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och vårdpersonal inom äldre och handikappomsorg. Inskickad för publikation. 
 
 
Tillstånd för tryckning av artiklar har medgivits av respektive tidskrift. 
 
 
 
 
Denna avhandling har i sin helhet finansierats av Vårdalstiftelsen. Avhandling-
en har två författare och planerades redan från början som ett gemensamt 
forskningsprojekt. Vi vill här visa hur vi har valt att samarbeta i avhandlingsar-
betet. I alla artiklar som ingår i avhandlingen har vi tillsammans på olika sätt 
bearbetat datamaterialet. För övrigt har den av oss som är första författare hu-
vudansvar för respektive artikels utformning och slutliga tolkning. Innehållet i 
ramberättelsen har vi utformat tillsammans och den har därmed varit en ge-
mensam angeläget.  
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Inledning 
 
Denna avhandling handlar om social omsorgs- och vårdpersonal som arbetar 
inom särskilda boendeformer för äldre- och funktionshindrade personer, i en 
kommun i norra Sverige. Personalgrupperna består av personal med olika 
kompetenser som är erforderliga för att boende ska erhålla social omsorg och 
vård av god kvalitet. Studier från Storbritannien visar att primärvårdsgrupper 
som består av vårdpersonal med olika kompetenser dels ökar gruppens effekti-
vitet, kvalitet och förhållningssätt till den som behöver social omsorg och vård 
(Poulton 1995), dels ökar vårdpersonalens motivation (Wood et al 1994). Andra 
forskare konstaterar att en bidragande orsak till att samarbetssvårigheter är att 
social omsorgs- och vårdpersonal har utbildningar med olika ideologiska och 
kulturöverförande funktioner. Dessa olikheter kan leda till konflikter och utgö-
ra hinder för ett gott samarbete (Wilson & While 1998). I denna studie ingår 
personal med olika kompetenser där personalen har aviserat att samarbets-
svårigheter föreligger. En berättelse från den första intervjun får utgöra intro-
duktion till avhandlingens ”kärnproblematik”. 
 

En annan föreståndare… med sjuksköterskeutbildning… går in i min verksamhet 
och styr och ställer… utan att fråga mig.. hon beordrade ut extra personal till mitt 
boende i helgen… det blev en fruktansvärt dyr helg för mig… jag känner mig över-
körd… det här tycker jag att man måste ta upp och jag tycker inte att det är min 
sak… det är chefen som ska göra det. 

 
Den kontext som har studerats är äldre- och handikappomsorg, vilken under 

1990-talet har varit föremål för många genomgripande förändringar. En av des-
sa var lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, där kommu-
nen bland annat övertog ansvaret för personer med utvecklingsstörning (SFS 
1993:387). En annan förändring var ädelreformen där kommunerna gavs ett 
samlat ansvar för social omsorg och vård för äldre- och funktionshindrade per-
soner (Prop. 1990/91:14). Det mest utmanande i detta avseende var kanske att 
sjuksköterskor från landstingets medicinska, sjukvårdsinriktade kultur integre-
rades med personal inom kommunens sociala, omsorgsinriktade kultur. Perso-
nalen från dessa två kulturer har olika erfarenheter och kunskaper vilket till en 
början kunde antas försvåra kommunikation och samarbete i de nya gruppkon-
stellationerna. Deras ansvarsområden regleras dessutom av skild lagstiftning, 
socialtjänstlagen (SFS 1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och diverse för-
fattningar. 

I de nya gruppkonstellationerna ankom det på personalgruppen och dess fö-
reträdare att hitta former för samarbetet (Hedin 1996). Uppgiften underlättades 
inte av att kunskapsområdet social omsorg inte låter sig definieras och avgrän-
sas (Simmonen 1990, Eliasson 1991, Szebehely 1995) på samma sätt som kun-
skapsområdet vård (jfr Qvarsell 1991). Undersökningar visar att det är vanligt 
förekommande med samarbetssvårigheter framförallt i relationen mellan per-
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sonalledare och sjuksköterskor (Arbetsmiljöfonden 1995, Socialstyrelsen 
1996:2). I vår undersöknings kommun aviserade personalen inom särskilda bo-
endeformer att sådana samarbetssvårigheter förelåg, vilket resulterade i att so-
cialnämnden 1995, beslutade om en handlingsplan där bland annat etiska råd 
skulle genomföras för att öka samförståndet mellan olika professionsgrupper. 
För personal inom ett gruppboende för personer med demenssjukdom, ett 
gruppboende för personer med utvecklingsstörning, ett ålderdomshem och ett 
sjukhem (särskilda boendeformer) har vi genomfört systematiska diskus-
sionsgrupper där personalen har fått möjlighet att träffas och diskutera det ge-
mensamma vardagsarbetet, reflektera över sin egen attityd och lyssna in and-
ras. Vi har försökt fånga personalens upplevelser av den egna arbetssituationen 
både via intervjuer och enkäter. Genom kontinuerliga personliga kontakter och 
som observatörer under gruppdiskussionerna har vi även följt personalens dis-
kussioner och på så sätt fått en inblick i deras vardagsarbete. Genom att försöka 
förstå deras upplevelser vill vi bidra med kunskap om systematiska diskus-
sionsgruppers betydelse för samarbetet i personalgrupper inom särskilda bo-
endeformer. 

Vi har valt att med olika metoder söka kunskap om interventionen, systema-
tiska diskussionsgrupper såväl före, under som efter dess genomförande. Bak-
grunden till vald design var att vi ville erhålla empiriskt material före genomfö-
randet av interventionen samt se möjlig förändring över tid. Avsikten var att 
förstå systematiska diskussionsgruppers betydelse för samarbetet mellan per-
sonalen och undersöka om diskussionsgrupperna kunde medverka till ett ut-
vecklande av samarbetet. Med anledning av den begränsade kunskapen om 
interventioner och deras betydelse har vi sett det angeläget att tillämpa en 
mångfald av metoder. Vi valde att utgå från personalens egna utsagor men 
även att via observation skapa oss en egen bild av vad som försiggick i diskus-
sionsgrupperna. Kombinationen av metoder har medfört att vi erhållit en bred 
och djup kunskap. Vi har valt att analysera de i studien ingående intervjuerna 
på två olika sätt, dels med en kvalitativ innehållsanalys i syfte att få kunskap 
om vad personalen uttryckte som problematiskt, dels med en fenomenologisk 
hermeneutisk tolkning i syfte att få kunskap om innebörden i personalens be-
rättelser om problematiska situationer. Vi har vidare statistiskt analyserat data 
som insamlats via olika skalor för att få kunskap om personalens upplevelse av 
arbetsklimatet. Genom kvalitativ innehållsanalys av observationerna har vi sökt 
kunskap om personalgruppernas kommunikation i relation till interventionens 
utfall. Ett flödesschema över studiens utgångspunkt och process visas i Figur 1. 
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Figur 1. Studiens utgångspunkt och process över tid 
 
 

Studiens vetenskapliga och praktiska betydelse 
 
Forskning som handlar om arbetet inom särskilda boendeformer synes vara ett 
begränsat område. Vid genomgång av forskningsområdet social omsorg och 
vård har vi likhet med Melin-Emilsson (1998) funnit att studier bedrivits främst 
inom kommunal hemtjänst. Vi har också funnit att professionerna inom social 
omsorg och vård i huvudsak har studerats var för sig. Inom samhälls- och bete-
endevetenskaplig forskning har flertalet studier utgångspunkt i ett vårdbiträ-
des- (Szebehely 1995, Eliasson 1996) och hemtjänstassistentperspektiv (Nord-
ström 1998, Westerberg 1999). Inom omvårdnadsforskning har studier om sjuk-
sköterskans arbete inom särskilda boendeformer belysts av bland annat Hellzén 
(2000) och Zingmark (2000). Forskning gällande intervention med personal 
inom särskilda boendeformer som är fokus för denna avhandling är relativt få 
till antalet. Interventionsstudier inom olika vårdverksamheter med sjuksköters-
kor är mer vanligt förekommande (Hallberg et al 1994, Pålsson et al 1996). Det 
som skiljer vår forskning från den tidigare, inom temat samarbete mellan olika 
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professioner, är att den både handlar om personalens upplevelse av och inter-
ventionens betydelse för arbetssituationen. Tidigare studier fokuserar enbart på 
en av dessa aspekter och inga studier om personalgrupper inom särskilda bo-
endeformer som söker kunskap om båda aspekterna har framkommit i vår litte-
ratursökning.  
Denna avhandling har för avsikt att bidra med kunskap om social omsorgs- och 
vårdpersonal som deltagit i systematiska diskussionsgrupper inom särskilda 
boendeformer. Förutom studiens vetenskapliga värde har den även en praktisk 
relevans och kan bidra till en bättre förståelse för personalgruppernas arbetssi-
tuation. Förhoppningsvis kan den ge inspiration till personal, chefer, politiker 
och utbildare att engagera sig i kreativa dialoger, och när så behövs skapa för-
utsättningar som syftar till att utveckla samarbetet mellan personalen. 
 
 

Syfte och delsyften 
 
Det övergripande syftet i denna avhandling är att beskriva och förstå systema-
tiska diskussionsgruppes betydelse för konfliktlösning och samarbete mellan 
social omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boendeformer. 
 
Avhandlingen består av sex artiklar, med följande syften: 
 
I Att beskriva problematiska situationer i omsorgsarbetets vardag inom särskil-
da boendeformer för äldre- och funktionshindrade personer vilka berättats av 
personalledare med social- eller vårdutbildning, sjuksköterskor, undersköters-
kor och omsorgspersonal. 
II Att belysa innebörden i problematiska situationer i vardagsarbetet vid sär-
skilda boenden. 
III Att undersöka hur arbetsklimatet påverkas av systematiska etiska diskus-
sionsgrupper som involverar social omsorgs- och vårdpersonal inom äldre- och 
handikappomsorg. 
IV Att undersöka om det finns skillnader i hur problematiska situationer be-
skrivs före och efter systematiska gruppdiskussioner. 
V Att belysa om och i så fall hur innebörden i berättelser om problematiska 
vardagssituationer förändrats efter systematiska gruppdiskussioner. 
VI Att studera den betydelse gruppen har för att tillgodogöra sig interventio-
nen. Att belysa personalgruppernas kommunikation som en faktor bakom de 
marginella skillnader som erhölls i övriga delstudier. 
 
 

Några begrepp och av oss valda definitioner som ingår i avhandlingen 
 
Boende = Avser de olika personer/målgrupper som bor vid de särskilda boen-
deformerna (jfr Alexandersson 1995). 
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Etik = Den teoretiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar 
samt motiven för dessa, där moral utgörs av det praktiska handlandet och har 
att göra med bra och dåligt, gott och ont (Statens Medicinsk-Etiska Råd 1989).  
 
Experimentgrupp (EG) = Datainsamling från fyra särskilda boendeformer där 
personal deltagit i systematiska gruppdiskussioner 6-8 gånger under 7 – 15 må-
nader.   
 
Personalledare =  Personalledare i studien har social- eller vårdutbildning, bero-
ende på utbildningsbakgrund inryms de antingen inom definitionen social om-
sorgs- eller vårdpersonal.  
 
