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Sammanfattning                        
 

Avsikten med föreliggande uppsats vilken handlar om chefer på ett sjukhus i Mellansverige 

som erhåller grupphandledning; är att titta på process inom grupphandledning med aspekten 

möjligt lärande. Uppsatsen faller inom ramen för samhällsvetenskaplig forskning, den baseras 

på kvalitativ metod och undersökning. Sociokulturellt perspektiv samt transformativt lärande 

har valts som teoretiska perspektiv. Undersökningen vilken genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, där fenomenologisk ansats ligger till grund för de ställda 

frågorna samt analysen. Där görs gällande att chefer kan behöva stöd för sina beslut samt 

stöttning i olika situationer, men även stöd i själva chefsrollen. De som deltar i 

grupphandledning upptas på något vis i processen inom gruppen vilken kan skifta beroende av 

gruppdeltagare. Undersökningen visade på att de intervjuade cheferna hade nytta av den 

speciella process som uppstod i gruppen såtillvida att de kunde hjälpa och stötta varandra med 

olika problemställningar. Genom att delge varandra sin vardag gavs så möjligheten att lära 

genom varandra.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Chef, process, reflektion, interaktion, sociokulturellt perspektiv och 

transformativt lärande. 
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1 Inledning 
 

1.1 Utgångspunkt! 
 

Med utgångspunkt från mitt tidigare uppsatsarbete inom pedagogik gav det vidare inspiration 

till fördjupning av just process vid grupphandledning samt gruppbaserat lärande. 

Det är cheferna som deltar i undersökningen som innehar huvudrollen i denna uppsats. Deras 

uppfattningar och beskrivningar har varit den viktigaste och mest betydelsefulla delen i detta 

arbete. Chef i uppsatsen motsvaras av mellanchef inom den valda organisationen vilken 

utgörs av ett sjukhus i Mellansverige. Chefer har ett formellt förordnande vilket ska förvaltas 

med ansvar. Detta ansvar innebär att leda i en verksamhet med ibland många anställda. Att 

erbjuda handledning till dessa formellt utsedda chefer har varit en del av Sjukhusets 

chefsprogram över tid. Kan denna handledningsgrupp utgöra en grupp där lärande och 

utveckling sker i process, där interaktion och reflektion tillsammans med andra skapar 

möjlighet för detta. Mycket finns skrivet om just lärande och lärprocesser och själva 

begreppet lärande är mångfasetterat samt tolkat av många. Syfte och mål med att erbjuda 

grupphandledning för chefer i den aktuella organisationen har bland annat varit att lyfta fram 

hur chefer kan utvecklas och förändras tillsammans med och genom varandra. Genom att ta 

tillvara gruppens (syftar även till tidigare grupper) samlade kompetens och erfarenhet syftar 

den aktuella grupphandledningen till att möjliggöra kunskap om kommunikation samt hur 

man som chef kan hantera svåra möten. En annan aspekt av att erbjuda grupphandledning är 

att skapa möjlighet för cheferna att se hur de kan använda sig av varandra i sitt arbete, det vill 

säga genom erfarenhetsutbyte. Sist men inte minst att se och reflektera över sin roll som chef 

samt att få kännedom om hur man kan få stöd i olika situationer. Då chefer erbjuds 

grupphandledning är den frivillig att delta i. Gruppernas sammansättning har sett olika ut över 

tid vilket inneburit att cheferna kan haft olika lång erfarenhet som chef när 

grupphandledningen startade. På senare tid har fokus varit på nytillträdda chefer. 

Grupphandledning har skett tillsammans med en coach vilken haft adekvat utbildning för 

uppdraget. Det finns ett givet deltagarantal samt ett antal inplanerade träffar för gruppen. Den 

process som beskrivs framledes i arbetet är unik för gruppen och det finns inget 

förgivettagande i att andra handledningsgrupper fungerat likt denna. Avsikten med 

föreliggande uppsats är därför att studera process inom grupphandledning där chefer deltar 

med aspekten möjligt lärande. Då jag skriver process avser det lärandeprocess. Hur kan chefer 

som deltagare i grupphandledning fungera som medskapare av kunskap och lärande? 
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Sociokulturellt perspektiv utifrån Roger Säljö och Olga Dysthe ses som en teoretisk 

utgångspunkt i uppsatsarbetets inramning av chefer som deltar i grupphandledning. Jag vill 

visa på hur lärande kan ske i grupp och menar då att sociokulturellt perspektiv belyser 

vardagligt samtal och kontext där den undersökta gruppen befinner sig. Det transformativa 

lärandet vilket också utgör en teoretisk utgångspunkt påvisar att lärande kan ske i dialog och 

med hjälp av feedback där människors tidigare erfarenheter utgör en del i sammanhanget. Det 

finns också ett inslag av mening och identitetsskapande i dialogen mellan vuxna vilket även 

detta baseras på människors tidigare gjorda erfarenheter. Sålunda känns det viktigt att 

använda detta perspektiv i uppsatsen utifrån aspekten möjligt lärande för att påvisa att det 

finns en potential och möjlighet för att lärande ska kunna ske inom handledningsgrupp. I 

sammanhanget blir detta väsentligt eftersom det gav mig en möjlighet att undersöka 

fenomenet möjligt lärande samt relatera perspektiven mot det syfte och mål organisationen 

hade för denna grupphandledning. Med hjälp av teorierna kan den empiriska undersökningen 

motiveras, trots att dessa inte använts som hypotes.  Varje undersökt fenomen måste enligt 

mig kunna ses i relation till något för att ges plats och mening i tillvaron. Sammanfattningsvis 

utifrån den litteratur som studerats inför detta uppsatsarbete. Den framhåller bland annat att 

lärsituationer kan skapa förståelse och mening inom den sociala verkligheten och om de 

människor som finns i den. Det framhålls också att lärsituationer inbjuder till möjligheten att 

skapa förståelse och mening genom interaktion med andra. Vidare beskriver litteraturen att 

lärande kan ses som en process samt att de som är del av processen, om de aktivt interagerar i 

processen kan de förändra uppfattningar och därmed sitt agerande. Fenomenologisk ansats 

vilken återfinns i empirin ses som utgångspunkt och möjlighet för detta uppsatsarbete. Syftet 

med intervjuerna i undersökningen var att via respondenterna erhålla deras beskrivningar och 

upplevelser av grupphandledning. Närmare bestämt deras upplevelser av processen runt de 

ämnen som diskuterades i gruppen. Fenomenologisk ansats och intervju som metod ger 

möjlighet till inblick i chefernas upplevelser av processen som de upplever den. Intervjuarens 

förförståelse måste läggas åt sidan för att möjliggöra analys och återberättelse av det 

gemensamma som framkommit. Sammantaget ämnar uppsatsen belysa lärande ur teoretisk 

synvinkel, ur den valda organisationens mål med grupphandledning samt det som beskrivs av 

de intervjuade cheferna. Jag har avgränsat mig till den utvalda organisationen samt den 

undersökta handledningsgruppen vilket behandlas under urvalsförfarandet. Urvalet speglas 

även av min utgångspunkt, en redan utförd uppsats av en annan handledningsgrupp inom 

samma organisation som dock inte är utförd med samma metod. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet för föreliggande undersökning är att belysa uppfattningar, upplevelser och 

beskrivningar av process inom grupphandledning, där chefer inom hälso- och sjukvård deltar. 

Syftet är även att belysa processen ur ett lärandeperspektiv. 

 

- Kan de utvalda cheferna som deltar i grupphandledning fungera som medskapare i 

varandras lärande? 

- Hur upplever och beskriver ovan nämnda chefer grupprocessen utifrån aspekten 

möjligt lärande? 

 

1.3 Disposition 
 

Första delen av uppsatsen har till uppgift att skapa en orientering kring själva området utifrån 

personligt intresse följt av syfte och problemformulering. 

Bakgrunden med tidigare forskning kring grupphandledning och grupprocess samt valda 

teoretiska perspektiv har för avsikt att skapa en förståelse för kommande delar i uppsatsen. 

Därefter följer metodavsnitt beskrivning av samhällsvetenskaplig forskning samt en 

ontologisk och epistemologisk tankegång. En redogörelse för urval, analys och metod för 

undersökningen. Slutligen en beskrivning av resultatet baserat på citat samt en analys av den 

specifika processen. Diskussionen delas upp i två delar med en avslutande slutsats vilken 

problematiserar teori och resultat gentemot mina egna frågeställningar.  
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2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik, vilken syftar till att ge en bild av problemområdet gällande chef i 

organisation, grupphandledning, lärande och process. Avsikten är att skapa en bild som leder 

läsaren in i området vilket sedan sammankopplas med de valda teoretiska perspektiven under 

nästa rubrik. Båda rubrikerna kopplas samman med hjälp av figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1 

 

2.1 Chef- med rätt att bestämma!  
 

Det finns skillnader i organisationers storlek samt dess uppkomst, sammansättning och 

fortlevnad. Otto Granberg (2013) påvisar dock en gemensam faktor som säger att det är 

medarbetarna och cheferna, de som arbetar där som bygger organisationen. Oavsett 

organisationens mål så har ledningen och därmed cheferna ansvar att sträva efter att uppnå 

dessa mål. Mellanchefens uppgift är att uppnå de mål som de högsta cheferna satt upp som 

mål för hela organisationen. Det sker bland annat genom planering, ledning och samordning. 

Mellanchef och förstalinjeschef ligger enligt Kjerstin Larsson (2008) tämligen lika i den 

hierarkiska nivån inom organisation. Gränsdragningen är oklar menar hon, men konstaterar att 

den omgärdas av krav från flera håll bland annat från överordnade chefer men även från 

medarbetare. Precis som Granberg beskriver hon deras funktion som samordnande och 

samverkande av den egna verksamheten men även av extern verksamhet. Chef är en formell 

Chef 

Grupphand-
ledning 

Process 

Socio-
kulturellt 

Perspektiv 

Transforma-
tivt Lärande 
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funktion enligt Granberg (2013) som framhåller att chefen ska leva upp till olika behov samt 

leda arbetet utifrån olika lagar, som exempelvis arbetsmiljölagen och jämställdhetslagen för 

att nämna två. Larsson (2008) betonar att dessa mellanchefer samtidigt ska ta tillvara 

medarbetarnas intressen och vara lojala mot överordnade, det vill säga verksamheten. Därför 

titeln mellanchef. Med uppdraget betonar Granberg (2013)  kommer så ansvar och 

befogenheter men även möjligheter såsom professionell och personlig utveckling. Som chef 

möter man flera typer av utmaningar och som chef får man även bestämma och ses som 

betydelsefull. Fortsatt i texten benämns undersökningsdeltagarna endast som chefer. 

 

2.2 Grupphandledning 
 

Under denna rubrik följer en kortare beskrivning gällande grupphandledning för att belysa 

dess innehåll och funktion, men även hur grupper kan fungera och vem som har ansvar för att 

de fungerar. Lärandeaspekten berörs men även förhållningssätt hos deltagare i grupp.  

 

Tanken är enligt Johan Näslund och Marie-Louise Ögren (2009) att grupphandledning ska 

utgöra ett forum för bland annat reflektion samt ge möjlighet att tillsammans med andra 

kunna bearbeta de erfarenheter som sker inom ramen för yrkesverksamheten. Handledning 

som funktion kan bland annat handla om att utveckla kompetens hos personer som verkar i en 

organisation eller som vissa menar, att det är en nödvändighet genom hela arbetslivet för 

reflektion över erfarenheter samt för att utveckla yrkeskompetens. Beroende av var och för 

vem handledning sker kan den ha olika kriterier uppställda för sitt genomförande. 

Huvudsaken påtalar de är att det finns ramar uppställda för handledare och handledda som bör 

fungera. Om de uppställda ramarna inte fungerar kan det bero på olika saker, som konflikter 

eller andra försvårande omständigheter vilket inte närmare redogörs för i denna uppsats. Dock 

är det så påtalar de, att inom ramen för de uppställda kriterierna ska beredskap för 

problemlösning finnas. Inom yrkesverksamhet förväntas att personer verkar utifrån sin 

yrkesprofessionalitet. En aspekt av handledning kan därför vara att få hjälp med att skilja på 

situationer med problem som är personligt betingade likväl som organisatoriskt betingade i de 

situationer som uppstår inom den yrkesrelaterade verksamheten.  Det som beskrivs i stycket 

ovan belyser grupphandledning mer generellt och skulle kunna stämma in på flera typer av 

grupphandledning inom olika områden. Därför utvecklas gruppaspekten lite mer i syfte att 

visa på att grupper ser olika ut och att detta möjligen kan påverka själva processen. Detta sker 

utifrån Eva Hammar Chiriac (2003) som refererar till Johan Asplund, när hon i sin avhandling 
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visar på vilka kriterier som ställts upp för vad som kan betraktas som grupp. Asplund 

framhåller enligt Hammar Chiriac (2003) att mål, roller, normer och tidsutsträckning utgör en 

funktion för att definiera vad grupp är. Därtill läggs att det finns en arbetsordning samt att 

gruppen har någon form av historia och framtid omgiven. Denna definition av grupp skulle 

kunna användas i syfte att förklara den undersökta gruppen i uppsatsen där roll som 

nytillträdd chef är ett kriterium samt att det finns ett antal planerade träffar där målet för 

gruppsammankomsterna finns uttalat från organisationen vilket nämndes inledningsvis. 

