandlingsverksamheter krävs det att personalen ibland utövar 

tvångshandlingar och har samtidigt krav på sig att skapa en relation till klienterna. Detta kan 

medföra att konflikter uppstår mellan de två olika rollerna, vilket kan bidra till en 

rollförvirring för både personalen samt för klienterna (Lindberg, 2005). Respondent E lyfter 

fram att det tar tid att hitta sin professionella roll i arbetet eftersom det är känslomässigt 
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krävande. Respondent B å sin sida menar vidare att det krävs mycket av personalen för att 

kunna hantera de känslomässiga bitarna som arbetet medför. 

                       Vi har ju fyra platser här för unga vuxna och då kommer man alltså hit och är från 

20 år och uppåt. Och då har man redan bränt allt. Man kan sitta här alltså, tjejer på 

23 år, och det finns ingen och inget kvar. Det finns inga vuxna, inga föräldrar, 

mormor och morfar, farmor och farfar, allt är borta. Och så ska man ta del av det här 

och så ska man då försöka hitta det positiva, ett annat tänk, andra värderingar. Det 

krävs ganska mycket (Respondent B). 

 

Medlemmarna i en grupp har förväntningar på att kollegorna ska inta olika roller, såsom den 

starka och den ambitiösa. Likaså har medlemmarna förväntningar på att kunna hantera sin 

egen roll i gruppen (se exempelvis Granér, 1994; Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Utifrån ovanstående forskning kan tänkas att medlemmarna i den studerade personalgruppen 

förväntas kunna hantera den emotionella delen som arbetet medför vilket möjliggörs genom 

att gruppmedlemmarna är trygga i sin yrkesroll.   

Personalens individuella yrkesroll och utveckling 
 

Medlemmarnas yrkesidentitet har en stark inverkan på arbetsprestationen och den 

professionella rollen. Yrkesidentiteten påverkar gruppen som helhet och dess funktion som ett 

team (Mitchell m.fl., 2011). Samtliga respondenter belyser att de känner sig trygga i sin 

yrkesroll.  

...jag är trygg i min yrkesroll, jättetrygg. Jag vet vart vi ska och på ett ungefär hur 

man tar sig (Respondent B). 

Det är viktigt att personalen får utvecklas i sin yrkesroll för att undvika att känna hot mot den 

individuella identitetsrollen (Mitchell m.fl., 2011). Majoriteten av respondenterna anser att de 

erbjuds utbildningar men att de själva väljer vilka de vill delta i. Respondent E lyfter fram att 

fler utbildningar är önskvärt med tanke på att klienternas bakgrundsbild och nuvarande 

situation förändras. Idag är det allt vanligare att missbrukare lider av psykiska sjukdomar eller 

har andra diagnoser som inverkar på missbruksproblematiken. Behandlingsintegritet innebär 

att personalen gör det de säger att de ska göra (Andreassen, 2003). Inom 

behandlingsverksamheter är det av vikt att personalen ska vara väl införstådda med hur 

behandlingen ska genomföras. Utbildningar kan därmed bidra till att säkerställa att 

behandlingen utförs på ett korrekt sätt (Perepletchikova & Kazdin, 2005).  

Vi har ju efterlyst att vi borde få /…/ Någon form av utbildning i psykiatrin, inte 

psykiatrisk läkare, det var inte vad vi begärde /…/ Vi fick ett litet häfte, ta det här, 

läs det, ett häfte som alla skulle dela på, så det är klart… Det är inte optimalt  

(Respondent E).  

Majoriteten av personalen har behov av utbildning i syfte att kunna ge klienterna den hjälp 

och det stöd som de har rätt till. Utan att personalen får tillgång till vidareutveckling och 

utbildningar riskerar personalgruppen att präglas av missnöje och osäkerhet, vilket kan 

påverka arbetsprestationerna och yrkesidentiteten (Grinberg m.fl., 1993). Utbildningar och 

utveckling i arbetet har en stor inverkan på personalens yrkesidentitet, vilket gynnar de 

sociala processer och interaktioner som finns i gruppen.  
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Ledarens betydelse för verksamheten 
 

Ledarens roll inverkar på det dagliga arbetet såväl som de sociala processer som sker inom 

olika grupper (Wheelan, 2009). Samtliga respondenter återger att de nyligen fått en ny 

gruppledare och att de innan dess varit utan en formell ledare i flera månader. Respondenterna 

menar att de styrt sig själva under denna tid. Under tiden gruppen var utan ledare kan det 

enligt Collins (2004) tolkas som att personalgruppen inte var föremål för några maktritualer 

eftersom dessa skapas av ordergivaren.Inom grupper finns det alltid en hierarkisk ordning av 

medlemmarna. Detta behöver dock inte betyda att det är gruppens formella ledare som står 

högst upp i hierarkin, utan det kan även vara en informell sådan som gruppmedlemmarna 

själva har utsett (Collins, 2004). Detta bekräftar även Bion (Rioch, 1971) som belyser att 

grupper utan en foremell ledare själva letar efter en ny ledare inom gruppen. Vidare belyser 