Professionsgrupp = Används som samlingsbegrepp för de i studien förekom-
mande yrkesgrupperna. 
 
Referensgrupp (RG) = Fyra särskilda boendeformer som enbart deltagit i datain-
samling. 
 
Social omsorg =  Samlingsbegrepp för arbetsuppgifter med social karaktär, till 
exempel att stödja och hjälpa de boende i vardagen för att de ska kunna bibe-
hålla, komplettera och utveckla nya sätt att hantera vardagssituationer (jfr 
Alexandersson 1995). 
 
Social omsorgspersonal = Samlingsbegrepp för vårdbiträden och vårdarinnor. Det 
gemensamma för denna personal är att utbildningarna i huvudsak är inriktade 
mot social omsorg.  
 
Sytematiska diskussionsgrupper = I såväl ramberättelsen som i avhandlingens 
delarbeten har vi valt att benämna de av kommunen beslutade etiska råden för 
systematiska diskussionsgrupper. Den intervention avhandlingen baseras på 
utgörs med andra ord av systematiska diskussionsgrupper. Begreppen inter-
vention och systematiska diskussionsgrupper används synonymt i texten. 
 
Särskilda boendeformer = Används som ett samlingsbegrepp, i socialtjänstlagen 
såväl som i avhandlingen, för olika typer av boendeformer. Dessa utgörs av 
servicehus, ålderdomshem, sjukhem och gruppboende för äldre personer eller 
personer med funktionshinder. 
 
Vård = Samlingsbegrepp för arbetsuppgifter av sjukvårdskaraktär till exempel 
medicinutdelning, såromläggning och injektioner (jfr Alexandersson 1995). 
 
Vårdpersonal = Samlingsbegrepp för sjuksköterskor och undersköterskor. 
Det gemensamma för vårdpersonal är att utbildningarna i huvudsak är inrikta-
de mot sjukvård och omvårdnad.  
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Ramberättelsens uppläggning 

 
Efter denna inledning följer en presentation av ett urval studier som belyser  
relationer inom personalgrupper. Vi har valt att ge en forskningsöversikt över 
faktorer som vi menar är av betydelse för samarbete, nämligen: intrarollkonflik-
ter, grupptillhörighet och gränskonflikter, olika synsätt och ansträngda relatio-
ner, språkets betydelse, när gruppen förändras och konflikters betydelse.  

En översikt av tidigare interventionsforskning med social omsorgs- och 
vårdpersonal presenteras. Vidare ges en ingående beskrivning av studiens in-
tervention bestående av systematiska diskussionsgrupper,  reflekterande samtal 
och dagböcker. 
I nästa avsnitt följer en redovisning av studiens kontext där vi presenterar de 
särskilda boendeformer som ingår i avhandlingen. Vidare görs en presentation 
av de deltagande professionsgrupperna vad avser utbildning och ansvarsom-
råden.  

Efter detta följer ett avsnitt där vi redogör för studiens utgångspunkter, me-
toder och tillvägagångssätt. En beskrivning av forskningsprocessen avseende 
datainsamling, analysmetoder och metodologiska överväganden presenteras 
också. 

I det därpå följande avsnittet redogör vi för resultaten av de i studien ingå-
ende artiklarna. För att ge en samlad bild av interventionens betydelse har vi 
valt att presentera resultaten före respektive efter interventionen var för sig. 

Vi för slutligen ett resonemang om interventionens betydelse för personalens 
upplevelse av vardagsarbetet.  
 
 

Tidigare studier om relationer inom personalgrupper 
 
Detta avsnitt syftar dels till att presentera faktorer som vi menar är av betydelse 
för samarbete inom personalgrupper och dels att skapa förståelse för  studiens 
utgångspunkter. Forskning  med fokus på samarbete i arbetslivet i allmänhet är 
både omfattande och varierande (Boklund 1995). Vi begränsar oss i första hand 
till forskning med särskild relevans för förståelse av relationer mellan personal 
inom social omsorgs- och vårdverksamheter. Studier visar att konflikter kan 
finnas internt inom personalgrupper, mellan olika personalgrupper samt mel-
lan personalgrupp och organisation.  
 
 

Intrarollkonflikter 
 
En norsk studie (Christensen 1998) visar att omsorgsgivarrollen består av två 
slag av roller, dels en omsorgsroll som först och främst relaterar till omsorgs-
mottagaren, dels en arbetstagarroll som relaterar till arbetsgivare och medarbe-
tare. I de komplexa rollsituationer som social omsorgs- och vårdpersonal inom 
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hemtjänsten befinner sig i finns tre olika normgivare vilket medför oklarhet i 
vad rollen egentligen innebär – detta benämner Christensen som intrarollkon-
flikt. Den första viktiga normgivaren är arbetsgivaren som bland annat har för-
väntningar på att personalen ska följa bestämmelser, utföra det arbete som de 
är anställda för att utföra och samtidigt inte arbeta mer självständigt än att de 
kan samarbeta med medarbetare. Den andra normgivaren är medarbetarena 
som individuellt kan påverka personalens dagliga arbete. Denna påverkan kan 
också vara kollektivt till exempel genom gruppsamarbete eller fackliga organi-
sationer. Den tredje normgivaren är omsorgsmottagaren som inom hemtjänsten 
kan ha så starkt inflytande att personalen bryter mot såväl arbetsgivarens som 
medarbetares normer (ibid). 

I den verksamhet som vi studerat är det rimligt att anta att personalen upp-
lever intrarollkonflikter men vi menar att det finns en skillnad vad avser om-
sorgsmottagaren som normgivare inom hemtjänst och inom särskilda boende-
former. För att erhålla bostad inom ett särskilt boende krävs ett stort omsorgs- 
och vårdbehov vilket kan medföra att boendes förmåga att utrycka sina önsk-
ningar och krav har försämrats med ett minskat inflytande som följd. Detta kan 
i många fall innebära att närstående får en viktigare funktion som normgivare 
än den boende (jfr Rören och Winlund 1989). 
 
 

Grupptillhörigheter och gränskonflikter 
 
I en kanadensisk studie (Cott 1997) inom geriatrisk vård framhålls att två slag 
av samarbetsgrupper förekommer samtidigt inom personalgruppen. Den ena 
gruppen består av ”högstatuspersonal” som arbetar med problemlösning och 
beslutstagande och den andra består av ”lågstatuspersonal” som arbetar med 
praktisk utformning av arbetet och där personalen är varandra behjälplig. Cott 
framhåller att mönstret av relationer bevaras över tid då strukturen och funk-
tionen reproducerar både sig själva och varandra. En studie från Storbritannien 
(Oynett 1997) med personalgrupper inom öppen psykiatrisk vård visar att den 
enskilda personalen dels är medlem i den egna professionsgruppen, dels i per-
sonalgruppen och att identifikationen med dessa grupper antingen är komplet-
terande eller konfliktskapande beroende på den speciella professionsgruppens 
kultur och praktik. 

En svensk studie inom sjukvården illustrerar just denna dubbla roll – med-
lemskapet i den egna professionsgruppen och i personalgruppen. Lindgren 
(1996) fann att det pågår en maktkamp mellan olika professionsgrupper där 
underordnade undersöker och testar gränser i syfte att uppvärdera sig själva i 
förhållande till den profession som står närmast i status och inflytande. Lind-
gren menar att gränskonflikter är vanligt förekommande mellan kvinnodomi-
nerande professioner. Gränskonflikterna kan vara påtagliga och erkänt före-
kommande på arbetsplatsen men oftast verkar de i det dolda. På båda sidor om 
gränskonflikterna i den hierarkiska organisationen förekommer samtidigt en 
centrering mot den egna professionsgruppen, till exempel att undersköterskor 
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utvecklar en kultur och sjuksköterskor en annan i vilka de söker bekräftelse för 
sina kompetenser. Båda processerna pågår samtidigt och tycks förstärka var-
andra, men ju mer bekräftelse som måste hämtas ur den egna professionsgrup-
pen desto starkare blir gränskonflikterna och tvärtom. Orsakerna till gränskon-
flikter kan vara att kvinnor av tradition inte erkänner rangordning lika själv-
klart som män tycks göra, något som i sin tur kan härröra från kvinnors krav på 
högre grad av likhet och egalitet (ibid). En annan orsak menar vi kan vara att 
kvinnor i synnerhet på den starkt könsuppdelade svenska arbetsmarknaden 
oftast hänvisas till eller väljer arbetsuppgifter som är relationella snarare än in-
strumentella (jfr Ve 1982). De relationella uppgifterna är komplexa och har ofta 
oklara gränser vilket kan vara en grogrund till gränskonflikter. 
 
 

Olika synsätt och ansträngda relationer 
 
Personalen som arbetar inom social omsorg och vård har olika utbildningsbak-
grunder vilket innebär att de har socialiserats på olika sätt. Detta betyder att 
olika synsätt på det arbete som ska utföras kan göra sig gällande vilket då på-
verkar hur personalen förhåller sig till varandras kunskaper och synsätt (jfr 
Boklund 1995). Vi har här valt att presentera studier som indikerar att olika ut-
bildningsbakgrunder har betydelse för personalens inbördes relationer. Histo-
riskt sett har professionella relationer mellan socialarbetare och läkare varit an-
strängda. Forskning från USA som studerat relationer mellan socialt och medi-
cinskt utbildad personal inom sjukvården beskriver att en orsak till de spända 
relationerna kan vara att socialarbetare är skolade till samarbete och läkarna till 
att ta kommandot och leda verksamheten (Roberts 1989). Schilling II och Shil-
ling (1987) framhåller att läkarna har kunskap om sjukdomar, handikapp och 
behandling medan socialarbetare förstår sociala karakteristika och sociala fe-
nomen som påverkar patientens kommunikation och välbefinnande. En studie 
från primärvården i Israel visar att när läkarutbildningen innehåller en stor del 
beteendevetenskap så får de utexaminerade läkarna en annan förståelse och 
därmed en positivare attityd till socialarbetare (Gross & Gross 1987). 

Det förekommer även ansträngda relationer mellan andra social- och vård-
utbildade personalkategorier. Studier genomförda inom den amerikanska sjuk-
vården visar otillfredsställelse och missförstånd i samarbetsprocessen mellan 
sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskors relation till socialarbetare är däremot 
bättre. Sjuksköterskor anser att det viktigaste är att ha en öppen kommunika-
tion med patienter, för läkare är det viktigt att lösa problem inom personal-
gruppen och för socialarbetare är båda perspektiven lika viktiga (Hansen et al 
1998). En annan studie framhåller att socialarbetare tar ställning för patientens 
självbestämmande och att de på grund av detta upplever ansträngda relationer 
till vårdpersonal som är av annan uppfattning (Netting & William 1996). I en 
studie av socialt arbete och sjukvårdsarbete i Storbritannien visar resultatet att 
sjuksköterskors värderingar är mer individualistiska medan socialarbetares 
värderingar är kollektivistiska, strukturella och politiska (Wilmot 1995). 
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Den svenska forskningen visar likvärdiga förhållanden som den internatio-
nella och beskriver samarbetet bland social omsorgs- och vårdpersonal som 
problematiskt (Arbetsmiljöfonden 1995, Socialstyrelsen 1996:2). En studie visar 
att professionsgrupperna har olika förhållningssätt i sitt arbete där socialarbeta-
re utgår från boendes olika behov av omsorg och stöd medan sjuksköterskor ser 
boende som patienter som behöver medicinsk behandling (Westerberg 2000). 
En annan studie beskriver en ojämlik maktbalans mellan socialarbetare och 
sjuksköterskor, där sjuksköterskan har ”monopol” på de medicinska kunska-
perna och socialarbetaren är ”beroende” av sjuksköterskan för att kunna göra 
ett gott arbete (Berg 1994). I de ansträngda relationerna mellan personalen ser 
Berg (1994) kulturskillnader som en tänkbar orsak medan Trydegård (2000) tol-
kar det som ett rivalitetstänkande.  
 