Vidare utifrån Hammar Chiriac (2003) framhålls att olika definitioner av grupper kan både 

innesluta och utesluta olika kännetecken för vad som är grupp. Vidare frågar hon sig: Hur kan 

en grupp avgränsas samt hur kan man betrakta grupp, konkret eller som idé? Hon menar att 

detta kommer att påverka gruppens storlek, där en idéburen grupp kan innehålla många olika 

typer av personer och ett stort antal medan en konkret grupp är avgränsad till ett visst antal, 

vilket gäller denna uppsats undersökta grupp. Med Hammar Chiriacs problematisering kring 

vad som är grupp leder detta vidare till en annan aspekt utifrån Stefan Jern (2009) som menar 

att gruppen kan se ut på olika sätt vilket bland annat skulle kunna utgöras av en grupps tänkta 

projektlängd. Han belyser sedan ytterligare en faktor som kan ses som intressant i 

sammanhanget nämligen att han jämför handledning i grupp med coaching eller annan 

handledning mellan två personer. Där han även betonar att grupphandledning kan ses som en 

mer komplex social process. Att utgå från individuell handledning för att sedan tillämpa 

denna typ av process på grupphandledning ses inte som lyckat då det krävs en annan typ av 

medvetet förhållningssätt hos handledaren. Denna aspekt vilken han belyser kan relateras till 

den undersökta gruppen i denna uppsats där handledarens funktion beskrivs av deltagarna. 

Dessutom redogör Jern (2009) för några av de senare forskningsfynden inom området 

grupprocess ur ett mer allmänt perspektiv. Inom det utvalda området kan man finna värden 

som kan var viktiga även för den som handleder. Här belyser han grupp och process med 

inriktning på lärande vilket denna uppsats ämnar undersöka.  Den forskning han tittat på har 

lett honom vidare till att forska kring lärande inom grupper. Generellt skriver han, att grupper 

alltid har ett organisatoriskt perspektiv vilket mer eller mindre kommer att påverka gruppens 

inre processer. För den undersökta gruppen kan detta ses som att deltagarna fått ett erbjudande 

om att delta i handledning samt att det är i egenskap av chef som detta sker. Hur eller om de 

inre processerna påverkas får utläsas av det resultat som framkommer senare. Jern (2009) 

säger vidare att gruppen till del även är inriktad mot det individuella. Det innebär att det alltid 

kommer att finnas individuella behov som bör uppmärksammas. För individen kan det 

innebära att bli sedd, att bli bemött utifrån positivt intresse, få utveckla sin yrkesfunktion samt 
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utifrån sitt behov få stöd och tröst. Dessa aspekter sågs som del av målet för 

grupphandledning i den undersökta gruppen, ur ett arbetsgivarperspektiv. Möjligen kan detta 

utgöra en motsägelsefullhet, om detta inte sker i den aktuella gruppen. Därför ses nästa aspekt 

som Jern (2009) tar upp som intressant då de som deltar i handledningsgrupp påtalar han, för 

dem innebär det att de som individer exponerar både sig själva samt det arbete som utförs av 

dem. Det kan vara nog så jobbigt och känslosamt och det kan upplevas som en 

osäkerhetskänsla hos individen vilken måste stöttas. Det är därför viktigt att det skapas tillit 

och trygghet i gruppen. Om denna aspekt ska möjliggöras kan grupphandledning föregås av 

det Maurice Galton och Linda Hargreaves (2009) redogör för, en studie som fokuserar på 

utbildning i skolan där elever fick lära sig om gruppsamarbete inför kommande grupparbeten. 

I undersökningen som hade som huvudtema; att inta en relationell roll i grupparbete samt att 

premissen att lära är att inta en emotionell hållning såväl som en social aktivitet. För att uppnå 

effektiv kommunikation måste eleverna lära sig att lita på varandra samt att respektera 

varandra likväl som att kunna skaffa kommunikativa förmågor och praktiska färdigheter inför 

planering och organisering av grupparbete. En intressant aspekt vilken troligen skulle kunna 

appliceras på många typer av grupparbeten och grupprocesser. Om resultatet för grupper och 

dess arbeten är avhängigt detta kan kanske klargöras under nästa rubrik som vidare ser på 

grupprocess.  

  
2.3 En beskrivning av grupprocess 
 

 Denna rubrik syftar till att beskriva grupprocess för att ge en bild av processen och hur den 

kan fungera samt vilka delar den kan bestå av utifrån individ, grupp och 

organisationsperspektiv. Grupp i artiklarna motsvaras av en sammansättning som kan utgöras 

av studenter, yrkesarbetande eller andra individer. Även handledarperspektivet berörs, vilket 

ses som en viktig funktion för handledning sedermera även processen. 

 

Eva Hammar Chiriac (2003) skriver i sin avhandling om Grupprocesser i utbildning. En 

studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande; ett sätt att undersöka dessa är att 

titta på interaktioner inom desamma. Vidare i texten förklarar hon att flera forskare sedan 

femtiotalet haft för avsikt att mäta och beskriva kvalitén på interaktioner i grupper. En viktig 

aspekt som hon påpekar är att när människor kommer samman i grupper uppstår en process, 

vilken de deltagande aktörerna är medvetna om eller inte. Denna aspekt görs gällande i den 

empiriska delen av detta arbete såtillvida att processen i grupphandledning är en del av syftet 
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för uppsatsarbetet. Vad gäller resultat och kvalité på den grupprocess som uppstår för den 

undersökta gruppen kan detta eventuellt ses som aspekten möjligt lärande. Hammar Chiriac 

(2003) framhåller även att processen som uppstår kan vara både stödjande men även av 

begränsande form med hänvisning till Kjell Granström, genom att de som deltar i någon form 

av grupp påverkar denna via sitt deltagande. Dock är det så att de som deltar, inte alltid ser 

sitt deltagande. På så vis kan situationer uppstå i grupper vilka kan vara svåra att påvisa för de 

som deltar och processen kan på så vis bli svårdefinierad. Det Hammar Chiriac (2003) 

beskriver med hjälp av Granström ses som en betydelsefull aspekt då en tanke med 

grupphandledning för chefer var att det skulle möjliggöra stöd samt möjliggöra lärande 

genom gruppen. För denna uppsats innebär detta att med hjälp av fenomenologisk ansats 

erhålls gruppdeltagarnas beskrivning av grupprocessen som den upplevs av dem. Detta skulle 

kunna vara ett sätt att se på kvalitétsaspekten, men notera att detta då är beroende av 

gruppdeltagarnas sammansättning. Liknande grupper som de som beskrivs av Hammar 

Chiriac (2003) finns även inom andra sammanhang i samhället, i sin avhandling har hon dock 

inriktat sig på en speciell grupp i en specifik kultur. Hammar Chiriac (2008) studerar således 

gruppdynamik och interaktion utifrån problembaserat lärande (PBL). Hon vill rikta frågan om 

grupprocesser inom PBL genom att använda sig av resultat från traditionell forskning på 

grupparbete och teamgrupper vilket möjliggör viktig information kring gruppdynamik i 

handledningsgrupper. Även Helena Ann Ferris (2015) har undersökt små gruppers lärande 

med avsikten att se på dessa utifrån undervisningsteknik. Det Ferris (2015) belyser är att det 

kräver stor förmåga och delaktighet hos den som leder såväl hos de som deltar. För sitt 

utförande som undervisningsteknik krävs specifika ledaregenskaper vilket i sig är en 

utmaning därför att läraren undervisar i form av deltagande ledarskap. Undervisningstekniken 

kräver för sitt utförande även en viss nivå på deltagarna, det förutsätts även att de är studenter. 

Till sist framhålls också; att om något skall sägas om utfallet i mindre gruppers lärprocess 

måste man analysera processen genom den interaktion som förekommer i gruppen. Den 

handledningsgrupp som undersöks framledes i uppsatsen utgörs inte av studenter men av 

vuxna med genomgången universitetsutbildning varför jag tycker att det går att se paralleller 

med den forskning som gjorts avseende studenter inom grupplärande samt dess process. Vad 

gäller aspekten produktiv såväl som ickeproduktiv får nästa studie ge en bild av detta via 

Linda M Fleming, Jon A Glass, Shuko Fujisaki och Susan L Toner (2010) vilka beskriver 

grupprocessen utifrån positiva och negativa aspekter som kan påverka. Deras syfte är att 

utveckla en teoretisk modell för processen i grupphandledning samt belysa relationen process 

och inlärning. Den teoretiska modellen redogörs inte för i denna text då denna inte används i 
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arbetet. De påtalar att grupphandledning används numera inom ett växande fält, bland annat 

inom psykolog- och kuratorsutbildning. Det växande användandet påvisar behovet av ett 

bättre kunnande kring denna metod.  En aspekt på grupphandledning berör just dess fördel 

utifrån aspekten stöd och feedback mellan deltagarna, detta har noterats i flera fall då forskare 

undersökt lärande. Stor del av den grupphandledning de undersökt berör falldiskussioner 

vilket lett till ytterligare erfarenheter för studenterna i den berörda artikeln. Genom 

grupphandledning med falldiskussioner lärde sig studenterna mer om gruppdynamik vilket 

möjliggjorde utvecklandet av mer övergripande kunskap i gruppen. Detta lät sig sedan 

tillämpas utifrån den gjorda erfarenheten samt den inhämtade kunskapen, i framtida 

grupparbeten. Även dessa artikelförfattare har noterat att i nyligen gjorda studier ses själva 

processen som en viktig komponent av grupphandledning. Processen vilken de menar 

inkluderar; förberedelser, tillvaratagen sammanhållning, mellanmänskliga relationer, 

förtroende, normer, kulturella betydelser samt feedback. Dessa beskrivna faktorer borde 

rimligtvis kunna gälla den undersökta handledningsgruppen både ur organisationsperspektiv 

men även utifrån de teorier som senare kommer att beskrivas.  Trots att dessa faktorer ses som 

betydelsefulla och avgörande för grupprocesser såg Fleming, Glass, Fujisaki och Toner 

(2010) i nyligen utförda studier; att handledare under handledning fokuserar allt mindre på 

grupprocessen än tidigare. Denna vändning kan bero på ett större behov från handledaren att 

täcka in ett visst fokus eller tema under grupphandledning som exempelvis problemmedlare, 

med fallpresentationer eller etiska problemställningar. Handledares behov av att tillgodose 

detta kan eventuellt ses som en begränsning av fokus på själva grupprocessen. Då handledare 

har det primära ansvaret för att vägleda gruppen genom en konstruktiv process möts de av 

flera utmaningar på vägen. Faktorer som att tillgodose feedback, öppna upp för möjligheter, 

stötta i relations- och kontextuella problem kan antingen främja eller hindra handledning 

beroende av handledarens färdigheter. Även om det finns och upplevs många positiva 

grupprocesser vilka kan främja inlärning och erfarenhetsutbyte finns det även faktorer vilka 

kan påverka grupphandledningen negativt. Grupprocesser som ses negativa har konstaterats 

innehålla, ofta pågående olösta konflikter mellan deltagarna eller handledaren. Det som även 

kan påverka är förmågan av att kunna ge konstruktiv feedback, skiftande bakgrund hos 

studenter, individuella skillnader och personlighetskonflikter. Problemhantering inom 

grupphandledning kommer inte att beröras närmare i denna uppsats vilket nämndes i tidigare 

stycke. Dock är ovan beskriva aspekter viktiga att beröra då grupphandledning kan innehålla 

dessa komponenter enligt artikelförfattarna, vilket kanske inte är helt oproblematiskt. Den 

undersökta gruppen i arbetet vilket nämnts tidigare gör sin egen beskrivning av processen. En 
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annan grupp skulle kunna ge en helt annan beskrivning kanske utifrån de olika 

omständigheter som belysts av författarna till artiklarna i bakgrundstexten. Då lärande står i 

fokus för denna uppsats och med anledning av de teoretiska perspektiv vilka kommer att 

relateras, kan det som Paul Hager (2014) anför kännas relevant där han avser belysa 

grupplärande gentemot mot individuellt lärande. Han framställer lärande som ett samband 

bestående av relationer vilka utgår från deltagarna i gruppen och med detta påtalar han att 

sociokulturella teorier kan hjälpa oss att förstå hur grupper, team och organisationer lär. 