Collins (2004) menar att gruppens hierarkiska ordning utgörs av olika skikt. Den personen 

som finns närmast gruppens kärna är den som upplever starkast tillhörighet till gruppen samt 

innehar emotionell energi. Ju längre ut från gruppens kärna medlemmar befinner sig, desto 

mindre tillhörighet och emotionell energi känner de. Gruppmedlemmarnas olika status och 

hierarkiska ordning går att urskilja i studien då vissa känner en stark känsla av tillhörighet till 

gruppen och ser den som funktionell, medan andra snarare upplever motsatsen. Den 

hierarkiska ordningen kan bidra till att det blir en ökad klyfta i gruppen mellan de som känner 

stark tillhörighet och befinner sig närmast gruppkärnan, och de som inte känner lika stark 

tillhörighet och därmed befinner sig längre från gruppkärnan. Även om respondenterna inte 

uttalat någon informell ledare inom gruppen kan deras olika känsla av tillhörighet till gruppen 

vara tecken på vem av dem som anses vara den informella ledaren.   

Eftersom gruppledaren inom verksamheten är ny har respondenterna svårt att svara på hur 

samspelet och förtroendet mellan personal och gruppledare ter sig. Däremot har samtliga 

respondenter tro på och förhoppning om att samarbetet med den nya gruppledaren ska komma 

att fungera bra. Collins (2004) menar att ledaren har förväntningar på att personalgruppen ska 

följa de maktritualer som uppstår i samarbetet mellan ledare och gruppmedlemmar. 

Maktritualens effekt kan vara mer eller mindre påtvingad beroende på ledarens maktutövning 

över gruppmedlemmarna. En lyckad maktritual kräver att arbetsuppgifterna inte är påtvingade 

vilket kan uppnås genom ledarens insikt om sin maktutövning och hur det påverkar 

personalens känsla av underlägsenhet. Respondenterna benämner sin gruppledare utifrån 

positiva aspekter. Samtliga respondenter lyfter fram att gruppledaren är delaktig, involverad 

och engagerad i personalens dagliga arbete. Enligt Collins (2004) kan detta tolkas som att 

personalgruppen inte är föremål för eventuella påtvingade maktritualer då de inte benämner 

sig inneha en känsla av underlägsenhet. Dock finns det vissa respondenter som menar att 

oavsett situation är det alltid chefen som bestämmer. 

Kung slår knekt’, det är vårat mantra här på stället, säger vi alla lägen, det betyder 

att det är egentligen den som bestämmer (Respondent E).  

Maktritualer har stor inverkan på de processer som sker i gruppen och är därmed viktiga att 

lyfta fram inom den studerade personalgruppen.   

Personalgruppens ritualer 

Ritualer är olika slags stereotypa handlingar som utförs mellan individer så som muntliga och 

skriftliga formuleringar och traditionella gester. Det är däremot inte den stereotypa 

handlingen i sig som är utmärkande för ritualer utan det är snarare den emotionella energin 
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som frigörs vid dem. Dock behöver ritualerna vara av lyckad karaktär för att individerna ska 

känna emotionell energi (Collins, 2004). Collins (2004) menar att det är viktigt med ritualer 

för att en arbetsgrupp ska kunna känna tillhörighet till varandra och på det sättet utföra ett mer 

effektivt och fungerande arbete. Av intervjuerna framgår det att verksamheten har 

arbetsplatsträffar en gång i månaden vilket enligt Collins (2004) är en typ av ritual. Under 

arbetsplatsträffarna samtalar personalen om eventuella förändringar inom verksamheten, mål 

och andra viktiga faktorer som hör arbetet till. Ritualer är dock inte alltid lyckade sådana utan 

kan även misslyckas vilket främst sker vid formella ritualer (Collins, 2004). Misslyckade 

ritualer uppstår då gruppmedlemmarna inte delar gemensamt fokus på en och samma handling 

vilket leder till att emotionell energi uteblir. Då respondenterna betonar att  inte alla i 

pesonalgruppen tar ordet trots att möjligheten ges under arbetsplatsträffarna kan det tolkas 

som att vissa i personalgruppen känner sig mindre delaktiga under dessa möten än andra.  

 
Det är vissa som pratar mer och vissa som pratar mindre. Men det har nog varit 

upplägget några gånger att enhetschefen har känt att det behövs så går vi laget runt. 