 

Språkets betydelse 
 

En förutsättning för ett fungerande samarbete är en kommunikation där perso-
nalen möts för att samordna och tala om det arbete som ska utföras eller önskas 
utföras. I dessa möten kan missförstånd uppstå då olika professionsgrupper 
kan lägga olika betydelser i de begrepp som används. Studier inom socialt arbe-
te och vård i Storbritannien (Rogers 1991, Wilmot 1995) och inom familjevård i 
Sverige (Wiig 1991) visar att det är nödvändigt att utveckla och använda ett 
gemensamt språk för att ett fungerande samarbete ska komma till stånd. I vår 
studie är det rimligt att anta, att personalen från de olika kulturerna har skilda 
begreppsmässiga sfärer. Alexandersons (1995) genomgång av begrepp som an-
vänds inom social omsorg visar att terminologin många gånger är diffus och 
mångfacetterad. Vårdterminologin anses däremot bestå av mer entydiga och 
vedertagna begrepp och kan förstås med utgångspunkt i att terminologin har 
sin bas i en sedan länge väl etablerad medicinsk vetenskap (jfr Qvarsell 1991). 
Berg (1994) hävdar att inom hemtjänst har vårdperspektivet större inflytande än 
det sociala omsorgsperspektivet, vilket möjligtvis även kan avspegla sig inom 
särskilda boendeformer. Studier om samverkan mellan socialt arbete och sjuk-
vård i Storbritannien visar att språket kan fungera som upprätthållande av 
maktrelationer i teamet (Robertsson 1999). En svensk studie visar att socialtjäns-
tens handläggare inom individ- och familjeomsorg, barnomsorg samt äldre- och 
handikappomsorg använder sig av likvärdiga begrepp men delvis lägger olika 
betydelser i dessa (Boklund 1995). När det inte förs någon diskussion om de 
vaga begrepp som används inom personalgruppen kan det resultera i en illu-
sion om att likformiga värderingar förekommer, något som kan förorsaka pro-
blem särskilt när svåra beslut ska tas (Barr 1997).  
 
 

När gruppen förändras 
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Denna studies problematik har sin utgångspunkt i de socialpolitiska föränd-
ringar som medförde att personal som tidigare tillhört olika organisationer (hu-
vudmän) integrerades med varandra. De redan befintliga grupperna med soci-
alt utbildad personal kompletterades med vårdutbildad personal, sjuksköters-
kor. En sådan förändring kan ha inneburit att den tidigare arbetsordningen blev 
oklar. I en norsk studie med vårdpersonal framhålls att en oklar arbetsordning 
kan bidra till att professionsstrider uppstår (Erichsen 1996). En samverkansstu-
die mellan personal inom psykiatri och socialtjänst visar att när arbetsordning 
och roller inom personalgruppen är oklara kan det uppstå en kamp bland per-
sonalen om att få definiera och lösa de problem som de ska samarbeta kring 
(Danemark & Kullberg 1999). Barr (1997) problematiserar skapandet av och för-
ändringar i personalgrupper inom social omsorg och vård, där han i en studie 
från Storbritannien argumenterar för att när förändringar sker i en grupps 
sammansättning så krävs det investeringar på såväl organisationell, professio-
nell som individuell nivå för att utveckla gruppsamarbetet. Han menar vidare 
att tidsaspekten är av betydelse då det krävs tid för att personal ska känna sig 
benägna att uttrycka sina egna känslor och acceptera andras. En grupps samar-
bete kan utvecklas på två olika sätt, som ”multidisciplinary teamwork” där 
uppdelningen av arbetsuppgifterna är bibehållna på ett traditionellt sätt och där 
gruppen betraktas som fragmenterad. Den kan också utvecklas som ”interpro-
fessional teamwork” där personalen är villig att dela med sig och ge upp den 
egna specialiserade kunskapen, om boendes behov bättre kan bli tillgodosedda 
av andra professioner i gruppen. 
 
 

Konflikters betydelse 
 
Vi kan så här långt konstatera att de ovan berörda infallsvinklarna på olika sätt 
utgör förutsättningar och är vägledande för hur samarbetet fungerar och ut-
vecklas. När samarbetet inte fungerar kan konflikter av olika slag uppstå. Ols-
son (1998) som har studerat konflikter menar att sådana kan ses som ett natur-
ligt inslag i en personalgrupps verksamhet, och att förmågan att lösa dessa är 
avgörande för kvalitén i gruppens fortsatta arbete. Han framhåller att en vanlig 
föreställning är att konflikter får negativa konsekvenser för gruppanda och 
produktion. En annan, motsatt uppfattning har också hävdats, nämligen att 
öppna konflikter är förutsättningen för utveckling av en konstruktiv och kreativ 
gruppsamverkan kring uppgiften. 

I en amerikansk studie med personalledar- och personalgrupper beskrivs att 
konflikter har olika betydelse för grupperna beroende på vilka arbetsuppgifter 
de har och hur beroende medlemmarna är av varandra för att kunna utföra 
dessa. Två typer av konflikter lyfts fram, relationskonflikter som har att göra 
med spänningen mellan personer i gruppen, och uppgiftskonflikter som hand-
lar om oenigheter rörande gruppens uppgifter. Studien visar att konflikter oav-
sett art är negativa för personalgrupper med rutinuppgifter. För personalgrup-
per med uppgifter som kräver egen planering och beslutsfattande är samban-
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den mer komplicerade där relationskonflikter har negativa konsekvenser för 
gruppens sammanhållning men inte påverkar prestationerna (Jehn 1995). I vår 
studie menar vi att undersköterskor och omsorgspersonal tillhör gruppen med 
en stor andel rutinuppgifter, medan personalledare och sjuksköterskor tillhör 
gruppen som utövar egen planering och är beslutsfattande. I en studie bland 
vårdpersonal i Storbritannien beskrivs att när personalgruppen inte har konflik-
ter, har flertalet av personalen en altruistisk motivationsstil med fokus på ge-
mensamma accepterade mål. När gruppen har konflikter har 70 procent av per-
sonalen en analytisk självständig motivationsstil. Det betyder att personalen för 
en inre dialog med utgångspunkt i de egna perspektiven på hur arbetet ska ut-
föras vilket kan innebära en risk för att samarbetet i personalgruppen går förlo-
rat. 

I en personalgrupp där inga konflikter finns har sjuksköterskor och socialar-
betare likvärdig motivationsstil, och vid konflikter har läkare och sjuksköters-
kor likvärdig motivationsstil (Drinka et al 1996). Vår studie har sin utgångs-
punkt i en aviserad konflikt mellan social omsorgs- och vårdpersonal vilket kan 
betyda att de utvecklat en analytisk självständig motivationsstil. Med en sådan 
motivationsstil kan det vara av värde att skapa rum för reflekterande diskus-
sioner bland personalen för att synliggöra deras egna perspektiv och lyssna in 
medarbetares. Detta kan i bästa fall kan leda till att samarbetet utvecklas.  
 
 

Tidigare studier relaterade till intervention 
 
Forskning visar att olika former av intervention har använts i försök att utveck-
la samarbetet inom personalgrupper. Begreppet intervention definieras som 
ingripande, inskridande (Nordstedts 2000) och kan beskrivas som en åtgärd 
bestående av olika former av stöd för att få en förändring till stånd. Personal 
kan behöva stöd för att lätta på spänningar och minska på stress, men också för 
utvecklande av handlingsstrategier. Att få stöd av utomstående personer kan 
vara en resurs för att bearbeta problematiska situationer (Cohen & Syme 1985). 
Inriktningen av stöd bör avgöras med utgångspunkt i vilka problem som upp-
stått. Hallberg (1995) beskriver två typer av stöd, intellektuellt och emotionellt, 
för att kunna fullfölja vårdarbetet och rekommenderar en kombination av dessa 
båda ansatser för att erhålla ett mer effektivt stöd. 

Interventionsprocessen som sådan kan liknas vid ett förändringsarbete, där 
förändring i organisationer många gånger initieras från ett uppifrån-
utifrånperspektiv med syfte att stimulera förändring underifrån-inifrån. Olsson 
(1988) betecknar detta som en kvasispontan förändringsansats. Ström (1997) 
menar att det inte är spontana processer utan i högsta grad en avsiktlig ansats 
och använder istället begreppet interaktiv förändringsansats. I en viktig bemär-
kelse skiljer sig den interaktiva ansatsen från förändring uppifrån respektive 
nerifrån då den inte utgår från en färdigformulerad målsättning. Istället formu-
leras målen genom dialog mellan initiativtagare och anställda. Som tidigare be-
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skrivits kan den intervention som föreliggande studie redovisar, sannolikt ha 
uppfattats som uppifrånstyrd.  
 
 

Sökning av tidigare interventionsforskning 
 
Litteratur söktes i databaserna Arbline, Cinahl, Eric, Medline, PsycINFO Sprili-
ne, Sociological abstracts (1993-2000) och via sökmotorn Alta Vista, med inter-
vention som sökord tillsammans med ett flertal olika kombinationer. Enbart 
interventionsstudier med fokus på social omsorgs- och vårdpersonal presente-
ras. Stöd i form av systematisk vägledning inom olika vårdverksamheter synes 
vara den mest förekommande ansatsen i interventionsforskning. Övrig inter-
ventionsforskning inom området studerar gruppövningar, diskussioner och 
rådgivning. 
 
 

Systematisk vägledning som intervention 
 
Ett flertal studier med systematisk vägledning som stöd för vårdpersonal har 
genomförts. Systematisk vägledning kan utformas enligt följande: varje grupp-
medlem berättar om en arbetssituation som man är djupt involverad i, vilken 
typ av handlingsstrategi som vidtagits samt vilka känslor som väckts i kontak-
ten med patienten. Övriga gruppmedlemmar diskuterar situationen eller relate-
rar till liknande situation/patient. Syftet är att personalen ska reflektera och få 
en djupare förståelse samt se möjliga lösningar i arbetet. Handledaren (forska-
ren) integrerar omvårdnadsteorier i diskussionerna och hjälper personalen att 
gå djupare i sin redovisning genom att ställa frågor om deras erfarenheter 
(Pålsson & Norberg 1995). 