Sociokulturellt perspektiv belyser lärande enligt Hager (2014) som en process i 

sammanhanget, där deltagarna med sin delaktighet ramar in detta, istället för att se lärande 

som att det utgår och finns inom varje enskild individ. Grupplärande innehåller tre 

komponenter där helhet som utgörs av meningsfullhet samt social konstruktion och 

gruppdynamik är dessa tre. Det individuella perspektivet problematiserar hjärna och kropp, 

men genom att se lärandet som process ger det ytterligare en dimension av hur vi förvärvar 

våra kunskaper. Ytterligare problematisering kring forskning av grupprocess genom Keith 

Sawyer (2012) som beskriver studiet av grupprocess som att; fokus på process ställer upp en 

del seriösa och kanske svåra frågor vad gäller just svårigheten att se på den ömsesidiga 

relationen mellan individer och grupper. På något sätt elideras distinktionen mellan dessa 

båda nivåer av den sociala världen genom att göra dem till en gemensam enhet vid analys av 

denna. Därför måste forskare för att till fullo kunna förklara gruppfenomen samt dess 

koppling till grupplärande se på varje individs kreativitet likväl som grupprocessen, vilken 

konstituerar varje deltagares kreativa förmåga. Sawyer (2012) framhåller att studier av 

gruppkreativitet kan, antingen fokusera på den psykologiska aspekten utifrån individerna i 

gruppen deras interaktion och hur den ter sig i processen eller det kollektivt framträdande 

resultatet. Han framhåller att en fullständig utvärdering av gruppkreativitet bygger på alla 

dessa företeelser. Det kan enligt mig uppfattas som att både individuellt och socialt 

konstruerat lärande har sitt berättigande samt att båda perspektiven företräds inom 

lärandetraditioner. I sammanhanget kommer det socialt konstruerade lärandet att belysas 

vidare i de teoretiska perspektiven. 
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3 Teoretiska perspektiv  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 
Sociokulturellt perspektiv utgör en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats varför detta 

presenteras nedan. Syftet är att skapa en bild och förståelse för hur människor kan konstruera 

kunskap och lärande i det sociala livet utifrån denna teori. Anledningen till att det 

sociokulturella perspektivet valts är att det bland annat belyser möjligheten till lärande i 

sociala sammanhang, det som många gånger utgör vår vardag. Tanken är att ge läsaren ett 

perspektiv på lärande som sker tillsammans med andra människor, eller varför inte? Med 

hjälp av andra människor.  

 

Kunskap och lärande ses som att det sker i ett samspel tillsammans med andra människor. 

Sociokulturellt perspektiv utifrån Säljös bok Lärande i praktiken (2000) uttrycker att ingen 

kan undvika att lära; frågan som ställs är vad vi lär oss i olika situationer? Det är det 

vardagliga samtalet som ger oss insikter och kunskaper som vi sedan bär med oss i livet. Hur 

kan vi då se på grupphandledning utifrån ett sociokulturellt perspektiv? Språk och 

kommunikation är grundläggande faktorer i lärprocesser enligt Lev Vygotsky i Olga Dysthe 

(2003) vilken genom sin utvecklingsteori påtalat detta, men också som deltagande och 

samspel mellan deltagarna. En balans mellan det individuella och det sociala är också en 

viktig aspekt ur ett kontextuellt sätt eller villkor för lärande skriver Dysthe (2003). Vidare 

skriver hon att det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att kunskap kommer till i ett 

samarbete och i en kontext. Interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande men även 

deltagande i en social praktik. Det är i den sociala praktiken vi finner handledningsgruppen 

vilken kommer att undersökas utifrån just kunskap och lärande i sin specifika situation. 

Deltagarna i kontexten skriver Säljö (2000) är dess förståelse och handling. Kontexten som 

sådan kan inte påverka individer och skall inte ses som ett fristående fenomen. Därför måste 

handledningsgruppen tolkas som en kontext inom ramen för dess deltagare vilket i denna 

undersökning utgörs av chefer från olika verksamheter från valda sjukhuset. En annan viktig 

aspekt i sammanhanget utifrån Säljö (2000) är att kunskaper kan ses som situationsbundna, de 

utgörs av det sociala sammanhanget där människor responderar på varandra. I sammanhanget 

finns för gruppen förutsättningar och premisser för hur kommunikation kan ske. Detta 

sammanhang skulle kunna vara en aspekt av de nytillträdda chefernas möjlighet till 

erfarenhetsutbyte samt lärande inom grupphandledning. Enligt Dysthe (2003) har Vygotsky 

bildat ett betydelsefullt teoretiskt underlag för det individuella och det socialt medierade 
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lärandet. Det betydelsefulla i denna teori är betoningen på vad elever kan klara av att lära på 

egen hand samt vad de kan lära i samarbete, med stöd från en vuxen eller av en kamrat som 

kommit längre i sitt lärande. Kan man då utgå från att handledningsgruppen precis som 

eleverna kan samarbeta kring lärande utifrån olika kunskapsnivåer och erfarenheter i 

gruppen? Dysthe (2003) menar att lärande som sker genom kommunikation inom samhällen 

bygger på tidigare insikter och handlingsmönster i detsamma. Hon framhåller även att det sätt 

som människor lär in samt det sätt som det lärs ut sker tillsammans genom interaktion med 

andra människor. Användandet av begreppet social i lärosammanhang enligt Dysthe (2003) 

vilken visar på att detta har minst två betydelser, dels det historiska och kulturella 

sammanhanget men också den aspekten som avser interaktion i relation med andra människor. 

Säljö (2000) framhåller att sättet med vilket vi inhämtar kunskap och lärande är avhängigt de 

kulturella omständigheter vi lever i. Handledningsgruppen i uppsatsen får då ses som det 

kulturella sammanhang samt omständigheten och kontexten där lärande och kunskap kan 

möjliggöras. Sawyer (2012) beskriver det som att sociokulturellt perspektiv argumenterar för 

att grupprocess aldrig kan reduceras till att bara handla om tankar eller aktiviteter utifrån 

enskilda individer vilket gör teorin särskilt lämpad att användas vid analyser av 

gruppkreativitet.  

 

3.2 Transformativt lärande 
 

Transformativt lärande utgår från vuxnas lärande genom kommunikation varför även detta 

utgör ett teoretiskt perspektiv i uppsatsen då den gestaltar vuxenvärlden. Det är vuxenvärlden 

som är i fokus i denna uppsats. Stycket avser att belysa hur lärande kan te sig utifrån denna 

teori bland annat med fokus på tidigare erfarenheter och reflektion. 

 

Ett perspektiv på lärande uppsatsen kommer att belysa är det som Jack Mezirow (2003) 

beskriver transformativt lärande, det vill säga kommunikativt lärande hos vuxna. 

Kommunikativt lärande utifrån Mezirow (1997) kan sägas att det involverar minst två 

personers strävan att nå förståelse kring mening och uppfattning eller som bekräftelse och 

övertygelse. Idémässigt så innefattar kommunikativt lärande; att nå samsyn. Det ska ses som 

en process i form av ett avancerat resonemang vilken innefattar argumentation och 

övertygelse, där övertygelse ses som berättigat när resonemanget bygger på goda argument. 

Kommunikativt lärande som Mezirow (2003) anför det står i relation mot instrumentellt 

lärande. Det instrumentella lärandet vilket bygger på hypoteser, förutsägelser samt den 
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absoluta sanningen om något; så här är det!  Fortsatt framhåller han att kommunikativt 

lärande refererar till förståelsen av vad någon menar när denne kommunicerar med dig. Vid 

samtal, i dialog söker personerna förstå vad som menas och viktigt är då att se vad dialogen 

utgörs av, hur den är uppbyggd och i vilket syfte. Genom att ta in andras perspektiv 

involveras även en interpersonell dimension vilken kan utgöras av och ske med hjälp av att ge 

feedback till varandra. Feedback möjliggör inhämtandet och användandet av den andres 

uttalanden utifrån dennes perspektiv. Förståelsen för mening i sammanhanget är beroende av 

situationen samt dess ändamål och dess sociala relationer vilka kan påverka. En annan 

forskare heter Knud Illeris (2004)  som har utvecklat en modell av transformativt lärande 

inom arbetsliv där arbetsliv ses som ett vidare begrepp men som även kan innefatta kurser, 

nätverk eller andra forum där socialt arbetsutbyte sker. Dock är fokus på arbetsplatsrelaterat 

lärande, vilket ses som centralt och viktigt. Modellen han redogör för utgår från tanken om 

lärandesituation och lärandeprocess. Där lärandesituationen bara kan omfatta denna struktur 

för lärande när den är i pågående interaktion mellan individerna på arbetsplatsen och i den 

aktuella situationen. Den individuella aspekten i en sådan lärsituation fungerar som 

dynamiken utifrån dess relation individerna emellan.  Vidare utvecklar Illeris (2014) denna 

teori om lärande där han då poängterar att en av huvudteserna i teorin ska ses som 

identitetsskapande istället för meningsskapande vilket var Mezirows huvudtes i det 

kommunikativa lärandet. Meningsskapande som refererar till det kognitivt orienterade utifrån 

tankevanor och referensramar, men det identitetsskapande refererar och poängterar det 

emotionella samt socialt status. Illeris (2014) ser det som att det råder en förvirring kring vad 

begreppet transformativt lärande egentligen innehåller. Begreppet transformativt lärande 

menar han är mer komplext och eftersträvansvärt än någonsin men ska enligt honom även ses 

utifrån en dimension som kognitiv, emotionell och social. Varför detta lärande 

problematiseras är som tidigare nämnts att det berör just vuxnas lärande. I ett sammanfattande 

kapitel redogör Mezirow (1997) för transformativt lärande genom att påtala att vuxna har 

förvärvat en sammanhållen enhet av erfarenheter, känslor, värderingar samt associationer som 

denne använder för att definiera sin värld. Han beskriver det som att denna ram utgör för 

människan en struktur med vilken vi förstår och relaterar våra erfarenheter mot. Ramen 

hjälper oss genom att selektivt skapa och avgränsa våra förväntningar, uppfattningar och 

känslor. Slutligen så menar Mezirow (1997) att vi har en stark tendens att förneka eller bortse 

från idéer som faller utanför våra tidigare uppfattningar och betecknar dessa idéer som 

otänkbara alternativ, eller inte ens värda att ta i beaktande. Det teoretiska perspektivet påtalar 

att det finns en naturlig ordning, ett mönster samt ändamål med processen kring 
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transformativt lärande. Processen involverar förändring av våra tidigare ramar av referenser 

genom kritisk reflektion av våra tidigare antaganden. Detta skulle kunna utgöras av den 

aktuella handledningsgruppen och den process som kommer till där. Sammanfattningsvis kan 

de valda teoretiska utgångspunkterna med bland annat sociokulturellt perspektiv och 

transformativt lärande hjälpa forskare att belysa samt undersöka lärande utifrån social 

kontext. 
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4 Metodologi 
 

4.1 Att utforska fenomen i samhället 
 

Under denna rubrik beskrivs de delar som kan ingå inom ramen för samhällsforskning. De 

delar som redogörs för är vilken betydelse begrepp och teorier forskaren har att ta ställning 

till. Hur ser den egna förförståelsen ut samt vilka ställningstaganden som är gjorda med 

anledning av urval och analys. Hur kan kunskapen förstås och vilka aspekter gör att vi 

undersöker som vi gör? Den fenomenologiska ansatsen vilken ska spegla kommande 

empiriska undersökning som sker med hjälp av intervju med semistrukturerade frågor. 

Slutligen också ett stycke text kring de etiska överväganden som gjorts.  

 

Vissa gemensamma frågor kopplar samman samhällsforskning oavsett ämne och metod därför 

måste vissa frågor alltid ställas inför en undersökning enligt Idar Magne Holme & Bernt 

Krohn Solvang (2006). Värderingsfriheten och objektiviteten måste tas fram inför varje 

studie. Vilka personliga intressen kommer kunna påverka det som skall undersökas? Genom 

att klargöra begrepp samt med hjälp av teorier kan forskare klargöra och positionera sin 

forskning. På så vis kan forskare tydliggöra det som skall undersökas mot en referensram. 