Så det tycker jag att man får möjlighet till. Sen är det väl inte alla som tar sig den 

möjligheten och vad det har för orsaker vet jag inte (Respondent A). 

Ovanstående citat kan möjligen vara en indikation på att medlemmarna i personalgruppen inte 

fokuserar sin uppmärksamhet på samma handling och delar på det sättet heller inte emotionell 

energi som krävs för att en känsla av tillhörighet ska skapas (Collins, 2004). Därmed kan 

arbetsplatsträffarna utifrån Collins (2004) tolkas som en misslyckad ritual. 

 

Påtvingade ritualer bör i största möjliga mån undvikas. Ritualer blir ofta misslyckade om de 

är påtvingade och dessa uppkommer då individer känner att de måste uppnå en viss stämning. 

Även om individerna inte är innehavare av emotionell energi försöker de göra allt för att passa 

in och komma i rätt känslomässig stämning. Ritualerna känns påtvingade  

eftersom de upplevs krystade istället för att inneha ett naturligt flöde (Collins, 2004). Då det 

kan tolkas som att personalgruppens arbetsplatsträffar inte fyller personalen med emotionell 

energi, anses inte dessa träffar endast vara en misslyckad ritual utan även en påtvingad sådan. 

En annan påtvingad ritual kan möjligtvis vara det sociala fikat som personalgruppen har 

tillsammans med klienterna två gånger om dagen, men det är frivilligt för personalen att delta 

under dessa tilfällen. Då respondenterna betonar att alla i personalgruppen väljer att inte alltid 

delta under dessa tillfällen kan det tolkas som att även fikastunderna är en misslyckad och 

påtvingad ritual. Om detta hade varit en lyckad ritual kan det tänkas att samtliga i 

personalgruppen velat delta under fikatillfällena med klienterna, vilket dessutom fyllt dem 

med emotionell energi och känslor av samhörighet. Påtvingade ritualer är energikrävande 

snarare än energigivande då de dränerar individer på energi. Genom att individer utsätts för 

många påtvingade ritualer kan det bidra till att de tillslut tar avstånd från och undviker vissa 

situationer (Collins, 2004). Det kan tolkas som att medlemmarna i personalgruppen inte anser 

att det är viktigt att delta under de sociala fikatillfällen då de möjligen uppfattar dessa ritualer 

som påtvingade och uttömmande på energi. Det kan även tolkas som att personalen fått utså 

många påtvingade ritualer och har därigenom utvecklat ett avståndstagande beteende till dessa 

situationer.   

Samtliga respondenter anser att personalaktiviteter både är roliga och viktiga för 

personalgruppen. Personalgruppen inom den studerade verksamheten får möjlighet att åka på 

gemensamma aktiviteter någon gång per år. Samtliga respondenter är överens om att de gärna 

skulle vilja göra fler aktiviteter tillsammans och att det är en betydelsefull stund för gruppen. 
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Flera respondenter lyfter fram att det är viktigt med aktiviteter tillsammans med övrig 

personal i den enhet som den studerade personalgruppen ingår i. 

Vi är ju en del i en enhet, hur lite vi vet om varandra fast vi tillhör samma enhet, 

borde vara öppnare, närmare och oftare så att vi pratar faktiskt om att göra något åt 

det själva (Respondent E).  

Enligt Collins (2004) är ritualer viktiga för att gruppmedlemmar ska känna stark tillhörighet 

till gruppen. Då samtliga respondenter anser att personalaktiviteterna både är roliga att delta i 

och viktiga för personalgruppen, kan det utifrån Collins (2004) tolkas som att det skapas 

positiv emotionell energi under dessa aktiviteter och därmed är dessa ritualer av lyckad 

karaktär. Personalaktiviteterna möts med glädje och entusiasm av respondenterna vilket 

innebär att det sannolikt föds emotionell energi och positiva sociala interaktioner ur dessa och 

är därmed en viktig aktivitet att vidmakthålla för personalgruppen.  

Gruppklimat 
 

Ett positivt gruppklimat präglas av i vilken grad personalen känner tillhörighet och 

gemenskap med gruppen (Granér, 1994). Gruppens känsla av tillhörighet bidrar till 

medlemmarnas välmående och personlig identitetsutveckling (Jans m.fl., 2011). Sociala 

interaktioner mellan medlemmarna i en grupp lägger grunden för gruppens emotionella 

energi. Gruppmedlemmarna skapar emotionell energi genom exempelvis samtal med varandra 

i det dagliga arbetet, vilket kan tolkas som en viktig ritual i arbetet. Om de vardagliga 

ritualerna är positiva och lyckade skapas en känsla av samhörighet i gruppen (Collins, 2004). 