Betydelsen av systematisk vägledning inom svensk sjukvården är ett väl ut-
forskat område. Studier med olika kategorier av vårdpersonal inom psykogeri-
atrisk/ psykiatrisk vård visar att personalen upplever en professionell utveck-
ling, ökat samarbete med medarbetare, ökat välbefinnande (Hallberg et al 1994) 
och personlig utveckling (Severinsson 1996). Detta är i linje med resultat från 
Jansson et al (1993) som utvärderat sjuksköterskors erfarenheter av systematisk 
vägledning inom psykogeriatrisk vård. Personalen beskriver att de lättare kan 
förstå sig själva och andra, är mer mottagliga för idéer samt ifrågasätter och ut-
vecklar nya idéer i arbetet. Alfredssons och Annerstedts (1994) resultat pekar i 
samma riktning utifrån intervjuer med personal som arbetar inom gruppboen-
de för personer med demenssjukdom. Betydelsen av systematisk vägledning 
visar bland annat på upplevelse av högre kompetens, ökad motivation och ar-
betstillfredsställelse. 

Det finns även studier som inte enbart visar positivt utfall av systematisk 
vägledning. Severinsson (1995) fann att stöd i form av systematisk vägledning 
inom psykiatrisk vård inte kunde lindra vårdpersonalens upplevelse av skuld. 
En annan studie visar att personalen i en hemtjänstgrupp inte upplevde någon 
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effekt av systematisk vägledning. Den undersökta gruppen var emellertid in-
stabil och hade oregelbundna träffar, med ett sporadiskt deltagande och byte av 
handledare (Olsson et al 1998).  
 
 

Övriga interventionsmetoder 
 
I några studier har andra interventionsmetoder för personal inom social omsorg 
och vård tillämpats. De interventionsstudier som vi har funnit är genomförda i 
Storbritannien. I en studie med personal som arbetar i gruppboende för perso-
ner med utvecklingsstörning, avsattes tid för att diskutera händelser i arbetet 
med fokus på gruppdynamiken i arbetslaget. Resultatet visar att personalens 
förhållningssätt var vänligt och artigt men bakom denna fasad doldes konflikter 
som medförde svårigheter att diskutera mål och nå en överenskommelse i pla-
neringen för boende (Turton 1992). Bernstein Hyman (1993) genomförde teore-
tiska och praktiska gruppövningar med personalgrupper inom boenden för 
långvarigt sjuka och funktionshindrade personer. Resultatet visar en förbättring 
av värden på skalor som mätte emotionell utmattning, depersonalisering och 
personlig prestation. En annan studie där socialarbetare inom olika ansvarsom-
råden erhöll rådgivning visar att personalen omdefinierade problemen, upp-
levde sig mer självständig, omformulerade arbetsmetoder och skapade en för-
nyad dialog med medarbetare (Fineman 1986). Tornstams (1996) studie visar att 
när personalen erhöll teoretisk kunskap om äldre människor minskade deras 
känsla av otillräcklighet och skuld i arbetet.  

I en svensk studie har Lindquist (1985) studerat samarbetet mellan personal 
inom psykisk barn- och ungdomsvård och vuxenpsykiatri. Resultatet visar att 
personalgrupperna utvecklade olika faser av ömsesidiga relationer under stu-
diens gång. Dessa utgjordes av hög konfliktnivå, integration och utvecklande 
av handlingsstrategier för att efter en tid åter splittras upp både administrativt 
och i relation till arbetsmetoder. 
 
 

Faktorer av betydelse för interventioners utfall 
 
För att lyckas med interventioner som fokuserar på arbetsorganisation och 
psykosocial arbetsmiljö menar Nilsen (2000) att det krävs ett stort deltagande 
och stöd från de anställda. Det räcker med ett litet antal skeptiker eller mot-
ståndare till interventionen för att hindra den förväntade förändringen. Något 
som också är av betydelse för interventionens utfall är personalgruppens struk-
tur, normer och roller. Den rådande samarbetskulturen och tidigare erfarenhet 
av förändringar avgör personalens mottaglighet för förändringar. Om persona-
len upplever otrygghet och misstro i arbetslaget så kan det i sin tur bidra till 
motstånd mot förändringar. På arbetsplatser som karakteriseras av konflikter 
eller dåliga erfarenheter av samarbete kan det vara en mycket krävande uppgift 
att främja förändring, även om behovet är tydligt för alla (ibid).  
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Genom vår insikt i och kunskap om andra interventionsstudier menar vi att 
ytterligare kunskap är nödvändig för att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt vid genomförandet av interventioner. Sidani och Braden (1998) argu-
menterar för en interventionsteori som specificerar interventionens beskaffen-
het, förväntade utfall, processer som förmedlar det förväntade utfallet och un-
der vilka förutsättningar interventionsprocessen ägt rum. Detta skulle belysa 
villkoren som underlättar eller hindrar ett positivt utfall av interventionen såväl 
som innehållet i den så kallade ”black box”. Innehållet i ”black box” utgörs 
bland annat av privata och andra arbetsrelaterade händelser (utöver interven-
tionen) som inträffar samtidigt som interventionen pågår. 
 
 

Studiens intervention – systematiska diskussionsgrupper 
 
Ursprungsidén till interventionen initierades ”uppifrån” av socialnämnden 
med syfte att utveckla samarbetet mellan social omsorgs- och vårdpersonal 
inom särskilda boendeformer. Vårt samarbete med kommunen hade sin början 
med att en av oss tog på sig uppdraget att utforma en diskussionsmanual som 
skulle ligga till grund för kommande diskussioner. Uppdraget genomfördes 
efter ett möte tillsammans med kommundirektör, planeringssekreterare, medi-
cinsk ansvarig sjuksköterska, professorer, forskare och doktorander vid institu-
tionerna för socialt arbete och omvårdnad. Vid mötet diskuterades också möj-
ligheten att på olika sätt studera betydelsen av systematiska diskussionsgrup-
per för personalen. För att finansiera ett sådant arbete ansöktes om anslag hos 
Vårdalstiftelsen. 

Diskussionsmanualen utformades med utgångspunkt i personalens upple-
velse av sitt vardagsarbete. För att möjliggöra detta genomfördes intervjuer 
med personal som berättade om sina upplevelser av problematiska situationer i 
vardagsarbetet (intervju före intervention). Idén med detta var att minimera 
personalens möjliga upplevelse av att vara ”utsatt” för förändring uppifrån 
(Olsson 1985) och istället möjliggöra ett engagemang och delaktighet i en frukt-
bar diskussionsgemenskap. Avsikten med interventionen var att personalen 
skulle diskutera och reflektera över problematiska situationer i vardagsarbetet 
med syfte att nå en positiv lösning på den av personalen aviserade konflikten. 

En möjlig ansats i valet av diskussionsfokus hade varit att utgå från konflik-
terna som de beskrevs. Vi valde istället en etisk utgångspunkt för diskussioner-
na då vi menar att etik grundas i konkret mänskligt handlande och i kommuni-
kationen med andra, vilket innebär att alla våra handlingar utgår från ett etiskt 
perspektiv (jfr Ricoeur 1992). I det dagliga arbetet tillämpas många gånger vär-
deringar och handlingsmönster som vi internaliserat och som därmed har blivit 
självklara för oss (jfr Norberg 1991). Vi inspirerades av Watzlawicks et al (1996) 
teori där vår idé var att personalen skulle ”ställa sig utanför” det egentliga pro-
blemet – konflikter och samarbetssvårigheter – genom att reflektera utifrån ett 
bredare perspektiv, omvärdera problemen och söka en positiv lösning. Denna 
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perspektivförskjutning beskrivs av Watzlawick et al (1996) som ”andra ord-
ningens perspektiv” och innebär en väl genomtänkt förskjutning i ens sätt att se 
på det som är välbekant. 
 
 

Diskussionsgrupper 
 
Det övergripande syftet med diskussionsgrupper var att personalen skulle 
komma samman och reflektera över sin egen attityd och lyssna in andras. På så 
sätt skulle förståelsen mellan de olika professionsgrupperna öka. Genom 
grupprocessen och dynamiken i grupperna var det tänkt att insikter och förstå-
else av de komplexa professionella arbetet skulle genereras och att personalen 
skulle dela med sig, stödja, utmana och ge feedback till varandra. Som ut-
gångspunkt för diskussionerna användes en manual (Norberg et al opublice-
rad), vilken skulle utgöra ramen för diskussionerna. Manualen är en omarbetad 
version av Norberg et al (1994) ”God Omvårdnad” för personal inom lands-
tingskommunal verksamhet. Innehållet i studiens manual syftade dels till att 
väcka tankar till ett resonemang kring egna erfarenheter från arbetsplatsen, dels 
till att höja diskussionen till en teoretisk nivå i relation till personalens erfaren-
heter. Manualen baseras på personalens berättade erfarenheter (intervju före 
intervention) vilka länkats ihop med teori (etik). Den har en etisk utgångspunkt 
som handlar om personalens sätt att vara, hur de uppfattar sina sociala roller 
med fokus på förhållningssättet till boende, närstående och medarbetare. Ma-
nualen består av ett antal kapitel som bland annat tar upp temana ”att bli med-
veten om sin egen omsorgsfilosofi, att ge och ta bekräftelse, att vara god och 
rättrådig, att komma överens om en omsorgsfilosofi” och varje kapitel avslutas 
med diskussionsfrågor (Bilaga 1).  

Inför varje träff förväntades att personalen skulle ha läst in sig på de olika 
temana. Personalledaren hade övergripande ansvar för planering och organise-
ring av systematiska diskussionsgrupper och skulle under diskussionen vara 
delaktig på samma villkor som övriga. Varje diskussionsträff avslutades med 
en summering av innehållet där huvuddragen antecknades av en av gruppen 
utsedd person, samt en muntlig utvärdering av processen, till exempel ”vad har 
diskussionen gett just mig”. Anteckningarna förvarades så att de var tillgängli-
ga för den personal som inte deltagit i diskussionerna.  
 
 

Reflekterande samtal 
 
Vi genomförde tre observationer i respektive diskussionsgrupp. Anteckningar-
na efter varje observation diskuterades och bearbetades av oss båda tillsam-
mans (tidsåtgång 3-4 timmar per tillfälle) för utformning av underlag till reflek-
terande samtal med personalledare och sjuksköterska. Dessa samtal genomför-
des i nära anslutning till varje observation (samtalen varade i cirka 60 minuter) 
där vi skapade möjligheter till reflektion över diskussionsgruppens innehåll och 
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process i syfte att möjliggöra en utveckling inför kommande diskussioner i 
grupperna. Vi inspirerades av Carlsson (1991), som menar att skeenden som 
personalen inte registrerar eller uppfattar som triviala eller självklara kan, med 
hjälp av ”andra ögon”, ges andra perspektiv. Och på liknande sätt som Lindste-
in (1995) förhöll sig i de grupper som han studerade valde vi att föra ett reso-
nemang om personalens överväganden och motiv vid olika inlägg och ageran-
den i diskussionsgruppen. Vi valde en rak kommunikation där både positiva 
och negativa aspekter från vår observation togs upp och vi uppfattade att våra 
reflektioner stundtals upplevdes både uppfordrande och utmanande. 
 