Enligt Johan Asplund (1983) ses samhällsforskning som att den försöker uttolka och förklara 

sociala fenomen det vill säga försöka förstå sociala fenomens betydelse. Vad betyder det 

sociala fenomenet vi undersöker? Syftet med uppsatsen är att söka förstå och sedermera 

beskriva processen som den upplevs i den utvalda handledningsgruppen. En inledande 

beskrivning av fenomenologi som ansats där Martyn Denscombe (2009) och Michael Quinn 

Patton (2002) betonar att tillvägagångssättet i fenomenologiska studier sker med hjälp av 

tolkning och beskrivning av subjektiva fenomen. Hur beskrev dessa chefer fenomenet samt 

vilka erfarenheter är gjorda? Denscombe (2009) skriver att karaktäristiskt för fenomenologin 

är att den utgår från vardagen där de vardagliga rutinerna och sysslorna återfinns i det sociala 

livet, vilka skall hanteras av de som finns i den. I linje med ovan skrivna text kan det sägas att 

fenomenologisk ansats kan möjliggöra beskrivningar av empirin med hjälp av specifika 

frågor. Magdalene Thomassen (2007) lyfter fram frågor i sin text som: Vad betyder? Vilka 

erfarenheter? Vilken mening? Dessa frågor syftar till att lyfta fram personers så kallade 

upplevelsevärdar utifrån dess erfarenheter samt med genom deras reflektioner kring dessa. 

Med hjälp av fenomenologisk ansats möjliggjordes undersökningen samt beskrivningar av 

respondenternas förstahandsupplevelser av grupprocess. I motsats till positivismen framhåller 

Denscombe (2009) kan fenomenologin gestalta flera världar utifrån samma fenomen, men 
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under förutsättning att dessa världar är socialt konstruerade kan världarna se olika ut beroende 

av vilka som deltar i dem. För att på bästa sätt belysa undersökningen valdes därför en 

intervjustudie med semistrukturerade frågor. För att kunna spegla arbetet teoretiskt ramades 

arbetet in med hjälp av sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande men även 

transformativt lärande.  

 

4.2 Ontologi och epistemologi  
 

En grundläggande princip kan enligt Peter och Britt-Marie Sohlberg (2013) ses som; hur vi 

ser på samhällsvetenskaplig forskning där en idémässig företeelse med orientering utifrån 

språk kan vara en. Språket vilket används för att kommunicera och befästa sociala 

konstruktioner. Historiskt sett har ontologisk ståndpunkt tillhört materialismen som påtalat att 

allt kan reduceras till materia. Materia vilken kan avgränsas, mätas, förklaras och därtill göra 

förutsägelser. Kvalitativ forskning med inriktning på upplevelser utifrån intervjuer kan enligt 

uppsatsskrivaren inte reduceras till materia och därmed inte följa någon form av 

lagbundenhet. Därför ska undersökningen förstås som en del i den idealistiska traditionen. 

Idealistisk tradition består av flera olika idévärldar utifrån olika filosofer, dessa olika 

inriktningar har inte närmare att redogjorts för. Sammanfattningsvis var avsikten att beakta 

forskning utifrån intresset för subjektiva idéer, som människors föreställningar, dess 

uppfattningar samt tolkningar med idealistisk bakgrund. Sohlberg (2013) uttrycker att 

människors definitioner och uppfattningar utgör grund för hur man ska förstå vad som sker i 

samhället utifrån den tolkning som görs av dessa. Forskare bör belägga och ge skäl för den 

kunskap som samlas in, visa på hur man kan utforska området. Som Sören Häggqvist (2004) 

uttrycker det ”[…] att veta något är inte detsamma som att tro det, inte ens om det man tror 

råkar vara sant […]” (Häggqvist 2004 s.195). Vad kan egentligen hållas för sant? 

Utgångspunkt och perspektiv om hur denna uppsats sökte belägga lärande och process som en 

del av en kontext visades på genom att visa på vilka begrepp och teorier som användes. 

Grupprocess inom handledningsgrupp kan enligt Granberg (2013) ses som en del av en 

organiserad kontext där förutsättning för lärande och kunskap finns.  Processen i 

undersökningen utgjordes av en grupp där personerna som deltog kunde samverka med 

varandra genom sitt deltagande, därför såg den teoretiska ramen ut som den gjorde. Den 

utgick från Säljö (2000) samt Dysthes (2003) teori om lärande utifrån individ och kollektiv 

men även som transformativt lärande, det vill säga kommunikativt lärande utifrån Mezirow 

(2014).  
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4.3 Urval för undersökningen 

 

Utgångspunkten för urvalet i undersökningen är att den utgörs av så kallat icke-

sannolikhetsurval vilket gjorde att urvalet följde lite andra kriterier än vid sannolikhetsurval 

eller slumpmässigt urval. Intervjurespondenterna ska ses som handplockade för 

undersökningen vilket Denscombe (2009) kallar subjektivt urval. Gruppen väljs då ut med 

anledning av att den kan anses mest relevant med anledning av uppsatsens specifika syfte. 

Gruppen sågs även som att den troligen bäst kunde tillhandahålla undersökningen den 

information som eftersträvades. Det sågs även troligt att andra liknande handledningsgrupper 

fanns att tillgå på fler sjukhus runt om i landet, dock gjorde uppsatsens storlek och tidsram att 

den aktuella gruppen valdes för undersökningen. Inför undersökningen tillfrågades sju chefer 

om deltagande vilka nyligen erhållit grupphandledning, av dessa sju deltog fyra i 

undersökningen. Urvalet leder osökt till frågan om generalisering där Alan Bryman (1997) 

skriver att generaliserbarhet ankommer på om materialet kan ses som representativt eller inte. 

Samhällsvetenskaplig forskning har inte alltid som avsikt att generalisera eftersom den 

inriktar sig på att undersöka mindre fall. Han ser också att undersökningar med slumpmässiga 

urval där generaliserbarhet möjliggörs där resultaten kan vara representativa för den aktuella 

gruppen, likafullt ses ibland svårighet att visa på om resultatet kan generaliseras till andra 

populationer. I nästa stycke gällande metod kopplas metodval till generaliserbarhet, mest för 

att belysa att frågan kan vara aktuell oavsett metod.  

 

4.4 Metod 

 
Metodval utifrån Staffan Larssons (2009) artikel, vilken problematiserar forskningsprocessen 

bland annat avseende generaliserbarhet. Där metodproblematisering enligt honom ofta sker i 

en dikotomi där metoderna ställs mot varandra i resonemanget vilket ger ensidigt perspektiv 

utifrån kvantitativ- och kvalitativ metod. Han förespråkar därför en mer mångsidig syn vid 

diskussion om metoder, framförallt gällande generaliserbarhet. Det finns enligt honom flera 

öppningar för resonemang kring metod avseende dess styrkor, svagheter men även 

användbarhet. Det finns enligt Larsson (2009) olika vägar i kvalitativ forskning som faktiskt 

möjliggör generaliserbarhet, det förutsätter dock en öppen och mångsidig syn på metod. Det 

finns dock ansatser som i sig har en inbyggd begränsning som etnografiska studier men även 

fallstudier. Kvalitativa studier kräver för sitt genomförande olika vägar, forskaren behöver ta 

reda på vilken som är lämpligast för undersökningen. Det faktum att inte behöva generalisera 
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är också en aspekt enligt honom vilken känns rimlig för nivå och urval i en uppsats på 

avancerad nivå där både tidsaspekten begränsar omfånget tillika urvalet. I samband med valet 

av metod kan det krasst konstateras att vissa ansatser sedan tidigare förknippas med en viss 

typ av metod och vice versa. Här bör forskare fundera över vad som skall uppnås, ett ledord 

kan vara användbarhet utifrån det som skall undersökas samt vad som eftersträvas av 

forskaren. Metoden bör överträffa det som skall undersökas dock finns ingen metod som 

överträffar alla ansatser. Även Denscombe (2009) framhåller nyttan och fördelen av att 

kombinera olika metoder för att få fler perspektiv i forskningen. Det som problematiserades i 

Larssons (2009) text har beaktats av mig och föranledde därför en intervjustudie eftersom den 

ansågs mest lämplig utifrån min frågeställning. Avsikten med undersökningen var inte att 

generalisera till andra grupper än den undersökta. Det fanns heller inget behov av att göra 

jämförelser eller göra förutsägelser utifrån det undersökta fenomenet på denna nivå. 

Materialet ska ses som ett resultat av den undersökta kontexten, handledningsgruppen med 

dess fyra deltagare. 

 

4.5 Fenomenologisk ansats  
 

Fenomenologin har för avsikt att beskriva autentiska erfarenheter och upplevelser, det är 

själva kärnan i strategin. Fenomenologin kan enligt Susanne Rosberg (2008) delas in i olika 

inriktningar av densamma. Den beskrivande fenomenologin vilken användes för denna 

undersökning utgår främst från Edmund Husserl (1859-1938). Enligt Rosberg (2008) betonar 

Husserl vikten av att sätta förförståelsen åt sidan vid studiet av ett fenomen för att om möjligt 

erhålla den rena och sanna beskrivningen av de världar som studeras. Detta är det han kallar 

reduktion även kallat epoché. Vårt sätt; i detta fall chefernas sätt att förstå världen ska föregå 

de teoretiska förklaringarna av samma värld om man avser följa Husserls inriktning av 

fenomenologi där det beskrivande syftar till att få fram det gemensamma eller som han 

uttrycker det; essensen. Fenomenologin enligt Alvesson & Sköldberg (2008) och Denscombe 

(2009) ses som en av de ansatser som är empirinära. Med hjälp av intervjuer kan forskare 

söka förstå och beskriva personliga erfarenheter.  Erfarenheterna som undersöks bör ligga så 

nära de berördas erfarenhet som möjligt. Forskare hoppas här på att undersökningen ska ge en 

tydlig bild av fenomenet som den upplevs av respondenterna. Resultatet i undersökningen 

kom sedan att analyseras i relation till de tidigare nämnda teoretiska utgångspunkterna. En av 

huvudtankarna inom fenomenologin skriver Andrzej Szklarski (2014) är att det 

kunskapsintresse forskaren har måste utgöras av ett fenomen, detta är grundläggande. 
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Fenomenet kan utgöras av ett kunskapsintresse hos forskaren som har för avsikt att beskriva 

hur något upplevs av individer, där det väsentliga är att finna ut karaktäristiken i 

upplevelserna hos desamma. I undersökningen utgjordes fenomenet av process i 

handledningsgrupp. Undersökningen hade sålunda inte kunnat utgå från någon form av 

hypotesformulering eller teoristyrning vilket uteslöt ett flertal forsknings metoder. Magnus 

Sverke (2003) beskriver den kvantitativa forskningen som ett sätt att bygga på samt befästa 

tidigare teoretisk och empirisk kunskap utifrån övergripande teoretiska modeller, där varje ny 

studie ska ses som en del i att befästa kunskapen om tidigare teori inom området. Nästa aspekt 

är att den teoretiska modellen i studier ska äga allmän giltighet. Denna allmänna giltighet 

leder till att resultaten utifrån studier där man haft belägg för det studerade kommer att gälla 

även för andra organisationer och personer. På så vis blir teorin styrande för det som ska 

studeras. Detta uppsatsarbete genomfördes med hjälp av fenomenologisk ansats och kvalitativ 

intervjumetod vilket gjorde att den bygger på subjektet samt dess perspektiv. Mats Alvesson 

och Kaj Sköldberg (2008) framhåller att det som utgör det centrala är forskarens närvaro samt 

dess tolkningsarbete. Citatet nedan får visa på: 

 […] Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga 

omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd 

som människor ger dem […] (Alvesson & Sköldberg 2008 s.17) 

 
”Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till 

människors upplevelser av den levda världen” (Kvale & Brinkmann 2014). Utifrån detta 

perspektiv belyser vi samt ställer våra frågor utöver vardagliga samtal. Det handlar om 

upplevelser samt medvetandegöranden av människors livsvärldar. Livsvärldarna befinner sig i 

en historisk kontext och utgör aktörernas egna perspektiv. Kort beskrivet; världen som den 

upplevs av aktörerna. Det sker ett återskapande av aktörernas livsvärldar vilka sedan ställs 

mot vetenskapsvärlden. Det är den primära upplevelsen som fokuseras vilket även är fallet vid 

andra metoder inom kvalitativ forskning. Intervjuarens förhållningssätt borde kunna påverka 

utifrån samma premiss som vid observationer, nämligen utifrån forskarrollen med dess 

förutsättningar och eventuella påverkan (Denscombe 2009). Fortsatt vill forskare med hjälp 

av intervju försöka förstå och ta fram mening i det som uttalas samt söka göra beskrivningar 

utifrån det. Det förutsätter att båda i en intervju är insatta i ämnet så att meningen i det som 

sägs skall kunna framträda och förstås. Oavsett detta betonar Patton (2002) att 

fenomenologisk intervju fokuserar på direkt beskrivning av en speciell situation eller händelse 

som den upplevs av individer utan att det finns någon tidigare bakomliggande förutsättning 

eller förklaring av någon annan. Intervjuer av handledningsgrupper skulle av den anledningen 
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kunna innebära att den som intervjuar sätter sig in i samt försöker förstå respondenternas 

upplevelser under intervjun.  Intervjuaren bör ha förmågan att följa upp det som är intressant 

för frågeställningen, det vill säga med följdfrågor. Det som förväntas av Respondenterna 

förväntas redogöra för sina åsikter samt kunna argumentera för dessa. Undersökningsteman 

kan vara olika ”laddade” därmed olika svåra att prata om för de intervjuade vilket måste tas i 

beaktande. På så vis är det viktigt att tillit skapas via intervjuaren i process med de 

intervjuade. Processen kan då leda vidare till att kunskaper medvetandegörs utifrån det 

engagemang intervjuaren genererat samt genom den tillit man skapat (Kvale & Brinkmann 

2014). Hierarkiska aspekter såväl som förväntningar på varandra, intervjuare och intervjuad är 

att beakta i varje undersökning eftersom det påverkar processen (Holme & Solvang 1997). 