Sammanfattningsvis framgår det av resultatet att respondenterna är överens om att 

sammanhållningen inom personalgruppen är relativt god. Respondent A upplever att den är 

god under framförallt raster där personalen kan prata och skratta mycket ihop, vilket är en 

positiv och god ritual enligt Collins (2004). Dock önskar respondent A att personalen har en 

bättre kommunikation mellan varandra när det händer saker inom verksamheten och menar att 
 

personalsammanhållningen när det gäller team work, man jobbar ju här med  

kontaktmannaskap och att hålla ihop som kurator och behandlingsassistent, är ju 

väldigt dåligt. Där har man inte alls någon bra sammanhållning och kommunikation.  

 

Ritualer är en viktig beståndsdel för att upprätthålla ett positivt gruppklimat och lägger 

grunden för gruppens emotionella energi (Collins. 2004). Utifrån respondent A’s uttalande 

kan det tolkas som att det råder brist på ritualer i det praktiska arbetet vilket har en negativ 

inverkan på personalsammanhållningen. Brist på sammanhållning kan även ha en negativ 

inverkan på personalens effektivitet och prestationskrav i arbetet (Jern, 1998). Andra faktorer 

som spelar in för gruppens sammanhållning är gruppens historia och hur länge medlemmarna 

varit delaktiga i gruppen (Bergsten & Seger, 2007). Av intervjuerna framgår det att 

verksamheten genomgått ett antal förändringar under åren, bland annat omorganiseringar, 

vilket har påverkat personalsammanhållningen avsevärt. Viss personal inom kommunen 

omplacerades till den studerade verksamheten trots att det inte var deras förstahandsval. 

Respondent E lyfter även fram att den studerade personalgruppen är en svår arbetsgrupp att 

komma in i som ny då gruppen är väldigt ”tight” efter alla prövningar som 

omorganisationerna har medfört. Enligt Bions gruppteori har alla människor möjlighet att bli 

delaktiga i en grupp, men att förmågan att bli delaktig skiljer sig markant mellan olika 

personer (Rioch, 1971). Utifrån detta kan det utläsas att det krävs att ny personal inom 

verksamheten besitter förmågor som att vara utåtriktade och att de inte är blyga eller rädda att 

ta för sig. Respondent E betonar att 
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vi är urstarka /…/ Alla vi här är fortfarande kvar, efter två och ett halvt år hårt slit av 

interagera i gruppen, hitta sina roller, komma överens. Vi är inte riktigt framme än, 

vi är alla kvar och kämpar, det är värt en eloge. Vi är en stark grupp, vi är oslagbara.  

 

En personalgrupp som anses vara svår att som ny komma in i kan bidra till att nya 

medlemmar känner rädsla av att bli utstötta eller isolerade (Rioch, 1971). Individen i gruppen 

har en stark förmåga att anpassa sig till gruppen för att minimera risken för utstötthet och 

isolering (Svedberg, 2000). Även om det anses vara bra att en grupp är en stark och tight 

sådan, kan det även vara en nackdel då ny personal får svårt att komma in i gruppen. Detta 

påverkar i sin tur gruppklimatet samt i vilken mån personalen trivs inom den studerade 

personalgruppen.  

 

Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur sociala interaktioner inom en 

personalgrupp i en stödverksamhet inverkar på det dagliga arbetet. Studiens syfte har även 

varit att undersöka hur en positiv personalkultur kan uppnås genom samspel mellan 

gruppmedlemmarna. Vidare diskuteras hur personalgruppen påverkar klienternas inom 

verksamheten. Sammanfattningsvis visar studien att personalgruppen har delade uppfattningar 

om verksamhetens arbetssätt, gruppens sammanhållning och funktion. Den studerade 

personalgruppen är enig om att ett oenigt arbetssätt är positivt i det dagliga arbetet. Det krävs 

gemensamma utgångspunkter och fokus på gemensamma handlingar för att positiva sociala 

interaktioner ska kunna äga rum, vilket i sin tur leder till att gruppens ritualer blir lyckade 

(Collins, 2004). Vidare visar studien att personalgruppen inte reflekterar över gruppens 

rådande normer, värderingar och arbetssätt. Avsaknad av reflektion kan bidra till att gruppen 

präglas av konflikter och oenighet (Grinberg m.fl., 1993). Det framkommer även att 

personalgruppen inte präglas av emotionell energi och lyckade ritualer under arbetstid utan 

endast under privat tid. Det finns tydliga samband mellan den rådande personalkulturen och 

klienternas vistelsetid inom behandlingsverksamheter (Andreassen, 2003). Därför är det av 

stor vikt att personalgrupper präglas av positiva sociala interaktioner då personalens 

beteenden har en direkt inverkan på klienterna. 