 

Dagböcker 
 
Personalledare och sjuksköterska ombads skriva dagbok efter varje 
diskussionstillfälle med fokus på process och innehåll i diskussionsgrupperna. 
Huvudsyftet med dagboken var att sätta ord på egna tankar, känslor och 
funderingar. Tanken var också att processen i skrivandet skulle vara dem 
behjälplig inför kommande diskussioner samt utgöra stöd inför de 
reflekterande samtalen. De fick såväl muntlig som skriftlig information om 
syftet med dagboken, dess användning samt att konfidentialitet garanterades 
(HSFR 1996). Under pågående interventionsperiod ansvarade de själva för 
dagboken vilken insamlades efter avslutad intervention. Som framgår senare 
användes inte detta material i våra analyser. Skälen till detta redovisas närmare 
under metodologiska överväganden. 
 
 

Att komma igång med interventionen 
 

Vår idé var att personalen vid de särskilda boendeformerna (tio) där första in-
tervjun genomförts skulle utgöra vårt empiriska underlag. Ett flertal kontakter 
med socialtjänstens ledningsstab blev nödvändiga för att diskussionsgrupperna 
skulle påbörjas och därmed möjliggöra vår forskning. Alla kontakter på denna 
nivå var positiva och stimulerade oss att gå vidare, se Tabell 1. Områdeschefer-
na ombads att tillfråga personalledarna vid de olika boendeformerna om intres-
se av att delta i studien. Personal vid tre boendeformer avstod och de orsaker 
som uppgavs var: omorganisation till annan inriktning av verksamheten, bygg-
nationer som påverkade arbetsplatsen samt att de under en längre tid haft kort-
siktiga lösningar på personalledarnivå.  
 
Tabell 1. Kontakter med ledningsstab inför start av  
diskussionsgrupperna 
Kontakter 1997      
 Mars April Aug Sept Okt Dec 
Planeringssekreterare X X     
Områdeschefer X XX     
Personalledare X   X   
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Socialdirektör   X    
Socialnämndens ordfö-
rande 

   X   

Äldreomsorgschef    X  XX 
Socialtjänstens lednings- 
grupp (där bl a medi-
cinskt ansvarig sjukskö-
terska ingår) 

   X X  

 
Att få formellt tillstånd av personalen inom de särskilda boendeformerna var en 
utdragen process. Ett flertal informationsträffar med personalledare genomför-
des innan personalen beslutade sig för att delta i studien. Även på denna nivå 
var kontakterna positiva. En orsak till den långsamma beslutsprocessen om del-
tagande uppgavs vara att ekonomiska och personella förutsättningar inte givits 
och att tveksamhet rådde om möjlighet till genomförande av systematiska dis-
kussionsgrupper inom befintliga ramar. Den personal som trots allt valde att 
delta löste den personella delen på olika sätt med för alla ökade omkostnader. 
Tiden från den första kontakten med ledningsstaben till dess att diskussions-
grupperna påbörjades var åtta till tolv månader.  
 
De personalledare som visat intresse inbjöds vid ett par tillfällen för informa-
tion om studien. Fyra av dessa var beredda att genomföra diskussionsgrupper 
(EG) och övriga var positiva till att delta som informanter (intervju och enkät) 
(RG). Vår idé var att följa fyra likvärdiga boendeformer vars personal inte skul-
le genomföra diskussionsgrupper. Då det enbart återstod tre boendeformer (av 
tio) valde vi att betrakta en av dessa som har två inriktningar, sjukhem och 
gruppboende för personer med demenssjukdom som två olika boendeformer. 
Syftet med detta var att studera möjliga skillnader mellan EG och RG för att på 
så sätt kunna urskilja interventionens betydelse. Kommunikation med persona-
len vid särskilda boendeformer utan diskussionsgrupper (RG) utgjordes enbart 
via kontakter med personalledare.  

För att kunna genomföra studien krävdes också ett informellt tillstånd till 
den sociala miljön. Ett sådant tillstånd är i hög grad avhängigt av hur deltagar-
na ser på studien. Enligt Whyte (1984) synes det vara ännu viktigare hur delta-
garna uppfattar forskaren som person. Forskarens förutsättningar att bli accep-
terad hänger nära samman med hur hon förhåller sig till deltagarna (Franssén 
1997). Med samma normer som i möten med människor i vardagslivet försökte 
vi i forskarrollen att etablera goda kontakter med personalen och erhöll därmed 
tillträde till deras sociala miljö. Före diskussionsgruppernas start besöktes alla 
EG och personal informerades muntligen och skriftligen om studien i sin helhet 
och om innebörden och syftet med diskussionsgrupperna. Varje arbetsplats be-
stämde tidpunkt för start och för fortsatt genomförande av diskussionsgrupper. 
 
 

Organisering av systematiska diskussionsgrupper 
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När personalen vid de olika arbetsplatserna beslutat om att delta avtalades tid 
med respektive personalledare. Vi visade på alternativa sätt att hantera diskus-
sionsgrupper på ett praktiskt plan och respektive personalledare beslutade om 
vad som var mest adekvat vid den egna arbetsplatsen. Organiseringen av dis-
kussionsgrupperna kom därför att variera. En personalledare valde att sätta 
samman personal från olika enheter som tillhörde hennes ansvarsområde. Öv-
riga personalledare valde att genomföra diskussionsgrupper med personal från 
en enhet, av flera inom deras ansvarsområde. Grundtanken var att all social 
omsorgs- och vårdpersonal inom den av personalledaren beslutade en-
het/enheterna skulle delta. I realiteten visade det sig att i en diskussionsgrupp 
uteblev en sjuksköterska. Arbetssituationen vid varje tillfälle, personalledarens 
policy och personalens egen situation hade betydelse för antalet deltagare vilket 
innebar att viss personal kom att delta sporadiskt och andra kontinuerligt. Det 
planerade tidsutrymmet för de olika diskussionsgrupperna varierade mellan 
två och tre timmar per tillfälle, med en total tid av 16-18 timmar per grupp, un-
der en sex till åttamånadersperiod. I realiteten fungerade inte planeringen, vil-
ket innebar en tidsförskjutning på en till sju månader. Diskussionsgrupperna 
organiserades på olika sätt, där tre valde att genomföra dessa med hela grup-
pen samlad och en valde att variera med smågrupper. Diskussionsgrupperna 
genomfördes på respektive arbetsplats där avskildhet löstes på olika sätt. Dis-
kussions- och observationstillfällen i de olika grupperna (1-4) visas i tabell 2.  
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Tabell 2. Schematisk bild över interventionens genomförande samt observa-
tionstillfällen i respektive diskussionsgrupp  
 
Grupp 

1997 
Nov 

 
Dec 

1998 
Feb 

 
Mars 

 
April 

 
Maj 

 
Sept 

 
Okt 

 
Nov 

1999 
Jan 

 
Feb 

 
Mars 

 
April 

1     X X* X X X* X*     
2  X X* X X X* X*        
3     X X,X*   X* X X X*X   
4   X X X   X X*  X X* X* 
X= diskussionsgrupp, X*= diskussionsgrupp med observation 
Vid varje tillfälle avsatte grupp 1 och 2 tre timmar för diskussioner.  
Vid varje tillfälle avsatte grupp 3 och 4 två timmar för diskussioner. 
 
Vi ansvarade för två diskussionsgrupper vardera. Inför varje diskussionsgrupp 
diskuterade vi upplägg och innehåll med personalledaren. I förberedelserna 
ingick att vi utvecklade de befintliga frågeställningarna i manualen med avsik-
ten att än mer fokusera dessa för att åstadkomma ett personligt engagemang i 
diskussionerna (Bilaga 1). Tidsåtgången för förberedelse inför och möte med 
personalledare beräknas till ca 4-5 timmar vid varje tillfälle. För att kontakterna 
skulle fortlöpa i positiv anda lade vi stor vikt vid att visa respekt för deras erfa-
renheter, kunskap och arbetssituation. Vår ambition var att fungera som en dis-
kussionspartner med personalledarna utifrån deras egna idéer och vi var noga 
med att betona vår tillgänglighet även vid andra tillfällen än vid de möten som 
planerades in.  
 
 

Studiens kontext 
 
Ädelreformen genomfördes 1992 och lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, genomfördes 1994 (Grönvall, Holgersson 1993). Detta 
innebar bland annat att två organisationer sammanfördes till en, där de sociala 
och medicinska utgångspunkterna integrerades. Kommunerna fick ett samlat 
ansvar för långvarig service, social omsorg och vård till äldre- och funktions-
hindrade personer. Konkret innebar detta att kommunerna övertog landstingets 
ansvar för sjukhem och gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, 
samt blev ålagda att inrätta ålderdomshem, servicehus och gruppbostäder för 
personer med demenssjukdom (Hedin 1996). Inom särskilda boendeformer åla-
des kommunerna sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Socialtjänst-
lagens intentioner är att ett kvarboende i det egna hemmet ska möjliggöras för 
äldre- och funktionshindrade personer. När äldres behov av social omsorg och 
vård inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet så kan de erbjudas bostad 
vid någon av kommunens särskilda boendeformer (SFS 1980:620 § 6 f). Om per-
soner med utvecklingsstörning, eller dennes företrädare så begär kan en bostad 
vid kommunens särskilda boendeformer erhållas (SFS 1993:387 § 8,9). Inom de 
särskilda boendeformerna är ett av målen att erbjuda en lugn, trygg och hemlik 
miljö med möjlighet till social gemenskap. I det hemlika ligger att man medve-
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tet avstår från vissa institutionsinslag, då rummet eller lägenheten är den boen-
des egen privata sfär. Genom självbestämmandeprincipen, som utgör en av 
hörnstenarna i socialtjänstlagens portalparagraf (SFS 1980:620 §1), har boende 
rätt att utforma sitt eget liv och att få sina behov av social omsorg och vård till-
godosedda. 
 

Presentation av särskilda boendeformer 
 
I studien ingår åtta särskilda boendeformer bestående av två gruppboende för 
äldre personer, två gruppboende för funktionshindrade personer, ett ålder-
domshem, ett servicehus samt två sjukhem. I fyra av dessa har personalen ge-
nomfört systematiska diskussionsgrupper under sju-femton månader (EG) där 
vi genomfört intervjuer, enkätundersökning, observationer, reflekterande sam-
tal och samlat in dagboksanteckningar. I de övriga grupperna (RG) har enbart 
intervjuer och enkätundersökning genomförts.  

Bakgrunden till att studien utgörs av fyra EG var dels att personalen vid fyra 
särskilda boendeformer (av de 10 tidigare utvalda) beslutade att delta i syste-
matiska diskussionsgrupper, dels att de representerade i stort sätt alla inrikt-
ningar inom särskilda boendeformer. Bakgrunden till valet av likvärdiga RG 
utgjordes av att vi såg en fördel med en jämförelsegrupp för att bättre kunna 
urskilja interventionens möjliga utfall.  

 
Följande särskilda boendeformer ingår i experimentgruppen (EG): 
Ett gruppboende för personer med demenssjukdom är förlagt till en fristående bygg-
nad belägen i ett äldre villaområde. Byggnaden har åtta enkelrum med toalett 
och ett gemensamt rum för måltider och samvaro. Varje rum är möblerat med 
boendes privata möbler och tillhörigheter. Social omsorgspersonal befinner sig i 
boendet under hela dygnet, personalledare och sjuksköterska besöker boendet 
dagligen. Dessa har även ansvar för andra boenden och har sina arbetsrum på 
annan plats. De boende är personer som har en diagnostiserad måttligt utveck-
lad demenssjukdom. 