Maktasymmetri finns i intervjusituationen, den kan inte ses som helt öppen och jämlik eller 

som att den förutsättningslöst bygger på samverkan mellan de personer som ingår i intervjun. 

Det finns givna roller i intervjusituationer där skillnad på nivå i utbildning mellan aktörerna är 

en av dem. Intervjuaren har ställt upp kriterier för det som skall frågas samt för hur det skall 

tolkas, det kan den intervjuade inte påverka nämnvärt och är ytterligare en aspekt på 

asymmetri dem emellan som ska beaktas (Kvale & Brinkmann 2014). En berättigad fråga att 

ställa innan undersökningen utförs är; om intervjuundersökning är den bästa metoden för 

uppsatsarbetet? Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det en av de frågor som bör 

problematiseras innan intervjuer påbörjas. Om intresset är att söka fram mänsklig erfarenhet 

kring ett fenomen är svaret, ja. Eftersom intervjuer kräver att frågor ställs framhåller Patton 

(2002) konsten om att ställa bra frågor, han har därför ställt upp ett antal principer för hur de 

kan ställas. Klart uttalat betonar han att intervjuarens kunnande kommer att påverka 

intervjuresultatet. Vad kan då intervjuaren tänka på när denne ställer sina frågor? 

Nedanstående delar av dessa principer är vad jag beaktade i intervjuundersökningen. 

Nämligen målet att försöka ställa så relevanta och meningsfulla frågor som möjligt. Frågorna 

behöver dessutom vara tydliga och möjliga att besvara. I detta fall med hjälp av 

fenomenologisk ansats där de frågor som ställs, beskrevs utifrån Thomassen (2007) under 

fenomenologi för att möjliggöra beskrivningar med hjälp av empirin. Patton (2002) skriver att 

intervjuaren bör lyssna och respondera vid lämpliga tillfällen, vilket kan ske via bekräftelse av 

respondentens förklaringar och berättelser. Ibland behövs en utveckling av frågan vilket kan 

ske med lämplig följdfråga. Det är även lämpligt att försöka inta en neutral hållning med ett 

empatiskt förhållningssätt i intervjun för att på så vis guida respondenten genom intervjun. 

Detta skapar enligt Patton (2002) tillit och säkerhet i situationen. Den för uppsatsen aktuella 

intervjusituationen tog plats på sjukhuset i respektive chefs arbetsrum. Under cirka fyrtiofem 
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minuter satt vi ostörda och samtalade kring de frågor (se bilaga 2) och följdfrågor (ej 

redovisade) jag som intervjuare ställde. Intervjuerna spelades in via ljudupptagningsprogram 

samt diktafon. Inga anteckningar gjordes parallellt eftersom jag ville vara så uppmärksam som 

möjligt på vad som sades för att kunna ställa eventuella följdfrågor.  

 

4.6 Reliabilitet  

 
Hur kan en undersökning framstå som tillförlitlig? Om begreppet reliabilitet påtalar Holme 

och Solvang (1997) att upprepade oberoende mätningar av samma fenomen där forskare 

erhåller likvärdigt resultat kan ses som att de innehar hög reliabilitet. För den undersökning 

som utfördes utgjorde själva kontexten samt de individer som interagerade i denna en 

utgångspunkt. Detta gör det svårt att utföra samma undersökning på nytt. Den aktuella 

kontexten utgjorde dock en rimlig förutsättning med tanke på det jag ville undersöka. Därför 

togs i beaktande det som Holme och Solvang (1997) påtalar; att reliabiliteten ska tillgodoses 

före undersökningen äger rum vilket kan ske med hjälp av att pröva viktiga variabler i den 

planerade undersökningen. Det handlar då om att ringa in de variabler som man avser titta på 

genom att ställa lämpliga utarbetade frågor om och kring undersökningsfenomenet. Det är 

noggrannheten vid bearbetning av information samt hur forskare utför sina undersökningar 

som avgör om dessa erhåller hög reliabilitet. Hur kan vi då problematisera kring de ställda 

frågorna ur ett reliabilitetsperspektiv? Denscombe (2009) förordar; för att komma runt 

problemet med en för nära anknytning till de begrepp samt den (för denna undersökning) 

intervjuguide som använts vid datainsamlingen kan forskare noggrant beskriva 

datainsamlingsmetoden för läsaren. Läsaren ges då en rimlig chans att bedöma om andra 

forskare skulle kunna undersöka fenomenet utifrån samma premiss, nämligen begrepp och 

intervjuguide. Därför redovisas intervjuguiden som bilaga 2 i detta arbete, där tema och frågor 

kan ge vägledning om de begrepp som problematiserats. En annan aspekt av reliabilitet med 

intervju som metod utifrån Kvale och Brinkmann (2014) är det talade ordet som sedan ska 

konstrueras till text genom transkription, detta utgör också en viktig del i 

undersökningsredovisningen. För att visa på hur texten konstruerats bör forskare redogöra för 

hur intervjutexten bearbetats. Den empiriska undersökningen kom att transkriberas av en och 

samma person varpå sättet att tolka texten blev en aspekt av reliabiliteten i uppsatsen. 

Problem kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) uppstå om flera olika personer ska tolka och 

transkribera intervjuer i en undersökning. De menar att människor uppfattar och tolkar texter 

olika. Skriftligt uttryckssätt varierar beroende av hur noggrant texter skrivs. De emotionella 
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aspekter som de nämner är när forskare tolkar det som sägs och omsätter det emotionella egna 

vidare i den transkriberade texten. Med anledning av detta kan de uppstå skillnader när fler 

personer deltar i tolknings- och transkriptionsarbetet. Mer om hur själva analysförarandet gick 

till kan läsas om under rubriken; analys och databearbetning. 

 

4.7 Validitet  

 

Hur kan forskare förvissa sig om undersökningens giltighet, det vill säga validitet? Enligt 

Holme och Solvang (1997) är inte reliabilitet en förutsättning i sig själv utan den står i 

relation till validitet vilket säger något om att vi undersökt det vi avsåg. Med anledning av 

detta blir frågan om de begrepp vi valt för att undersöka vårt problem med intressant. Det är 

en nog så viktig aspekt att vi har valid information. Genom att göra en så kallad 

operationalisering av de teoretiska variabler vi avsåg titta på kan dessa ställas mot den 

operationaliserade variabeln för undersökningen, på så vis ge oss information om validiteten. 

Sammanfattningsvis utifrån Denscombe (2009) som skriver att validiteten speglar sanningen, 

den verklighet vi avser undersöka eller titta på. Validiteten står då för att data och metod 

speglar sanning och verklighet i den kontext undersökningen handlar om. Lämpligtvis sker 

detta med hjälp av de begrepp som valts för att uppnå riktiga och träffsäkra data som önskas. 

Vid intervju när denna sker i direktkontakt med respondenten kan forskaren enligt 

Denscombe (2009) kontrollera att uppgifterna är korrekta på plats med respondenten, detta är 

en aspekt av validitet.  Trots detta framhåller Kvale och Brinkmann (2014) då det inte finns en 

korrekt utskrift av en intervju kan konstateras att omvandling från tal till text är en fråga som 

bör problematiseras. Frågan som bör ställas är; vilken typ av utskrift passar bäst för 

undersökningen? Vid intervjuer likt den jag utförde kan forskare med fördel låta intervjun 

anta en mer narrativ form i utskriften då nyanser av det som sägs kan skapa mening för det 

undersökta fenomenet. Alternativet enligt Kvale och Brinkmann (2014) är att i utskriften 

noggrant återge allt som sägs även detaljer. På så vis möjliggörs språklig analys vilket är 

relevant vid exempelvis undersökningar inom psykologin där man tolkar utifrån detaljer av 

vad som sägs i intervjun. Således kan därför intervjutranskriptioner enligt Denscombe (2009) 

utgöra ett hot mot validiteten i forskares undersökningar. 
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4.8 Etiska överväganden 

 
Holme och Solvang (1997) betonar att samhällsvetenskaplig forskning kan genom studiet av 

mänskliga handlingar innebära etiska problem. Mycket av detta kan relateras till att den typen 

av forskning inte kan ses som värdeneutral. På så vis betonas att respekten för de människor 

som deltar i samhällsvetenskaplig forskning bör vara en utgångspunkt. En aspekt av detta är 

att de individer som deltar i forskning ska skyddas utifrån sin fysiska och psykiska integritet, 

därför bör tystnadsplikten följas strikt. Vetenskapsrådet (2011) har ställt upp principer för hur 

all forskning bör inriktas. Rådet säger att forskare bör inrikta sig på väsentliga frågor samt att 

dessa besitter hög kvalité. Forskningskravet innebär att man syftar till att utveckla kunskaper 

vilket möjliggör fördjupning samt att metoder kan utvecklas och därmed bidra till 

samhällsutvecklingen. Här inryms även forskarens sätt att redovisa sitt resultat samt hur denne 

hanterat sin forskning. Vetenskapsrådet (2011) framhåller att det ska finnas balans mellan 

kunskapsintresse och integritet, detta kan ramas in under de olika överväganden forskare gör 

beroende av vilken typ av forskning som ska utföras. Enligt det som Holme och Solvang 

(1997) ovan betonar så kan individerna inom samhällsvetenskaplig forskning ställa ett 

berättigat krav på skydd gentemot otillbörlig insyn samt att de inte heller utsätts för fysisk 

eller psykisk skada eller kränkning. Enligt Vetenskapsrådet (2011) kallas detta för 

individskyddskravet vilket enligt dem bör ses som en självklar utgångspunkt vid 

forskningsetiska överväganden. De rekommenderar att forskare gör en avvägning mellan 

värdet av dessa båda krav. Det skulle innebära att forskare skattar kunskapstillskottet mot 

eventuella risker för individerna som ska delta i undersökningen, i vissa fall kan det även 

inkludera tredje person. Vetenskapsrådet (2011) framhåller även att en viktig del i 

individskyddskravet vilket är att de individer som skall delta i en undersökning har rätt till 

information enligt informationskravet men även utifrån samtyckeskravet.  Att beakta är även 

konfidentialitets och nyttjandekravet. För den utförda undersökningen innebar det att de 

individer som tillfrågades om att delta i intervju fick förhandsinformation om undersökningen 

samt dess syfte samt gavs även möjlighet att ge sitt samtycke till deltagande. Informations- 

och samtyckesbrev till undersökningsdeltagarna skickades ut före det att intervjuerna ägde 

rum. Där informerades de om hanteringen av uppgifterna samt om min tystnadsplikt. 

Möjligheten att avbryta sitt deltagande fanns vilket beskrevs i mitt informations- och 

samtyckesbrev där även frågan om destruktion av intervjumaterial behandlades -se bilaga 1 

(Vetenskapsrådet 2011). 
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4.9 Analys och databearbetning  
 

Vilka olika delar består processen i grupphandledning av samt hur kan man finna dessa 

utifrån sina empiriska data? 

Under rubriken kodning utifrån grundad teori skriver Robert Thornberg och Karin Forslund 

Frykedal (2009) att detta står för vad som kan visas på utifrån de data som erhållits i 

intervjuundersökningen. Kodning av intervjumaterialet ska sedan om det finns möjlighet, 

mynna ut i kategorier och begrepp. Det finns olika typer av kodning vilket betyder att den 

sker i olika steg beroende av de data som finns att tillgå. Här kan ske en öppen eller selektiv 

kodning där forskaren själv upptäcker sina data, denna kodning kallas substantiv kodning. 