Det krävs att medlemmar i en personalgrupp samarbetar för att klara av arbetsuppgifter och 

för att kunna samarbeta krävs det att alla gruppmedlemmar är innehavare av mognad, 

självbehärskning och tolerans (Grinberg m.fl., 1993). För att kunna samarbeta krävs det även 

ett enigt arbetssätt eftersom enighet är en av de mest betydelsefulla faktorerna för en 

funktionell personalgrupp (se exempelvis Granér 1994; Wheelan 2009). Medlemmarna i den 

undersökta personalgruppen benämner flera faktorer som viktiga för en funktionell 

personalgrupp som exempelvis trygghet och lojalitet till varandra samt en gemensam syn på 

verksamhetens arbetssätt och mål. Det krävs att ovan nämnda faktorer är befintliga inom en 

personalgrupp för att positiva sociala interaktioner ska kunna skapas mellan 

gruppmedlemmarna (Collins, 2004). Det framgår av studien att gruppmedlemmarna innehar 

delade uppfattningar om vilka av ovan nämnda faktorer som är befintliga i den studerade 

personalgruppen så som synen på arbetsgruppens funktion, arbetssätt, utgångspunkter och 

verksamhetens mål. Personalens olika arbetssätt bidrar till oenighet i arbetsgruppen. För att 

personalen ska vara eniga krävs det att de fokuserar på samma handling vilket också är en 

förutsättning för att ritualerna i gruppen ska bli lyckade (Collins, 2004). Den studerade 

personalgruppens olika uppfattningar bidrar enligt Collins (2004) till negativa sociala 

interaktioner mellan gruppmedlemmarna. Negativa sociala interaktioner bidrar i sin tur till att 
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personalgruppen genomsyras av brist på gemenskap och sammanhållning vilket försvårar för 

personalgruppen att arbeta funktionellt och effektivt.  

Enligt teori och forskning (se exempelvis Collins, 2004; Janis, 1982) är det viktigt att 

personalen får reflektera över sitt arbete i syfte att skapa känslomässiga band, relationer till 

varandra samt bilda en enhetlig och sammanhållen grupp. Den studerade personalgruppen 

visar brist på reflektion över deras arbetssätt och funktion. Avsaknad av reflektion och 

eftertanke kan bidra till konflikter och brist på enighet inom personalgruppen och kan därmed 

utgöra en riskfaktor för gruppens funktion och effektivitet (Grinberg, m.fl., 1993). Dock delar 

personalgruppen en gemensam syn av att ett oenigt arbetssätt är positivt eftersom det gynnar 

klienterna. Detta kan utgöra ett hinder till reflektion då personalgruppen inte ser oenighet som 

ett problem vilket försvårar personalgruppens utveckling mot att bli en enig grupp. 

Personalgruppen benämns som en stark grupp av några av medlemmarna men enligt 

forskning (Andreassen, 2003) präglas en stark grupp av ett enigt och gemensamt 

förhållningssätt till det dagliga arbetet, vilket studien inte kan identifiera i den föreliggande 

personalgruppen. Studien visar att verksamheten varken arbetar utifrån ett gemensamt synsätt 

såsom teorier och metoder eller utifrån riktlinjer eller arbetsbeskrivningar. Andreassen (2003) 

menar att olika synsätt på hur det dagliga arbetet ska utföras bidrar till en förvirring i 

arbetsgruppen och försvårar samarbete och enighet. Att personalgruppen arbetar oenigt kan 

tänkas bero på de normer som existerar inom arbetsgruppen och det vidmakthålls och 

upprätthålls genom att ingen ifrågasätter arbetssättet (Janis, 1982). Utifrån att 

personalgruppen börjar reflektera över de rådande normerna och värderingarna som 

genomsyrar gruppen, möjliggör det för en starkare gemenskap och sammanhållning samt 

positiva sociala interaktioner. Dock är det värt att lyfta fram att samtliga inom 

personalgruppen tycker att det är viktigt med ett gemensamt arbetssätt, men att användandet 

av flera olika metoder och tillvägagångssätt är positivt. Detta visar på att ett paradoxalt synsätt 

genomsyrar personalgruppen vilket skulle kunna utses vara grunden för deras olika 

uppfattningar om verksamheten och dess personalgrupp.  

Positiv emotionell energi inom gruppen leder till lyckade ritualer vilket i sin tur stärker 

gruppens sociala interaktioner, känsla av tillhörighet och sammanhållning (Collins, 2004). 

Den studerade personalgruppen är i större grad innehavare av goda ritualer under tid som inte 

är arbetsbelagd. Utifrån Collins (2004) innebär detta att personalgruppens känsla av 

sammanhållning och emotionella energi är starkare då de får vara privata snarare än 

professionella så som under raster och personalaktiviteter vilket i sin tur kan tolkas som  

lyckade ritualer. Arbetsplatsträffar och andra arbetsbelagda moment är dock inte lyckade  

ritualer då gruppen inte genomsyras av emotionell energi under dessa tillfällen (Collins, 

2004). Utifrån Collins (2004) går det inte att skapa lyckade ritualer så länge samtliga 

gruppmedlemmar inte fokuserar sin uppmärksamhet på en och samma handling. 