Ett gruppboende för personer med utvecklingsstörning består av tre enheter. Två 
enheter kan sägas utgöra kollektivt boende och är inrymt i ett hyreshus beläget 
i en äldre stadsdel. Varje enhet har fyra enkelrum med toalett och ett gemen-
samt rum för måltider och samvaro. Varje rum är möblerat med boendes priva-
ta möbler och tillhörigheter. Social omsorgspersonal befinner sig i boendet den 
del av dygnet då boende är hemma från arbetet vid dagcenter. Den tredje enhe-
ten är inrymd i ett annat hyreshus i samma område och är av ”trapphusmodell” 
(sex lägenheter) där boende har en egen lägenhet. Social omsorgspersonal har 
arbetslokalen på annan plats i huset och besöker boende när behov påkallas. 
Social omsorgspersonal är i huvudsak ensamarbetande och är i tjänst den del av 
dygnet då boende är hemma från arbetet vid dagcenter. Personalledare och 
sjuksköterska har sina arbetsrum på annan plats. De som bor i dessa enheter är 
personer som har en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.  
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Ålderdomshemmet som ingår i studien är en fristående byggnad som består av 
åtta enheter, beläget i ett äldre bostadsområde. Den enhet som ingår i studien 
har tretton enkelrum med toalett samt ett gemensamt rum för måltider och 
samvaro. Varje rum är möblerat med boendes privata möbler och tillhörigheter. 
Social omsorgspersonal befinner sig i boendet under hela dygnet. Personalleda-
re och sjuksköterska har sina arbetsrum i samma byggnad och besöker personal 
och boende vid behov. Personer som bor på ålderdomshemmet är på grund av 
ålder och sjukdom i behov av såväl social omsorgs- som vårdinsatser.  

Sjukhemmet är en fristående byggnad och består av fyra enheter, beläget i ett 
äldre villaområde. Den enhet som ingick i studien har fyra enkel-, fyra två- och 
ett fyrabäddsrum med gemensamma toalettutrymmen. Rummen har stan-
dardmöblering med inslag av privata tillhörigheter med försök att skapa en så 
hemlik miljö som möjligt. Undersköterska och sjuksköterska befinner sig i bo-
endet under hela dygnet, personalledaren besöker personal och boende vid be-
hov. Personalledare och sjuksköterska har sina arbetsrum i samma byggnad. 
Boende på sjukhem är personer som har stora medicinska behov. 
 
Följande särskilda boendeformer ingår i referensgruppen (RG):  
Gruppboendet för personer med demenssjukdom är inrymt i ett hyreshus beläget i ett 
nybyggt bostadsområde med flerfamiljshus. Boendet har åtta enkelrum med 
toalett samt ett gemensamt rum för måltider och samvaro. Undersköterska och 
sjuksköterska befinner sig i boendet under hela dygnet medan personalledaren 
besöker boendet vid behov. Personalledaren har även ansvar för tre andra en-
heter i samma byggnad, både sjuksköterska och personalledare har sina arbets-
rum på ett annat plan i huset. Varje rum är möblerat med boendes privata möb-
ler och tillhörigheter förutom sängar som tillhandahålles av kommunen. De 
som bor på dessa gruppboenden är personer som har en diagnostiserad mått-
ligt utvecklad demenssjukdom.  

Gruppboendet för personer med utvecklingsstörning består av två enheter. Enhe-
terna utgör kollektivt boende och inryms i fristående byggnader i ett relativt 
nytt hyreshusområde. En enhet har fem enkelrum med toalett, den andra har 
fyra enkelrum med tillgång till toalett, och båda har allmänna utrymmen för 
måltider och samvaro. Varje rum är möblerat med boendes privata möbler och 
tillhörigheter. Ett antal social omsorgspersonal är i tjänst samtidigt och befinner 
sig i boendet under hela dygnet. Personalledare och sjuksköterska har sina ar-
betsrum i en intilliggande byggnad. De som bor i dessa enheter är personer 
med grav utvecklingsstörning.  

Servicehuset inryms i ett hyreshus i en äldre stadsdel. Boendet har 27 lägenhe-
ter med restaurang och samvarorum. Varje lägenhet är möblerat med boendes 
privata möbler och tillhörigheter. Social omsorgspersonal har ett arbetsrum i 
huset och besöker boende när insats är planerad och/eller påkallas. Personalle-
dare och sjuksköterska har sina arbetsrum i huset och besöker personal och bo-
ende vid behov, de har även ansvar för verksamheter utanför servicehuset. De 
boende är personer som på grund av ålder och sjukdom är i behov av såväl so-
cial omsorgs- som vårdinsatser.  
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Sjukhemmet är inrymt i ett hyreshus och beläget i ett nybyggt område med 
flerfamiljshus. Boendet har 16 enkelrum med toalett och ett gemensamt rum för 
måltider och samvaro. Varje rum är möblerat med boendes privata möbler och 
tillhörigheter förutom sängar som tillhandahålles av kommunen. Underskö-
terska och sjuksköterska befinner sig i boendet under hela dygnet, personalle-
daren besöker personal och boende vid behov. Personalledare och sjuksköters-
ka har sina arbetsrum i samma byggnad. Boende på sjukhem är personer som 
har stora medicinska behov. 

Det är alltså inte några skillnader av betydelse mellan EG och RG. Det som 
kan vara av betydelse för studien är emellertid att i gruppboenden för personer 
med utvecklingsstörning är personalen i EG i stort sett ensamarbetande medan 
i RG är fler personal i tjänst samtidigt.  
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Presentation av social omsorgs- och vårdpersonal 
 

De som arbetar med social omsorg och vård inom särskilda boendeformer är 
personalledare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdarinnor och vårdbiträden, 
där personalledare och sjuksköterska befinner sig på samma organisationsnivå. 
Social omsorgs- och vårdpersonal förutsätts samarbeta med målet att den bo-
ende ska få ett så väl fungerande vardagsliv som möjligt. Målen med verksam-
heten regleras i socialtjänstlagen (SFS 1980:620). Personalledare inom särskilda 
boendeformer beslutar om omsorgsinsatser, leder och samordnar verksamheten 
(Trydegård 2000). Drygt hälften av personalledarna i landet har den speciellt 
inriktade utbildningen, sociala omsorgsprogrammet, som idag omfattar 120 till 
140 poäng, övriga representeras av andra yrkesutbildningar, till exempel sjuk-
sköterskor och socionomer (Nordström 1998). 

Sjuksköterskor ansvarar för den vård som bedrivs inom särskilda boende-
former. Deras arbetsuppgifter regleras av hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 
1982:763) och författningar där legitimation krävs för att utöva yrket efter 120 
poängs utbildning. Undersköterskor, vårdarinnor och vårdbiträden hjälper bo-
ende i det dagliga livet med den direkta sociala omsorgen utifrån deras specifi-
ka behov. För dem gäller det att tillsammans med boende lösa praktiska pro-
blem i vardagen. Dessutom kan sjuksköterskan delegera arbetsuppgifter av 
vårdkaraktär, till exempel utdelning av medicin och såromläggning. Detta in-
nebär att arbetsuppgifterna kan ha sin utgångspunkt i endera socialtjänstlagen, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller hälso- och sjuk-
vårdslagen. Undersköterskor, vårdarinnor och vårdbiträden har någon form av 
social omsorgs- eller vårdutbildning, antingen kortare kurser eller gymnasie-
skolans 2 eller 3-åriga program.  

Sammanfattningsvis har personalen inom särskilda boendeformer utbild-
ningar inom två olika kunskapsparadigm. Det ena har sin utgångspunkt i en 
medicinsk bas  (personalledare med vårdutbildning, sjuksköterskor och under-
sköterskor) och den andra i en social bas (personalledare med social utbildning, 
vårdarinnor och vårdbiträden) I det första fallet kan boende ses som patienter 
som behöver vård och i det andra fallet kan de ses som boende i behov av social 
omsorg (jfr Westerberg 2000). 
 
 

Svenska studier relaterade till social omsorgs- och vårdpersonal 
 

Då ett begränsat antal studier har sin kontext i särskilda boendeformer har vi 
även valt att presentera studier genomförda inom kommunal hemtjänst. Men i 
första hand har studier med fokus på personalledare inom särskilda boende-
former studerats. Vad avser social omsorgspersonal har vi dels funnit studier 
med fokus på vad personalen uttrycker vara problematiskt i arbetet, dels studi-
er som har en personalorienterad ansats och som synliggör personalens arbets-
situation. Sjuksköterskors och undersköterskors arbete inom särskilda boende-
former har visat sig vara ett mycket begränsat forskningsområde. 

 32



 

Trydegård (2000) visar att den historiska utvecklingen av personalledarnas 
arbetsuppgifter inom särskilda boendeformer har förändrats från att ha varit 
föreståndare med sjukvårdsuppgifter till personalledare med ekonomiskt och 
administrativt ansvar. Vi menar att personalledarna är de som dels har känne-
dom om de villkor organisationen ställer dels har att möta personalens och bo-
endes behov. Silverberg (1996) visar på denna dubbla karaktär i kommunal 
hemtjänst och menar att detta bidrar till att personalledare ofta ställs inför ett 
antal mer eller mindre motstridiga krav. Det är rimligt att anta att detta också 
gäller personalledarna i vår studie. Inom hemtjänst ansvarar personalledarna 
för myndighetsutövning, administration och verksamhetsutformning (Nord-
ström 1998). En annan studie visar att personalledare inom hemtjänst och sär-
skilda boendeformer använder 70 procent av sin arbetstid till sociala kontakter 
och att samtalen i huvudsak fokuserar på regler för boende och personal (Wes-
terberg 2000). Oavsett inom vilken verksamhet man arbetar – hemtjänst eller 
särskilda boendeformer – menar vi att arbetsuppgifterna är likvärdiga. För per-
sonalledare inom särskilda boendeformer tillkommer det ekonomiska ansvaret 
för det särskilda boendet. 

Vad avser social omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boendeformer 
har dessa och deras verksamhet studerats ur olika perspektiv. En studie visar 
att personalen på servicehus upplever sitt arbete detaljstyrt (Szebehely 1995). 
Melin-Emilsson (1998) fann att personal som arbetar med dementa personer 
ofta känner sig osäkra om de tolkat boendes behov på bästa sätt, att de har svå-
righeter att orka med sitt arbete och att en stor del av arbetstiden tillbringas till-
sammans med medarbetare. En annan studie vid sjukhem och sjukhus visar att 
boende och deras fysiska såväl som emotionella behov är i fokus i underskö-
terskors och vårdbiträdes diskussioner, men i realiteten är det endast de fysiska 
behoven som tillfredsställs och den övriga arbetstiden ägnas till medarbetare 
(Franssén 1997). Det finns också studier som visar på andra dimensioner i arbe-
tet för personalen. En av dessa avslöjar att för personal vid gruppboenden för 
personer med demenssjukdom är arbetet fullt av motsättningar, vilket gör att 
personalen upplever arbetet både är tärande och närande (Zingmark 2000). En 
annan studie avslöjar att personal som arbetar med personer med utvecklings-
störning känner sig djupt förödmjukad när fysiskt våld och sexuella inviter från 
boende förekommer (Hellzén 2000). Det är alltså ett brett spektrum av proble-
matiska situationer som kännetecknar arbetet för personalen inom särskilda 
boendeformer. Detta utgör ett argument för att lägga gruppdiskussionerna på 
en mer generell nivå, som ger möjlighet att etiskt diskutera och reflektera över 
problematiska situationer. 
 