Substantivkodningen bygger sedan vidare på en teoretisk kodning i syfte att få fram en 

teoretisk modell utifrån de begrepp som tas fram och relateras mot varandra från 

substantivkodningen. De teoretiska koderna ska hjälpa forskaren att se vad som händer i data 

bland annat genom att påvisa sammanhang, kontexter, orsaker och ibland förklaringar för att 

nämna några. Det viktiga för forskaren i detta arbete är att härleda data och finna på rätt 

kodfamilj för det som kategoriserats fram så att det bygger på det egna materialet. Detta är ett 

sätt att tolka och transkribera de intervjuberättelser som sedan ska analyseras. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att transkriberat material är ett formförändrat material. I den 

undersökning som jag utfört skrevs en text vilken utgick från respondenternas muntliga 

berättelser. Från deras berättelse till min berättelse kan bli avgörande för resultatet utifrån den 

nämnda formförändringen. Då intervju ses som en interaktion mellan deltagarna det vill säga 

intervjuare och respondenter, kan viktiga detaljer försvinna vid transkriptionen genom denna 

formförändring. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det kan vara svårt att få med icke 

verbalt språk enligt citatet som följer ”Inspelningen av en intervju för med sig en första 

abstraktion från de samtalande personernas levande fysiska närvaro med en förlust av 

kroppsspråk som hållning och gester” (Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend 2014 s.218). För 

den utförda undersökningen gällde således att intervjuerna bandades via ljudupptagning. 

Dessa transkriberades sedan till text med intentionen att skriva det respondenterna sa utan att 

ta med alla detaljer. Intervjutexterna skrevs som löpande text i samtalsform för att skapa 

förståelse för texten, därför har ingen kodning skett i det transkriberade materialet med 

anledning av det som skrevs utifrån Thornberg och Forslund Frykedal (2009) tidigare i texten. 

Frågorna och svaren i intervjutexterna har dock färgmarkerats för att tydliggöra. Kvale och 

Brinkmann (2014) poängterar; när forskare gör sina utskrifter bör dessa tänka på att de ska 

vara läsvärda samt att de intervjuade skyddas utifrån den uppställda sekretessen. Dessa 
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aspekter beaktades i intervjuundersökningen. Vidare har en första reduktion skett vilken 

betonar Szklarski (2014) ska ske utan närvaro av forskarens förförståelse eller eventuella 

teorier kring ämnet, den ska ske förutsättningslöst. Reduktionen ska ske utifrån den 

transkriberade textens egna villkor, vad som sägs i texten utan inbördes rangordning av de 

meningsskapande enheterna. De meningsskapande enheterna har vidare tematiserats, syftet 

framhåller Szklarski (2014) är att finna på det som är invariant i upplevelsen utifrån de 

utförda intervjuerna för att kunna gå vidare med att hitta det gemensamma för fenomenet. De 

tematiserade meningarna har sedan sammanfogats till stycken utifrån dess samhörighet. 

Meningarna är något korrigerade i sin uppbyggnad utan att för den skull påverka innebörden i 

det som sades. De nya styckena har sedan tematiserats igen för att på så vis sortera in under 

gemensamma huvudteman. Under de gemensamma huvudtemana har sedan samtliga 

respondenters texter (citat) samlats för att visa på vilka teman som konstituerar respektive 

huvudtema. Resultatet utgår sedan från det gemensamma som bildar rubriker för huvudteman. 

Syftet i den empiriska delen har varit att med hjälp av det Szklarski (2014) beskriver, företa 

vissa steg i analysen för att finna på underteman och huvudteman som är gemensamma i 

intervjuerna. Dessa teman presenteras och tydliggörs i resultatdelen nedan. 
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5 Resultat 
 

5.1 Resultatbeskrivning 
 

Resultatet för den empiriska undersökningen av de chefer som fått grupphandledning kommer 

att redovisas nedan utifrån de slutliga teman som framkommit ur de utförda intervjuerna. 

Resultatet byggs upp med hjälp av olika citat som får exemplifiera upplevelsen av processen 

under grupphandledning, vad som konstituerar denna under respektive huvudtema. Varje 

huvudtema har delteman som konstituerar detta.  Huvudteman skrivs kursivt. De frågor som 

ställdes till respondenterna presenteras i bilaga 2. Följdfrågor som ställts under intervjuerna 

redovisas inte där men återfinns i uppsatsskrivarens intervjutranskript. En analys av den 

process som framträdde får sedan avsluta resultatdelen. 

Skapande  

Följande fyra delteman; organisering, vägledning, gruppsamhörighet och gruppförtroende 

bildade ett huvudtema vilket ses som tillitsskapande. Det som framkom var att själva 

grupphandledningen samt dess samtal utgick från en form eller struktur där deltagarna fick ta 

med sig aktuella ämnen för dagen som de ville diskutera. Det var inte alla gånger som de hade 

något ämne eller problem med sig utan då lyssnade man in de andras berättelser och 

responderade på dessa, vilket citaten från person A och C exemplifierar nedan. 

 

Person A: Man sitter i ring och frågan går runt till alla, -vad vill du ta upp 

idag? Då kan man säga att, -jag passar just nu! Sen kan jag komma tillbaka 

om det är så. Man får sedan berätta, om det nu är ett personalproblem eller 

det kan vara något annat som man tycker är besvärligt och behöver stöd i. 
 

Person C: Man får ta med sig egna fall. Det kan vara jag som kommer med 

en problematik, -hände det här hos dig? Då beskriver jag vad som hänt, -du 

kan göra så här! Alla är med och deltar aktivt i problemlösningen. 

 

Gruppen har en handledare som även kallas coach, vilkens uppgift har varit att lyssna in, 

komma med idéer och ställa frågor. Handledaren har även varit behjälplig med att strukturera 

och vägleda gruppen för att möjliggöra deras egen problemlösning. Detta exemplifieras med 

ett citat från person A nedan. Handledaren hade även till viss del funktion som samtalsledare, 

så att alla kunde komma till tals och deltog i diskussionen vilket person B nedan påtalar. 

 

Person A: När personen berättar kommer ju alla i gruppen in med frågor, 

med tankar kring det här. Coachen lyssnar in allt och har också någon typ 

av idé hur man löser det, ritar på tavlan och frågar, -hur tänker ni? Coachen 

styr upp det på slutet så att det blir en bra slutledning. 

 

Person B: Det är ju så att personer är olika, en del pratar mycket, mycket 

mer än vad andra gör, -men man kan inte hela tiden bryta in med egna 
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erfarenheter utan, -man måste på något sätt ibland också lyssna färdigt! Men 

coachen styrde det väldigt bra, som ledde gruppen. 

 

 

En annan gemensam faktor för alla respondenterna var just gruppen, dess sammansättning. 

Alla respondenterna var övertygade om sin grupp; att den var fantastisk samt att de hade fin 

kontakt och förtroende för varandra vilket exemplifieras av person D och A i citaten nedan. 

Det fanns också en gemensam nämnare som flera uttalade som viktig; att alla var nyblivna 

chefer och oerfarna i den rollen vilket ingav trygghet och en speciell gemenskap där ingen 

behövde skämmas för att inte kunna. Detta exemplifieras av person B nedan. 

 

Person D: Vi hade väldigt bra kontakt med varandra. Det tror jag är 

varierande, hur man upplever sin grupp. Vi synkade ihop bra. 

Gruppkonstellationen är superviktig, -det kan bli mindre bra om man inte 

får den här kontakten i gruppen! 

 

Person A: Det vart ju en grupp där man kunde prata. Och vi kunde skoja 

ibland, och ibland grät vi, -det var väldigt mycket känslor! -jag kan säga vad 

jag vill för här stannar det, -det var jätteskönt! 

 

Person B: Eftersom vi var i samma läge, vi var nyanställda och hade 

förordnande som chefer. Det binder ihop varandra, -om jag är ny och du är 

ny! hur gör man? Just den konstellationen att vi hade samma erfarenhet i 

våra positioner. -det var det som var tanken med gruppen tror jag! 

 

Engagemang  

 
Nästa huvudtema utgörs av kommunikation och engagemang där deltemana är; samtalsvillkor, 

öppen dialog, delaktighet, respons och diskussion. En gemensam aspekt utifrån gruppen var 

just själva dialogen; hur den kunde ta sig i uttryck. Gemensamt för de intervjuade var att alla 

kunde delta i diskussionen, att man inbjöds att vara med enligt personerna A och D nedan. 

Det var även så att alla deltog tack vare att frågan gick runt samt att man ställde frågor till 

varandra, vilket gjorde att alla kom med i diskussionen på ett eller annat sätt. Dialogen sågs 

som öppen, det var fritt att prata. Alla hade dessutom lång erfarenhet av vård men kunde även 

bidra med sin livserfarenhet till gruppen vilket person C påtalar i sista citatet. 

 

Person A: Frågan går runt hela tiden, -vad tycker du? Alla kommer ju till 

tals på ett eller annat sätt. Om någon inte säger något, så får den ju frågan. 

 

Person D: Så det var ingen struktur som sa att, -nu får du säga någonting 

utan som när man förde en diskussion i en större grupp. -hur upplever du 

det här? På så vis bjuds personen in i diskussionen. 

 

Person C: Här hörde alla allt! -det var inte så att man hade ett ämne och så 

diskuterade man två och två, -här var det fritt att diskutera! Alla hade ju fin 

erfarenhet av vård, lång erfarenhet, -men även livserfarenhet, -det kan vara 

lika viktigt ibland! 
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Variation  

 
Huvudtemat utveckling genom andra har bildats genom; problemförståelse, utvärdering och 

användbarhet. Dels som insikt i att problem faktiskt kan se väldigt olika ut beroende av vilken 

verksamhet, ibland benämnt kultur, som cheferna kom från. Med anledning av citatet från 

person A ges detta exempel på. Trots att problemen såg så olika ut beroende av ursprung, så 

sågs problemlösningarna ändå som användbara för andra verksamheter vilket person A 

påtalar. Det är även bra för att; det kan vara saker som man inte tänkt på! Vidden av de ämnen 

som diskuterades möjliggjorde reflektion utifrån andras problem, där person D nedan säger att 

man delgav varandra råd och tips samt att det gjordes utvärdering nästa gång i gruppen. 

Person C beskriver detta problemlösande i grupp som att man uträttat storverk vilket här 

beskrivs som bekräftelse på sin och andras utveckling. 

 
Person A: Man blev lite förvånad, -är det ett problem! -men det var just så, 

olika! Någon hade problem med frukostbuffén och då tänkte man, -men 

hjälp här slutar det personal och där var det frukostbuffén! 

 

Person A: Vi var ju från väldigt olika delar av sjukhuset i den här gruppen 

så det var ju väldigt olika ämnen som kom upp. Men det fanns alltid något i 

det som togs upp som jag tycker att jag kan använda mig av på något vis. 

Saker som man inte riktigt hade tänkt på, -alla saker kunde man verkligen 

använda! 

 

Person D: Vi reflekterade och sa, -att det där skulle man kunna använda sig 

av! Eller, -där skulle man kunna göra sådär! Vi delgav varandra hur vi hade 

angripit saker och vi följde upp gången efteråt, -vad som hade hänt! 

 

Person C: Jag hade en jättefin grupp! Om man tittar på vad vi åstadkom. -

jag tycker vi gjorde storverk! 

 

 

Igenkännande  

 
Det gemensamma huvudtemat spegling har bildats av delteman som; egen 

erfarenhetsreflektion såväl som gemensam erfarenhetsreflektion, igenkännande samt 

omvärldsreflektion. Som person C så tydligt beskriver nedan så kunde man reflektera över de 

problem som togs upp i gruppen, relatera dem mot sin egen verksamhet, men även den 

gemensamma erfarenheten vilket person A visar på i citatet nedan. Där reflektion över den 

egna vardagen gjorde att man reflekterade över vad man tidigare hade upplevt samt vilken 

erfarenhet man hade kring detta.  

Person C: Allting låter intressant. Ofta är det ett par, tre stycken som inte 

har med någonting men man vill ju delta aktivt ändå. För den här 

problematiken har man ju ändå på ett eller annat sätt. Det min kollega tar 
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upp, -det är ju så här jag har det! Eller, -det här har jag nästan varit med om! 

Eller, -nästa gång vi ses då har jag varit med om det. 
 