Personalgruppen fokuserar inte på samma handling under arbetsbelagd tid då samtliga utgår 

från olika synsätt. Det krävs att gruppen ser sig som en helhet med ett gemensamt fokus för 

att ritualer ska kunna bli lyckade (Collins, 2004). En bra sammanhållning kräver lyckade 

ritualer och delad emotionell energi vilket inte skapas under personalgruppens arbetstid. 

Gruppen skapar dock en god sammanhållning till varandra under raster och 

personalaktiviteter vilket innebär att gruppmedlemmarna anser att dessa moment är roliga och 

givande. För att personalgruppen ska kunna behålla känslan från rasterna och 

personalaktiviteterna in i det dagliga arbetet krävs det att samma emotionella energi även 

präglar deras arbetstid. På detta sätt kan gruppen lättare se sig som en helhet och därav skapa 

lyckade ritualer.  
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Teori och forskning visar att det finns tydliga samband mellan den rådande personalkulturen 

och klientkulturen inom behandlingsverksamheter (Andreassen, 2003). Collins (2004) menar 

att individers engagemang och entusiasm smittar av sig på andra individer inom en grupp. 

Likaså överförs individers känslor av icke engagemang till andra individer i gruppen. Detta 

kan innebära att den studerade personalgruppens bristande motivation till att arbeta enigt har 

sin utgångspunkt hos en av medlemmarna som sedan ”smittat av sig” till övriga medlemmar. 

Enligt Perepletchikova och Kazdin (2005) kan brist på motivation och enighet gällande 

arbetssätt komma att påverka klienternas behandlingsprocess. Det är viktigt att stärka 

behandlingsintegriteten i arbetet med klienterna vilket innebär att personalen fastställer vad 

som anses vara effektivt i behandlingen (Andreassen, 2003). Trots att den studerade 

verksamheten inte innehar behandlingsinsatser är det ändå av stor vikt att  

personalen arbetar enigt för att klienternas mål ska kunna uppnås. Enligt Andreassen (2003) 

är det viktigt att personalen är eniga i arbetssätt för att kunna hantera problematiska 

situationer och svårigheter som kan uppstå i arbetet med klienterna.  

En funktionell arbetsgrupp som innehar positiva sociala interaktioner kan bland annat skapas 

genom team building, vilket syftar till att personalgruppen motiveras och engageras i arbetet 

för att möjliggöra en stark sammanhållning (Bergsten & Seger, 2007). Team building skulle 

kunna bidra till att den studerade personalgruppen kan bli en stark sådan, vilket är en 

förutsättning för att klienterna inom verksamheten ska få rätt stöd och hjälp för att nå sina 

mål. En stark personalgrupp där medlemmarna är eniga och innehar en känsla av 

sammanhållning utgör en stark och stadig grund för att gruppen ska kunna arbeta funktionellt 

och effektivt. Funktionalitet och effektivitet är viktiga faktorer för klienters 

behandlingsprocess och vistelsetid. Ett evidensbaserat arbete skulle kunna möjliggöra för 

personalen att se vad som fungerar och vad som inte fungerar i arbetet med klienter. 

Evidensbaserat arbete minimerar risken att skada klienters utveckling samt användning av 

metoder som inte är effektiva (Tengvald, 2008).  

Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
 

Med denna studie vill vi framhäva vikten av positiva sociala interaktioner i personalgrupper 

inom människovårdande yrken. Då oenighet bidrar till negativa sociala interaktioner är detta 

ett viktigt område att lyfta fram. Oenighet bidrar till att konflikter kan uppstå inom 

personalgruppen som i sin tur kan ”smitta av sig” på klienterna. Därmed är det viktigt att en 

personalgrupp inom behandlings – och stödverksamheter utgår från gemensamma 

utgångspunkter vilket stärker personalgruppens känsla för sammanhang och tillhörighet till 

gruppen då de fokuserar sin uppmärksamhet på samma handling. Ett alternativ till att positiva 

sociala interaktioner skulle kunna prägla arbetsgruppen är att arbeta evidensbaserat vilket 

innebär att personalgruppen arbetar utifrån gemensamma riktlinjer och utgångspunkter. 