 

Forskningsansats och metoder 
 
Avhandlingen involverar personal inom åtta särskilda boendeformer i en 
kommun i norra Sverige. En översikt av de olika delstudiernas innehåll, presen-
teras i Tabell 3.   
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Tabell 3. Delstudiernas innehåll och metod  
 
Del- 
studier 

Innehåll  Deltagare Metod/år  
för data- 
insamling 

Analys- 
metoder 

I Innehållet i pro-
blematiska situa-
tioner i vardags-
arbetet 

27 personal  
(6 pl, 7 ssk,  
4 usk, 10 so) 

Narrativ  
intervju,  
1996 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

II Innebörden i be-
rättelser om pro-
blematiska situa-
tioner i vardags-
arbetet 

27 personal  
(6 pl, 7 ssk,  
4 usk, 10 so) 

Narrativ 
intervju,  
1996 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
tolkning 

III Systematiska etis-
ka diskussions-
gruppers betydel-
se för arbetsklima-
tet  

Enkät 1: 
EG 41, RG 43 
Enkät 2: 
EG 40, RG 53 

Enkät 1: 
1997/ 
1998 
Enkät 2: 
1998/ 
1999 

Statistisk analys 

IV Innehållet i pro-
blematiska situa-
tioner före och 
efter intervention 

EG 15 personal  
(4 pl, 3 ssk, 4 usk,  
4 so) 
RG 14 personal (3 
pl, 3 ssk, 5 usk, 3 so) 

Narrativ  
intervju,  
1998/ 
1999 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

V Innebörden i be-
rättelser om pro-
blematiska situa-
tioner före och 
efter  intervention  

EG 15 personal 
(4 pl, 3 ssk, 4 usk,  
4 so) 
RG 14 personal (3 
pl, 3 ssk, 5 usk, 3 so) 

Narrativ 
intervju,  
1998/ 
1999 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
tolkning 
 

VI Gruppkulturens 
betydelse för in-
terventionens ut-
fall 

Deltagare i diskus-
sionsgrupper 
 

Obser- 
vation  
1997-1999 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

pl=personalledare, ssk=sjuksköterska, usk=undersköterska, so=social  
omsorpersonal= vårdbiträden och vårdarinnor, EG=experimentgrupp, 
RG=referensgrupp. Efter interventionen intervjuades totalt 29 personal  
av vilka 13 intervjuades en andra gång och 16 var nytillkomna. 
 
 

Studiens utgångspunkt och urval 
 
Avhandlingen har sin utgångspunkt i att ”delar av kommunens äldreomsorg 
har en, för verksamheten och därmed för våra äldre, destruktiv och oacceptabel 
konflikt mellan olika professionsgrupper” (Hälso- och sjukvård inom social-
tjänsten, 1995 opublicerad). Framför allt avsågs konflikter mellan personalleda-
re och sjuksköterskor. Den handlingsplan (1995) som socialnämnden utformade 
för att komma till rätta med problemet innehöll bland annat idén om att etiska 
råd skulle bildas vid särskilda boendeformer. Målet med dessa var att social 

 35



 

omsorgs- och vårdpersonal skulle ändra attityder, visa respekt och förståelse 
för varandras synsätt i syfte att åstadkomma en värdegemenskap. 

Intervjuer med personal inom särskilda boendeformer skulle utgöra under-
lag för utarbetande av en diskussionsmanual till de systematiska diskussions-
grupperna. Urvalet av särskilda boendeformer genomfördes av kommunens 
äldreomsorgsplanerare. Det strategiska urvalet av tio särskilda boendeformer 
(av totalt 49) utgjordes av två kriterier; boendeformerna skulle vara inriktade 
mot olika målgrupper och ha ett likvärdigt antal (10-20) anställda. Bakgrunden 
till detta var att erhålla berättelser och data från olika boendeformer utan att 
resultatet skulle kunna härledas till och bero på en specifik boendeform. Bak-
grunden till det andra kriteriet var att gruppstorleken inte skulle vara bidra-
gande till skillnader i resultaten. När urvalet var genomfört fick personalleda-
ren vid respektive boendeform i uppdrag att uppge namn på övrig personal 
som var intresserade av att delta i intervjuer. En av oss genomförde intervjuer 
med en personalledare, en sjuksköterska och två social omsorgsperso-
nal/undersköterskor vid respektive boendeform. Totalt genomfördes 40 inter-
vjuer. 

Studien har sin utgångspunkt i en diskussionsmanual (Norberg et al opubli-
cerad) som utarbetades i samarbete mellan forskare i socialt arbete och om-
vårdnad. Detta samarbete medförde att kreativa diskussioner mellan forskarna 
utvecklades och avhandlingens forskningsdesign växte fram. Avhandlingens 
förtjänst i detta sammanhang är att diskussioner och erfarenheter från de olika 
kunskapsområdena socialt arbete och omvårdnad har tagits tillvara. Forskar-
gruppen kan sägas motsvara personalgruppernas sammansättning i den verk-
samhet som har studerats.  
 
 

Personliga utgångspunkter 
 

Vi har båda erfarenhet som personalledare och hemtjänstassistent, inom kom-
munal äldre- och handikappomsorg. Som personalledare insåg vi tidigt vikten 
av ett fungerande samarbete mellan personal på en arbetsplats, då vi menar att 
personalens sätt att bemöta varandra även har betydelse för deras möte med 
boende. Detta och andra erfarenheter som personalledare, hemtjänstassistent 
och senare som lärare övertygade oss om att stöd och handledning är nödvän-
dig för att bibehålla och utveckla ett fungerande samarbete mellan olika profes-
sionsgrupper. Våra personliga erfarenheter och arbetet med diskussionsmanua-
len väckte vårt forskningsintresse. Vi blev nyfikna på vad som sker med perso-
nalens upplevelser av sitt arbete, när möjlighet ges att kontinuerligt, över en 
tidsperiod diskutera vardagsarbetet. Våra personliga utgångspunkter har 
naturligtvis varit av betydelse. Vi är dock väl medvetna om detta och har fått ge 
akt på att inte snäva in våra perspektiv utifrån det vi själva är en del av. Vår 
ambition i studien var att inta ett utifrån-perspektiv, att vara öppna för det som 
skedde samtidigt som vi strävade efter att komma personalen nära och skapa 
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förtroende för att på bästa möjliga sätt fånga deras upplevelser (jfr Eliasson 
1987). 
 
 

Metodval 
 

Vi var intresserade av att söka kunskap om personalens upplevelse av proble-
matiska vardagssituationer före och efter interventionen. Frågan var på vilket 
sätt vi skulle närma oss en verksamhet som denna, bestående av i huvudsak 
kvinnor och hur vi skulle gå till väga för att fånga deras intresse att berätta om 
sin vardag. Vi utgick från föreställningen om att försöka skapa ett holistiskt 
sammanhang där tanke, känsla, erfarenhet, handling och reflektion skulle mö-
tas (jfr Erson 1994). Med denna ansats föreföll det relevant att använda narrati-
va intervjuer med öppna frågeområden (Mishler 1986). Intervjupersonerna fick 
själva välja fokus och berätta om sina upplevelser av problematiska situationer 
och vi menar att vi genom detta val kunde fånga deras intresse av att berätta. Vi 
valde också att genomföra observationer av diskussionsgrupper för att som 
Bang (1999) uttrycker det, iaktta arbetsplatskulturen medan den utspelade sig. 
Enkäter användes också för att få kunskap om personalens upplevelse av ar-
betsklimatet. Vi valde med andra ord en metodtriangulering för att på olika sätt 
försöka fånga interventionens betydelse. Denzin (1989) menar att det är vanligt 
att använda sig av en huvudmetod vid triangulering. För oss var det givet re-
dan från start att intervjuer, observationer och enkäter skulle komplettera var-
andra  till en helhet. Då metoderna ger oss olika sorts kunskaper har de för oss 
haft samma dignitet i vår ambition att få förståelse. 

Vi ville erhålla en djup och bred kunskap eller som Fielding & Fielding 
(1986) skriver att få en fyllig bild, för att förstå interventionens betydelse. Med 
statistisk analys av enkäter sökte vi kunskap om förändringar gällande arbets-
klimat. Vad avser intervjuerna valde vi att analysera dessa på två olika sätt, 
”analysis triangulation” (Kimchi et al 1991), det vill säga att på samma inter-
vjuunderlag tillämpa två olika ansatser. Genom innehållsanalysen sökte vi kun-
skap på en konkret nivå och i den fenomenologiska hermeneutiska tolkningen 
sökte vi kunskap på en mer abstrakt nivå. Vi sökte med andra ord svar på frå-
gorna vad innehåller texten och vilken innebörd har berättelserna? Det empiriska 
underlaget inhämtades via intervjuer och enkäter på individnivå men vi valde 
att betrakta materialet på gruppnivå, då vi menar att varje personal bidrar med 
sin aspekt till helhetsbilden av problematiska situationer i vardagsarbetet.  
 
 

Deltagare, tillvägagångssätt och metoder 
 
Av kommunens tio utvalda särskilda boendeformer utgör åtta underlaget till 
denna studie. Fyra av dessa (EG) har deltagit i systematiska diskussionsgrupper 
medan de övriga fyra har deltagit som referensgrupper (RG). För att få en bild 
av personalens egen uppfattning om problematiska situationer i vardagsarbetet 

 37



 

har personalledare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdarinnor och vårdbi-
träden intervjuats. Enkäter har besvarats av dagpersonal och observationer har 
genomförts i EG. 
 