Person A: Någon hade kanske varit med om något liknande och berättar, -så 

tänkte jag! Coachen fiskade lite och liksom fick oss att tänka till, -det här 

kan jag! Eller, -det här har jag varit med om. 

 

 

Här kan cheferna även relatera problem ur den egna arbetsgruppen och se hur olika det kan 

vara men att det ändå fanns likheter i de situationer som uppstod, vilket person D nedan 

beskriver som att det vidgade vyerna. Person B i citatet tycker att rollspel kan vara till hjälp 

för att kunna möjliggöra reflektion över varandras problem men även reflektera över om 

problemet kändes bekant sedan tidigare. I dessa fall kunde de även fundera över hur 

problemet hade lösts. De kunde även reflektera över vilka olika erfarenheter i gruppen som 

fanns kring det aktuella problemet. 

 

Person D: Så vi kände igen varandras situation som var ur arbetsgruppen. 

Det blev mycket infallsvinklar och förståelse för hur olika situationer kan 

vara. Alla har någon typ av person som finns i arbetsgruppen, -så man 

kunde gå in och relatera! -det hade en roll i att det vidgade vyerna! 

 

Person B: Man kanske får spela lite rollspel och ha personen framför sig i 

rollspelet. De andra kunde reflektera på det, -det är också där man kan ta in 

sina egna erfarenheter, -är det någon som känner igen sig? -hur gjorde ni 

då? -hur löste ni det? 

 

 

Bekräftelse  
 

Det som bildat huvudtemat bekräftelse och feedback har varit; bekräftat tankesätt, öppenhet, 

verbal bekräftelse samt hjälp och stöd. En viktig del i gruppens gemensamma upplevelse var 

just bekräftelse och feedback. Olika förslag togs emot, det uttalades hur man kunde göra eller 

inte göra. Förslagen togs upp i gruppen och utgick inte från att en individ hade bättre 

lösningar eller förslag utan man delgav varandras olika perspektiv och förslag vilket person D 

nedan beskriver. Person C nedan påtalar att det är genom feedback från andra som man kan 

förändras, att någon påtalar hur man hanterar något. En gemensam förutsättning ses här; att 

ett öppet sinne är en förutsättning för att kunna få och ge feedback. Som person B påtalar så 

finns det en form av bekräftelse i feedback och att den inte är menad som negativ kritik utan 

mer som hjälp till självhjälp. 

Person D: Man fick ju bekräftelse genom det vi sa, -där hade du en bra idé! 

-det var en form av bekräftelse! Vi sa ju aldrig, -att så där gör inte jag! 

Eller, -det där tycker inte jag är något bra sätt! Utan, -det där är ett annat sätt 

att göra på! 
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Person C: Har du tänkt på att du hanterar det här på det här viset? -det är ju 

enda sättet att förändra sig! Att ge feedback kan vara svårt men samtidigt så 

egentligen inte. Om man är öppen i sinnet och förstår var man är i 

processen, -det är inte mig det handlar om egentligen, -det kan ju vara 

mycket annat! -och så gör jag på ett visst sätt! -och då leder det till det här! 

 

Person B: Det var ju inte så att man kände sig ledsen. Det här var ju inte 

bra! -jag förstår ju att det är bättre att göra på det här sättet! -vad skönt! Man 

får bekräftelse på hur det är. 

 
Citaten ovan är de sista som valts att ta med från intervjuundersökningen och får därför ses 

som ett avslut på resultatbeskrivningen. Sammanfattningsvis ses ett resultat uppbyggt på fem 

huvudteman vilkas gemensamma nämnare är de intervjuades beskrivna upplevelse av 

processen under grupphandledning som jag analyserat det med hjälp av valda steg i analysen 

utifrån Szklarski (2014). Av resultatet kan utläsas att grupprocessen berör teman som 

engagemang, stöd, förståelse, insikt och utveckling för att nämna några. I diskussionen 

kommer jag att relatera dessa teman gentemot mina bakomliggande teorier och bakgrunden i 

uppsatsen för att se om de kan mötas och bekräftas, eller påvisa brister alternativt styrkor. 

 

5.2 Analys av processen utifrån den aktuella gruppen 

 
För att om möjligt klargöra den process som uppstått under handledningstillfällena ges här en 

bild av de teman vilka konstituerat processen. De fem temana syftar till att visa på vilka 

komponenter som ter sig nödvändiga för denna process. I figur 2 nedan utgörs vissa teman av 

de rubriker som är kopplade till dessa, därför att dessa rubriker ramar in innehållet i temat och 

gör det enklare att uttrycka i figur. Figuren ska därför ses som en beskrivning av den 

uppkomna specifika process som de deltagande cheferna beskriver, den process som är unik 

för just dem. De chefer som erhållit grupphandledning hade ganska nyligen tillträtt sina 

tjänster och beskrev sig själva som nya i chefsrollen. Detta utgör ett utgångsläge, nästa 

utgångsläge är när de sedan erbjuds och börjar delta i grupphandledning. Ur den process som 

sedan uppstår utifrån deras beskrivningar, har lett fram till de teman och rubriker som citaten i 

resultatet och figuren nedan visar. Detta visar på essensen i processen och enligt 

uppsatsskrivaren utgör på så vis viktiga komponenter för det lärande som möjliggjordes under 

grupphandledningen. Utifrån uppsatsens frågeställning om medskapande till lärande kan en 

tolkning vara; för att ett medskapande av lärande ska kunna möjliggöras i processen krävs ett 

engagemang och igenkännande vilket relateras till rollen som chef men även till den tillit de 

kände till varandra i gruppen. Även bekräftelse på och av egna upplevelser och erfarenheter 

samt en variation kring de fall som kom upp verkar vara en viktig aspekt, vilket i sig kan ses 
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som en del av förståelsen kring olika situationer som gruppdeltagarna varit med om. Detta är 

inte ett svar men väl en beskrivning av hur den specifika processen kan tolkas och förstås 

efter att ha analyserat intervjuerna. Analysen är min egen utifrån intervjuresultatet och är ett 

försök till att ge en bild av den specifika processen som presenteras i figur 2 vilken bygger på 

analysen ovan. 

 

 
Figur 2 

 

 
För att återgå till bakgrundstexten i uppsatsen, det som där sades om process respektive 

grupphandledning. Där Hammar Chiriac (2003) beskriver processen som medveten eller 

omedveten för deltagarna men att den även kunde ses som begränsande eller stöttande. Där 

Flemming, Glass, Fujisaki och Toner (2010) betonar negativa och positiva aspekter som kan 

påverka processen men som även möjliggjorde stöd och feedback. Den litteratur som berört 

processen kan ses som lite svart eller vit, lite motsatta aspekter. Processen sågs dock som en 

viktig komponent inom grupphandledning. Sammanhållning, kultur och relationer är några av 

de delar som processen beskrevs innehålla i litteraturen där Sawyer (2012) betonar att 

resultatet av det som kommer ur processen måste ses utifrån individ och grupperspektiv. Detta 

skall då ses var och en för sig men även tillsammans. För den aktuella analysen som beskrevs 

ovan är denna baserad på det gemensamma som konstituerat den specifika processen. Dock 

har det gemensamma ett ursprung i olika individers beskrivningar av processen. Processen 

kan på så vis spegla ett antal sammanhållande komponenter vilka inte utesluter eller står i 

Engagemang 

Igenkännande 

Tillit 

Bekräftelse 

Variation 
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motsats till varandra. Avsikten med analysen är därför att argumentera för det som är 

gemensamt i den specifika grupprocessen. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Diskussion utifrån tidigare forskning  
 

Avsikten med uppsatsen var att med hjälp av fenomenologisk ansats söka finna svar på 

fenomenet grupprocess och möjligt lärande som det upplevdes av cheferna vilka erhöll 

grupphandledning. Undersökningen utmynnade slutligen i fem olika huvudteman vilka 

baserats på delteman utifrån respondenternas utsagor. De fem huvudtemana kännetecknar 

fenomenet utifrån den aktuella gruppen. Diskussionen kommer i huvudsak att baseras på de 

fem huvudtemana samt dess delteman när jag relaterar till tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv.  

 

Vissa aspekter gällande grupprocessen, hur den formuleras innehållsmässigt sker bland annat 

genom Hammar Chiriac (2003) men även av Flemming, Fujisaki, Glass och Toner (2010), det 

handlar om interaktion och feedback mellan deltagarna men även som Jern (2009) beskriver 

utifrån någon form av organisering av gruppen. Nedan diskuteras därför resultatet utifrån den 

bakomliggande forskning som tidigare berörts där Hammar Chiriac (2003) har tittat på 

grupprocesser vid problembaserat lärande och såg att ett sätt att undersöka detta var att titta på 

interaktionen i dessa. Många har enligt henne försökt att beskriva interaktion, samt mäta dess 

kvalitet. Det som poängteras är att process uppstår då människor sammankommer i grupp. 

Processen ses bland annat innehålla interaktion men där deltagarna inte alltid ses som 

medvetna om själva processen. Genom analys av intervjuerna i uppsatsens undersökning 

framkom i den gemensamma konstitueringen under temat kommunikation och engagemang 

att den framstod som en form av öppen dialog, genom att respondera på varandra samt genom 

sin delaktighet. Då Hammar Chiriac (2008) ser interaktion som en del av gruppdynamiken 

utifrån de grupprocesser som hon studerat, och konstaterar att den kan vara både produktiv 

såväl som ickeproduktiv. Om den produktiva aspekten för den undersökta gruppen relateras 

mot detta kan man endast uttala sig om det som här konstituerar temat spegling samt temat 

om bekräftelse och feedback. Där temana i den undersökta gruppen sågs innehålla 

omvärldsreflektion såväl som personlig reflektion men även öppenhet, verbal bekräftelse samt 

hjälp och stöd. Detta får då tolkas som produktivt för undersökningsgruppen. Med anledning 

av det Hammar Chiriac (2003) framhåller om processen, att den inte alltid är känd för 

deltagarna och att deltagarna inte alltid är medvetna om eller ser sitt deltagande. Utfallet av 

detta kan med anledning av produktiv eller ickeproduktiv grupprocess ses som en aspekt av 

det som konstituerar temat tillitsskapande. I undersökningen visade temat att någon form av 
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organisering, ledning och gruppförtroende men även gemenskap var en gemensam upplevelse 

som fanns i undersökningsgruppen. Dock visar ett av personernas citat på; att kontakten i 

gruppen var väldigt bra, men att det säkert kan variera i andra grupper hur man upplever detta. 

Med andra ord är produktivitet kanske inte alltid givet med avseende på grupphandledning 

eller grupprocess. Kanske kan temat utvekling genom andra spegla någon form av 

produktivitet för den undersökta gruppen eller som ickeproduktiv för en annan grupp om 

denna spegling inte sker på ett konstruktivt sätt. Galton och Hargreaves (2009) beskriver det 

utifrån gruppens sammansättning, att en premiss för att skapa lärande i gruppen är att 

deltagarna måste inta en emotionell hållning samt för att uppnå effektiv kommunikation 

behövs förtroende och respekt för varandra vilket var fallet för den undersökta gruppen men 

som även där kan variera beroende av gruppsammansättning. Jern (2009) får flika in med 

utsagan om att; grupphandledning kommer alltid att föregås av någon form av organisering 

vilken påverkar gruppen mer eller mindre avseende processen. Han skriver att trygghet och 

tillit ses som förutsättning med anledning av grupporganisering, där individerna exponerar sig 

för varandra. Flemming, Glass, Fujisaki och Toner (2010) hade för avsikt att utveckla en 

modell för själva processen med anledning av att grupphandledning används i allt större 

utsträckning. Då det visat sig att kunskapsaspekten, det vill säga feedback och stöd mellan 

gruppdeltagarna ses som en viktig faktor. De framhåller att processen är viktig inom 

grupphandledning där interaktion är en del av denna process men även andra komponenter 

som sammanhållning och förtroende. Det artikelförfattarna dock konstaterat är att handledare 

fokuserar allt mindre på själva processen vid grupphandledning. Då uppsatsens 

undersökningsgrupp såg sig som en grupp som hade bra kontakt samt att de ”synkade ihop” 

väldigt bra, men att detta säkert kunde variera i andra grupper. Det konstateras av Flemming, 

Glass, Fujisaki och Toner (2010)  vilka påvisar faktorer som kan avleda handledaren från 

processarbetet då det i grupper ibland förekommer problem som måste lösas, handledaren 

fungerar då mer som medlare. Detta tar i sin tur bort tid för det som ska tillgodoses i gruppen 

som att öppna för möjligheter och feedback. Den undersökta gruppen i uppsatsen hade 

upplevelsen av gemenskap, de kände förtroende och hade viss ledning i form av handledaren. 