Jergeby och Sundell (2008) menar att ”den evidensbaserade praktikens mål är att minska 

risken att oavsiktligt skada och ökar möjligheten att göra gott. När man blandar sig i andra 

människors liv bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap”. Att arbeta evidensbaserat innebär 

att personalen inom en arbetsgrupp måste inneha ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, 

vilket i sin tur gynnar personalens kunskap – och kompetensutveckling (Jergeby & Sundell, 

2008). Detta kan även tolkas som en etisk fråga då det är människors liv som står i fokus 

inom människovårdande yrken och för att minimera risken för felbehandling och skada är det 

av vikt att behandlings- och stödinsatser ständigt utvärderas (Tengvald, 2008). För att kunna 

utvärdera insatser krävs det att personalen är väl medvetna om verksamhetens arbetssätt och 

mål.  
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Trots kännedom om hur viktiga positiva sociala interaktioner är i personalgrupper inom 

människovårdande yrken saknas det vidare forskning om hur interaktioner i en personalgrupp 

påverkar klienterna inom behandlings – och stödverksamheter. För att klargöra hur 

personalgruppen påverkar klienterna inom verksamheten skulle det vara intressant att 

observera samspelet mellan personalen och klienterna under en längre tid. En sådan studie ska 

genomföras med förhoppning om att kunna skildra och kartlägga personalgruppens sociala 

interaktioner och dess effekter på klienternas vistelsetid.  

Det valda ämnesområdet är relativt outforskat men än så viktigt att lyfta fram inom 

människovårdande yrken eftersom de rådande sociala interaktionerna inom personalgruppen 

har en stor inverkan både på det dagliga arbetet och klienternas vistelsetid. Det är därför 

viktigt att lyfta fram de faktorer som påverkar de sociala interaktionerna i personalgruppen för 

att gruppen ska kunna bli en funktionell och effektiv arbetsgrupp. Avsaknad av reflektion 

kring dessa faktorer försvårar medlemmarnas förmåga till samarbete och enighet. Vår 

förhoppning är att denna studie har gjort området mer begripligt och hanterligt och att den 

även kan få ta plats inom den sociala praktiken.  

 

Studiens styrkor och begränsningar 
 

En faktor som försvårat studien var att vi informerades om att den studerade verksamheten 

var en behandlingsverksamhet. Under intervjuerna framkom det dock att verksamheten inte 

bedriver behandling utan är ett stödboende där insatserna riktar sig på praktisk hjälp och 

stödsamtal. Detta skapade problem för studien då den grundar sig på forskning som inriktar 

sig på behandlingsverksamheter vilket bidrog till oro att inte kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Efter diskussion med varandra och med handledare bestämdes att studien 

trots allt skulle fortskrida utifrån samma syfte och frågeställningar. Eftersom forskningen  

utgår från människovårdande yrken ansåg vi att det fortfarande var väsentligt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Trots att vi blev upplysta om att verksamheten var en 

stödverksamhet kvarstod förvirringen då flera av respondenterna dels benämnde sin yrkesroll 

som behandlingsassistenter och att det fanns en osäkerhet när de förklarade arbetssätten inom 

verksamheten. Denna förvirring förstärktes då en respondent berättade att verksamheten i 

flera omgångar omorganiserats och att den vid tidigare tillfällen bedrivit behandling. Vår 

känsla var att respondenterna inte själva riktigt visste om de bedrev behandling eller ej. Därför 

är vissa resultat- och analysavsnitt något röriga då det var svårt att urskilja en röd tråd i 

respondenternas svar. Detta ansågs dock vara en naturlig och stärkande del av resultatet 

istället för att utgöra en försvårande faktor.  

 

Studien innehar flera styrkor som exempelvis ett noggrant och strukturerat förarbete till  

intervjuerna där mycket tid har lagts på intervjuguiden. Genom en välarbetad intervjuguide 

och uppvärmningsfrågor blev respondenterna trygga och bekväma i intervjurollerna. 

Dessutom innehar studien ett rikt material då respondenterna gav uttryck för tydliga och 

utvecklade svar. Detta kan ha underlättats av den välarbetade intervjuguiden samt vår 

professionella och tillmötesgående roll där vi lyssnat in och tagit till oss respondenternas 

sinnesstämning. En annan av studiens styrkor är att den endast är analyserad utifrån två teorier 

vilket innebär att analysen är djupgående och adekvat. Dock har vi valt att stärka teorierna i 

analysen genom forskning för att visa bredden av kunskap. Detta möjliggjorde för oss att 

belysa vikten av gemensamma utgångspunkter, så som teori och metod, och hur dessa går 

hand i hand med sociala interaktioner.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
Vad är din högsta genomförda utbildning? 

 

Vilken arbetslivserfarenhet har du? 

 

Vilken yrkesroll har du vid X? 

 

Hur länge har du arbetat vid X? 

 

Vad är det bästa med att arbeta på X? 
 

Vilka faktorer tillskrivs betydelse för en funktionell personalgrupp inom 

behandlingsverksamheter?  

Vad anser du vara viktigt för att en personalgrupp ska fungera bra? Kan du ge några exempel? 

Vilka av dessa faktorer kan du identifiera i din personalgrupp? 

 

Vilka faktorer kan bidra till en negativ stämning i personalgruppen? 

 

Finns det tillfällen då du upplever ditt arbete som känslomässigt krävande? 

 

Är det viktigt med tid för reflektion när krävande situationer uppstår? 

 

Tycker du att det finns tid och utrymme för eftertanke i ert dagliga arbete utifrån ovanstående 

fråga?       
Om Ja, på vilket sätt tar du dig tid och utrymme och i vilken omfattning? 

 

Hur agerar kollegor respektive ledning när särskilt krävande situationer uppstår? 

 

Hur upplever du klimatet mellan kollegor, i termer av att be om hjälp och eventuellt stöd med 

såväl arbetsuppgifter som emotionellt stöd? 

 

Har ni arbetsplatsträffar? 

Om Ja, i vilken omfattning sker dessa? 

Om Nej, är detta önskvärt och i så fall varför? 

 

Vad pratar ni om på arbetsplatsträffarna? 

 

Vem/vilka är det som håller i arbetsplatsträffarna? 

 

Har alla samma möjlighet att komma till tals? 

 

Är du bekväm med att uttrycka dina åsikter på arbetsplatsträffarna? 
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Känner du till om det finns specifika mål i verksamheten? 

 

Anser du att du är införstådd med vilka målen är och vad dom syftar till att uppnå? 

 

Känner du att du kan vända dig till din chef vid frågor eller funderingar? 

 

Anser du att din chef är lättillgänglig? 

 

Deltar din chef på personalfika/luncher? Aldrig, ibland, ofta? 

 

Anser du att det finns en bra kommunikation mellan chefen och övrig personal? 

 

Anser du att du och dina kollegor kan ifrågasätta er chef utan att det påverkar den 

professionella relationen? 

 
På vilket sätt beskriver respondenterna sina egna och kollegornas attityder till arbetet? 

Hur upplever du personalsammanhållningen på X?  

 

Anser du att personalgruppen har en öppen och rak kommunikation till varandra?  
 

Tycker du att det är viktigt att personalen är eniga i hur arbetet ska utföras? 

Om Ja/Nej, varför är det viktigt/inte viktigt? 

 

Anser du att det är viktigt att personalen känner varandra på ett personligt plan? 

 

Anordnas det aktiviteter för personalen ibland?` 

 

Har ni gemensam fika någon gång under dagen? 

 

Anser du att du skulle kunna säga till din kollega om du tycker att denne arbetar på ett 

felaktigt sätt? 

 

Känner du dig trygg i din yrkesroll bland dina kollegor så som att du kan säga vad du tycker? 
 

Känner du att du får utvecklas i din yrkesroll av din ledning så som att få gå på 

utbildningsdagar och få ny kunskap? 

 

Hur uppfattas personalgruppens attityder till att arbeta utifrån teorier och metoder? 

 

Vilka teorier/metoder används i det dagliga behandlingsarbetet som utförs på X? 

 

Anser du att du är kunnig inom de teorier och metoder som används i behandlingsarbetet? 

Om Ja, har vilken utbildning har du fått gällande hur dessa teorier används i praktiken? 

Om Nej, är detta önskvärt och i så fall varför? 

Anser du att dina kollegor arbetar utifrån och har en tydlig förankring i de teorier och metoder 

som används i behandlingsarbetet? 

Om Ja/Nej, på vilket sätt? 



42 

 

 

Anser du att teorier och metoder i behandlingsarbetet är av viktig betydelse? 

Om Ja/Nej, varför är det viktigt/inte viktigt? 

Anser du att teorier och metoder underlättar eller försvårar behandlingsarbetet, och på vilket 

sätt? 

 
Råder det enighet om på vilket sätt personalgruppen ska utföra arbetet och betydelsen 

av teori och metod? 

Tycker du att personalen arbetar utifrån en gemensam syn på hur behandlingen ska gå 

tillväga?  

Om Ja/Nej, på vilket sätt? 

 

Är personalen eniga om vilka teorier och metoder som ska användas i behandlingsarbetet? 

Om Ja/ Nej, på vilket sätt? 

 

Finns det en arbetsbeskrivning (riktlinjer, manual) som tydliggör hur behandlingsarbetet ska 

genomföras?  

Om Ja, följer du alltid arbetsbeskrivningen? 

 

Tror du att dina kollegor gör det? 

 

Tycker du att vi missat någon fråga? 

Vill du tillägga något? 

 

Tack för din medverkan! 

 