Det Flemming, Glass, Fujisaki och Toner (2010) framhåller är faktorer som ter sig negativa 

för grupprocessen vilka kan påverka inlärningspotentialen för densamma. En sådan faktor är 

handledarens färdigheter menar de. Då den undersökta handledningsgruppen gemensamt 

konstituerade temat utveckling genom andra med innehåll som problemförståelse, utvärdering 

och användbarhet, samt att de utifrån temat tillitskapande beskrev handledaren som vägledare, 

den som ledde gruppen och kom med tips och idéer. Då kan det konstateras att utfallet vad 
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gäller inlärningsaspekten och ledningen av gruppen sågs som en positiv del i 

grupphandledningen men att det endast kan ses utifrån denna grupp och vad som 

kännetecknade deras upplevelser av detta. Utfallet hade kunnat se helt annorlunda ut i en 

annan grupp, eller möjligen likadant. Sammanfattningsvis vad gäller grupprocess finns det 

samstämmighet i litteraturen vilken potential den har men även vilken problematik som 

handledare och gruppdeltagare kan ställas inför. Interaktion sågs som en del av processen 

vilken återfinns i intervjumaterialet. Möjlighet till reflektion och lärande mellan deltagare 

återfinns också som en möjlighet i litteraturen men även i undersökningsgruppen för 

uppsatsen. Det som saknas i litteraturen vilket Hammar Chiriac (2003) påtalar är hur 

kvaliteten på processen sedermera inlärningen ska mätas. För den undersökta gruppen skulle 

temat om utveckling genom andra ses som en skattning av kvalitetén det vill säga användbar 

problemlösning utifrån reflektion över sina och andras problem. Alternativt mäta kvalité 

utifrån kreativitet enligt de kriterier som Sawyer (2012) ställer upp. Där han framhåller att 

forskare bör titta på interaktion på individnivå såväl som gruppnivå och skatta detta 

tillsammans med det slutliga resultatet för att få en bild av kreativiteten eller kvalitén. För 

organisationen USÖ, vilken gav möjlighet till grupphandledning kan de teoretiska 

perspektiven och tidigare forskning ge stöd för att grupphandledning kan möjliggöra lärande 

och utveckling. Det finns dock begränsningar gällande utfallet för varje enskild grupp. Hur 

kan man veta att upplevelsen för deltagarna är den som avsågs? Uppsatsens undersökning kan 

bara uttala sig om den specifika gruppen vilket kan ses som en svaghet men likväl som ett sätt 

att se på utfallet i en specifik grupp. Nedan kommer därför teori och metod att diskuteras. 

 

6.2 Diskussion av teori och metod  
 

Sociokulturellt perspektiv samt transformativt lärande är ett sätt att uppfatta och belysa 

processen samt lärande i grupp. Hur har metoden och teorin fungerat tillsammans i detta 

sammanhang? En aspekt avseende processer samt dess innehåll och möjligt lärande vilket för 

denna uppsats undersökts med hjälp av intervju. Med anledning av detta kan diskuteras om 

resultatet är avhängigt metoden. Metoden gestaltar fenomenet grupprocess i den aktuella 

gruppen vilket kan relateras till Johan Asplunds (1983) fråga – vad betyder det sociala 

fenomenet? Utfallet för det gemensamma faller inom de ramar som tidigare forskning visat på 

men även utifrån de teoretiska perspektiven gällande lärandeaspekten. Med anledning av den 

fenomenologiska ansatsen skall intervjuaren bortse från sin förförståelse i ämnet, vilket 

nämndes inledningsvis. Därför kan det vara av intresse att diskutera resultatet gentemot de 
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valda teoretiska perspektiven. Nåväl, det som finns beskrivet i resultatdelen kan bekräftas av 

det sociokulturella perspektivet och i förlängningen även transformativt lärande samt den 

tidigare forskning som tagits upp i bakgrunden. Både Säljö (2000) och Dysthe (2003) ser 

språk och kommunikation som grundläggande för lärande. Det sker i samspel mellan 

individer och i det sociala med hjälp av vardagliga samtal. Kunskap menar de kommer till i 

samarbete och kontext där deltagande och interaktion ses som avgörande. Mezirow (2003) 

anför sin teori om lärande där kommunikation är en möjlighet för vuxna att lära. Detta lärande 

refererar till förståelse för vad andra menar när man kommunicerar. Han påtalar också; genom 

att använda sig av andras perspektiv ger det en interpersonell dimension vilket möjliggör 

feedback mellan personer. På så vis kan man använda sig av den andres uttalanden utifrån 

dennes perspektiv. Detta är en annan aspekt av temat kommunikation och engagemang såväl 

som temat om utveckling genom andra där den öppna dialogen, diskussionen med och 

respons från varandra symboliseras som det kommunikativa samt att förståelsen för varandras 

problem handlar om att anta den andres perspektiv. Detta möjliggör även bekräftelse och 

feedback vilket utgjordes av delteman som bekräftat tankesätt och verbal bekräftelse. Det kan 

troligen tyckas oproblematiskt att använda sig av sociokulturellt perspektiv och transformativt 

lärande som stöd för de frågor som ställts i uppsatsen. Många situationer och olika forum kan 

anamma dessa teoretiska perspektiv för att de är vedertagna och lättplacerade i 

sammanhanget. Dock vet vi inget om själva resultatet (andra grupper) för den process som 

uppstår som i detta fall grupphandledning. Sålunda kan de teoretiska perspektiven ses både 

som stöd men även som en brist för den process som faktiskt sker. De kan visa på möjligheter 

och ge stöd i resonemang men ger ingen bild om utfallet av grupphandledning. De teoretiska 

perspektiven är underordnade i denna uppsats på så vis att de inte utgör en hypotes för det 

som ska undersökas, ett sätt att belysa processen med utgångspunkten möjligt lärande har 

eftersträvats med hjälp av dessa. Det kan konstateras att metoden kan ses som lämplig 

avseende aspekten; att undersöka upplevelsen av process och lärande i detta fall där 

Denscombe (2009) betonar att fenomenologin utgår från det vardagliga och våra vardagliga 

sysslor i det sociala livet. Det kan konstateras att om urvalet skett utifrån fler grupper men 

även från andra sjukhus hade detta möjliggjort jämförelser vilket i sig är en form av att 

säkerställa sina resultat, en aspekt av reliabilitet. Dock skrev jag tidigare att detta inte var 

eftersträvansvärt för min undersökning, men vilket skulle kunna vara intressant andra sjukhus 

som använder grupphandledning som verktyg i sin verksamhet. Det som betonas av mig men 

även av Denscombe (2009) är att fenomenologi kan gestalta flera världar samtidigt utifrån 

samma fenomen. Dessa socialt konstruerade världar kan se olika ut beroende av vilka som 
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deltar i dem. Varje kontext som undersöks visar på sin unika upplevelse av fenomenet utifrån 

de frågor som ställs. Variationer kan därför förekomma mellan grupper och andra sjukhus 

trots att samma frågor ställs. Detta kan då ge forskaren en möjlighet till jämförelse avseende 

upplevelsen. Dock skall betonas att frågorna kan påverka utfallet, hur dessa är ställda samt av 

vem. Olika skicklighet i utformandet av frågor likväl som hur man behärskar 

intervjusammanhang skulle kunna vara en påverkansfaktor. Intervjuguiden finns 

representerad som bilaga vilken kan visa på de frågor som ställts och därmed ge möjlighet till 

kritisk granskning. Bryman (1997) betonar att generaliserbarhet ankommer på om materialet 

kan ses som representativt eller inte. Med anledning av urvalsförfarandet och det låga antalet 

deltagare i undersökningen är generaliserbarhet inte möjligt eller ens eftersträvansvärt i 

undersökningen. Metoden kan inte komma runt detta. Det kan hållas för troligt att de 

teoretiska perspektiv vilka antagits i denna uppsats kan spegla även andra kontexter med hjälp 

av de intervjufrågor som ställts. Självklart finns fler metoder vilka kunnat användas för 

ändamålet, dock speglar den fenomenologiska ansatsen det unika, subjektiva och 

gemensamma i upplevelsen vilket varit eftersträvansvärt för denna uppsats. 

 
6.3 Slutsats 

 
Kan processen som uppstår i en handledningsgrupp generera lärande eller skapa förutsättning 

för detta? Om man utgår från sociokulturellt perspektiv, transformativt lärande samt den 

tidigare forskningen som diskuterats finns vissa grundläggande kriterier gemensamt. De 

kopplingar som kan ske utifrån intervjuerna återfinns i litteratur och forskning. De belyser 

båda möjligheter men även begränsningar. Sammanfattningsvis återfinns aspekter vilka ses 

som förutsättning för processer i grupp samt dess funktion som lärande forum. Dessa aspekter 

är utifrån det sociokulturella perspektivet vardagliga samtal vilka möjliggör insikter och 

kunskaper samt att språk och kommunikation är grundläggande faktorer. Det förutsätter även 

ett deltagande och ett samspel både utifrån individuellt men även socialt perspektiv, det vi ser 

som kontext eller sammanhang. Transformativt lärande som teori belyser det kommunikativa 

med hjälp av förståelse och mening vid kommunikation som sker mellan vuxna. ”De andras” 

perspektiv leder dialogen till en annan dimension med hjälp av feedback deltagare emellan. 

Tillsammans genererar detta inhämtande och användande av andras kunskaper och 

erfarenheter. Sålunda anser jag att de ställda frågorna i denna uppsats belyser nyttan med att 

använda dessa valda teorier för att undersöka och belysa processen med aspekten möjligt 

lärande samt medskapande av varandras lärande i den empiriska undersökningen.  
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1 

Informations- och samtyckesbrev till undersökningsdeltagare 
 

Hej! 
 

Jag heter Karin Ericsson och läser en helfartskurs på Örebro Universitet, Pedagogik 30 poäng 

på avancerad nivå. Inom ramen för denna kurs ingår ett uppsatsarbete om 15 poäng. Jag har 

som intresseområde valt att skriva om kunskap och lärande utifrån grupprocesser. Intresset för 

detta väcktes tack vare tidigare uppsats inom området. Jag har nu inriktat mig på denna 

specifika grupp, dels för att avgränsa arbetet men också för att jag vet att chefer på Usö 

Örebro erbjuds grupphandledning inom chefsprogrammet. Uppsatsarbetet innehåller en 

empirisk undersökning där metoden utgörs av intervju vilket innebär att jag använder mig av 

semistrukturerade frågor med bandspelarupptagning. Dessa intervjuer ska sedan relateras till 

de teorier och begrepp som utgör mitt perspektiv för denna undersökning. Jag har fått hjälp av 

ansvarig HR chef på Usö för att finna möjliga intervjurespondenter. Jag utgår från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer i detta empiriska arbete, vilket innebär för 

undersökningsdeltagaren att denne erhåller förhandsinformation om studien i form av detta 

brev samt att jag även inhämtat samtycke från HR chefen men också från 

undersökningsdeltagarna. Undersökningsdeltagaren har rätt att självständigt bestämma hur 

länge denne vill delta i undersökningen, det innebär då att deltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan, mitt i en intervju om så är nödvändigt. Alla uppgifter i undersökningen kommer 

att bandas, antecknas, lagras och redovisas på ett säkert sätt så att inte enskilda individer kan 

identifieras av utomstående. De uppgifter som kommer fram kan inte användas i annat syfte 

än för denna uppsats. De kan därför inte användas i kommersiellt syfte eller som underlag för 

eventuella åtgärder och beslut. Destruering av intervjudokumenten kommer att ske efter att 

analysen färdigställts samt när uppsatsen godkänts och registrerats.  

 

Tack på förhand! Vänlig Hälsning Karin Ericsson studerande inom Humus ÖU 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 
Tema 1: Samtal och kommunikation 

 

Hur skulle du beskriva samtalet utifrån de ämnen som togs upp i gruppen? 

Hur upplever du att deltagarna kunde komma till tals i gruppen? 

Kan du beskriva dialogen, hur den såg ut. Mellan två eller flera samtidigt? 

             

Tema 2: Kunskap och lärande 

 

Hur upplever du att den kunskap och erfarenhet som fanns i gruppen lyftes fram? 

Kunde du reflektera över ditt och andras lärande i gruppen? 

Kan du beskriva dina egna kunskaper eller färdigheter utifrån de samtal ni hade i 

gruppen. 

 

Tema 3: Interaktion och feedback 

 

Hur upplever du att sättet att förstå varandra i gruppen förändrades över tid, beskriv. 

Kan du beskriva hur ni kunde ge och få feedback, beskriv hur detta upplevdes. 

 