 

Intervjuer 
 
Intervjuer genomfördes med en personalledare, en sjuksköterska och två social 
omsorgspersonal/undersköterskor från varje särskild boendeform (boendefor-
mens inriktning avgjorde tillgång till endera social omsorgspersonal eller un-
dersköterska). En av personalledarna och en sjuksköterska  ansvarade för två 
särskilda boendeformer med två olika målgrupper. Från vardera av dessa bo-
enden intervjuades en social omsorgspersonal/undersköterska. Totalt intervju-
ades 28 personer före interventionens genomförande. På grund av tekniska 
problem vid bandinspelning kunde en intervju med en personalledare inte an-
vändas. Studie I och II baseras alltså på 27 intervjuer. I EG tillfrågade vi perso-
nalen vid sista observationstillfället om deras intresse av att bli intervjuad en 
andra gång. I RG ombads personalledaren att tillfråga personalen om intresse 
av att delta. Fjorton av dem som deltog före interventionen deltog inte i inter-
vjuer efter interventionen på grund av långtidssjukskrivning, föräldraledighet 
eller att de hade avslutat sin anställning. Annan personal med samma profes-
sion fick ersätta dessa och av den personal som tillhörde EG hade alla deltagit i 
systematiska diskussionsgrupper. Den boendeform som inrymde två olika 
målgrupper utökades med två omsorgspersonal/undersköterska, en av sjuk-
sköterskorna valde att inte delta. Personal som fanns kvar från startgruppen 
(13) och de som tillkom senare delades in i EG och RG. Efter interventionen 
genomfördes intervjuer med 15 personal i EG och 14 personal i RG (IV, V). Ka-
rakteristika på personal visas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Karakteristika på personal som intervjuades före intervention 
och efter intervention i experimentgrupp (EG) och i referensgrupp (RG). 
_____________________________________________________ 
 Före Interven-

tion 
Startgrupp 
(n=27) 

Efter 
Intervention 
EG  
(n=15) 

Efter Interven-
tion 
RG  
(n=14)  

Anställd som:    
Personalledare:    
 Vårdutbildad    2   1   1 
 Socialt utbildad   4   3   2 
Sjuksköterska   7   3   3 
Undersköterska   4   4   4 
Omsorgspersonal 10   4   4 
    
Kön:    
Kvinnor/män 27 14/1 11/3 
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Tjänstgöring:    
Heltid/deltid 14/13 10/5   9/5 
    
Antal år i yrket:    
  2-10 14  (m=   6,5)   4  (m=   9,5)   8  (m=   5) 
11-20   7  (m= 15,5)   5  (m= 14,5)   4  (m= 14) 
21-   6  (m= 25)   6  (m= 27)   2  (m=   2) 
Intervjuer genomfördes före och efter interventionen för att fånga möjliga för-
ändringar i personalens upplevelser av problematiska situationer. Denna forsk-
ningsdesign har tidigare används av Berg et al (1998) i en studie bland vårdper-
sonal som arbetar med personer som har demenssjukdom. 
 
Datainsamlingen för artiklarna I, II, IV och V baseras på narrativ intervju (Mish-
ler 1986 s 53-59). Syftet var att erhålla personalens upplevelse av problematiska 
situationer i vardagsarbetet. I en narrativ intervju ska frågeställningarna vara 
designade på sådant sätt att de tillåter den intervjuade att samtala om sitt arbete 
så öppet som möjligt. I samtalet eftersträvas en dialog mellan personal och in-
tervjuare som har ett ömsesidigt intresse av att utveckla den erfarenhet som be-
rättas. Personalens gensvar bestämmer inriktningen på intervjun, men det är 
också av betydelse hur intervjuaren kan stödja personalen för att erhålla så 
mycket substans och djup som möjligt i berättelserna (jfr Kvale 1997). För att 
skapa en levande och kreativ intervjusituation valdes en så tyst och ostörd miljö 
som möjligt på arbetsplatsen. I enlighet med Mishler (1986) är atmosfären en 
viktig aspekt för att den intervjuade ska känna säkerhet att tala öppet om egna 
upplevelser och känslor. 
 
Frågeställningar före och efter interventionen:  
 berätta en situation i ditt vardagsarbete då det var svårt att veta hur du 

skulle handla  
 berätta en situation då du visste vad du ville göra men av olika skäl inte 

kunde  
 berätta en situation då du gjorde rätt och kände stolthet över handlandet 
 berätta en situation då du visste vad du ville göra men som inte blev rätt 

och gott  
 berätta en situation då ni haft olika uppfattning i gruppen om hur social 

omsorg och vård ska utföras 
 
Följdfrågor ställdes för att klargöra omständigheter som beskrevs i intervjun 
(Mishler 1986). Efter interventionen ställdes även frågor om personalens upple-
velser av systematiska diskussionsgrupper (EG). Personalen i EG och RG om-
bads även berätta om andra händelser i arbetet och i privatlivet som de ansåg 
kunde ha betydelse för deras upplevelse av problematiska situationer i arbetet. 
Intervjuerna bandinspelades och vi skrev ut intervjuerna ordagrant som text.  
 

Enkäter 
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Social omsorgs- och vårdpersonal som arbetade dagtid inom de särskilda boen-
deformerna utgjorde underlaget för enkätstudien (III). Inför datainsamlingen 
före interventionen ombads personalledarna att informera om och förmedla 
enkäter till personalen. Inför datainsamlingen efter interventionen informerade 
vi personalen i EG (vid sista observationstillfället) om tidpunkt för att besvara 
enkäter en andra gång. I RG ombads personalledaren att informera personalen 
om detta. Vi lämnade personligen ut enkäter till personalledarna, som i sin tur 
ansvarade för distribution till all social omsorgs- och vårdpersonal som arbeta-
de dagtid. För att minimera bortfallet påmindes personalledarna vid ett par till-
fällen.  

I EG var svarsfrekvensen vid första mätningen 71 procent och vid den andra 
74 procent och de besvarade enkäterna utgjordes totalt av 81. I RG var svarsfre-
kvensen vid första mätningen 61 procent och vid den andra 80 procent och de 
besvarade enkäterna utgjordes totalt av 96. Personalledarna som förmedlade 
enkäterna till personalen förklarade att orsak till bortfallet var privata omstän-
digheter, tidsbrist och organisationsförändringar som inverkade på personalens 
arbete. Det interna bortfallet i enkäterna var mycket litet och anses inte ha varit 
av betydelse för resultatets utfall. Personalens karakteristika visas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Karakteristika på personal som besvarat enkät i experimentgrupp (EG) 
och i referensgrupp (RG), före och efter intervention.  
 
 EG 

Före intervention 
n=41 

EG 
Efter intervention 
n=40 

RG 
Före intervention 
n=43 

RG 
Efter interven- 
tion n=53 

Ålder     
18-25   2   2 11 12 
26-35 10 11   8 11 
36-45 12 12   7 12 
46-45   9   9 10 10 
56-   8   6   7   8 
     
Kön     
Kvinnor/män 39/2 39/1 37/6 48/5 
     
Anställning     
Personalledare   3   3   3   3 
Sjuksköterska   2   4   5   6 
Undersköterska   8 12 11 21 
Omsorgspersonal 28 21 24 23 
     
Arbetserfarenhet     
Genomsnitt antal år  
inom yrket 

13.02  
 (9.47 SD) 

 15.75  
(11.16 SD) 

12.19  
 (9.13 SD) 

11.39   
 (9.60 SD) 

Tjänstgöring     
Heltid/Deltid 15/26 18/22   8/35 12/41 
Före och efter interventionen användes tre olika enkäter, känsla av samman-
hang, arbetstillfredställelse och utbränning för att mäta personalens upplevelse 
av arbetsklimatet. Skalorna - känsla av sammanhang och utbränning (Pålsson et 
al 1996, Berg & Hallberg 1999) och en liknande version av skalan som rör ar-
betstillfredställelse (Hallberg et al 1994) har tidigare använts i studier med en 
före och efter design inom olika vårdverksamheter.  
 
Känsla av sammanhang 
Antonovsky (1987) har utvecklat ett instrument som mäter en individs förhåll-
ningssätt till kraven i livssituationen och känslan av sammanhang (KASAM). 
Skalan har översatts och anpassats till svenska förhållanden av Langius, Björ-
vell och Antonovsky (1992). De tre dimensionerna av KASAM är begriplighet 
(elva frågor), hanterbarhet (tio frågor) och meningsfullhet (åtta frågor). Frågor-
na är relaterade till individens känslor och erfarenheter. KASAM-skalans origi-
nal inkluderar 29 frågor. En trettongradig skala (Antonovsky 1987) har använts 
av till exempel Santavirta et al (1996), och ytterligare en annan skala som består 
av tre frågor, det vill säga en fråga för vardera dimensionerna begriplighet, han-
terbarhet och meningsfullhet (Lundberg & Nyström Peck, 1994) finns utveck-
lad. I denna studie har en niogradig skala använts som utvecklats av Setterlind 
och Larsson (1995) (korrelation med Antonovskys ”sense of coherence”-skala 
med .70). Skalan innehöll tre frågor inom respektive dimensionen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Svarsalternativen för varje fråga varierade 
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mellan 1 (svagt sammanhang) till 3 (starkt sammanhang). Medelvärdet räkna-
des dels på den totala skalan, dels på de tre komponenterna fristående från var-
andra. 
Arbetstillfredsställelse 
Enligt Rasmussen (personlig kommunikation 1999) har enkäten konstruerats 
med inspiration av Karasek och Theorell (1990) och anpassats till omvårdnads-
arbete av Athlin et al (1997). I denna studie har instrumentets terminologi an-
passats av oss till social omsorgs- och vårdarbete. Frågorna har olika infalls-
vinklar på till exempel engagemang, samarbete, återkoppling, ledarskap, an-
svar och befogenheter. Enkäten består av 37 frågor där personalen besvarade en 
femgradig skala som varierar från instämmer helt till att ta helt avstånd. En fak-
toranalys (Varimax rotation med Kaiser normalisering) genomfördes i syfte att 
beskriva de underliggande strukturerna av frågorna. Nio faktorer framstod som 
mest relevanta och enkätfrågan med högsta laddningsvärdet i varje faktor fick 
vara vägledande för benämningen av de olika faktorerna.  
 
The Maslach Burnout Inventory 
Det tredje instrumentet som använts har utvecklats av Maslach och Jackson 
(1981) och rapporterats ha bra reliabilitet och validitet. Skalan består av 25 frå-
gor av vilka 22 användes i denna studie (jfr Maslach & Jackson 1981). Skalan 
har översatts till svenska (Hallsten 1985) och har bland annat använts av Berg et 
al (1994). Tre aspekter av utbrändhet mättes: emotionell utmattning (nio frågor), 
depersonalisering (fem frågor) och personlig prestation (åtta frågor). Personalen 
besvarade en sjugradig skala som varierade från aldrig (0) till varje dag (6). De 
tre aspekterna analyserades fristående från varandra och medelvärdet räkna-
des. Emotionell utmattning och depersonalisering bedöms som låg om medel-
värdet är 0-2.0, medel vid 2.1-4.0 och hög vid 4.1-6.0. Personlig prestation be-
döms som låg om medelvärdet är 4.1-6.0, medel 2.1-4.0 och hög 0-2.0 (Maslach 
et al 1996). Höga värden på emotionell utmattning och depersonalisering och 
låga värden på personlig prestation indikerar hög nivå av utbrändhet (ibid). 
 
 

Observation 
 
Observationer genomfördes vid tre tillfällen i respektive diskussionsgrupp 
(EG). Totalt genomfördes tolv observationer. Datainsamlingen pågick under 
åren 1997 till 1999. Observationerna avsåg gruppen som helhet. Rollen som ob-
servatör kan variera från att vara fullständig observatör, observerande deltaga-
re, perifert deltagande (peripheral membership roles) eller fullständig deltagare 
(Adler & Adler 1994). Vi uppfattade att en fullständig observatör och observe-
rande deltagare eller fullständig deltagare inte var förenligt med vårt syfte. Att 
ha en fullständig deltagarroll skulle ha inneburit att personalen förväntat sig att 
vi hade svar på frågeställningar och att det i sin tur skulle ha inverkat på såväl 
innehåll som process i diskussionerna. Utgångspunkten för oss var att inta rol-
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len som perifer deltagare med avsikt att så långt som möjligt minimera påver-
kan på gruppen. 

Personalen var väl informerade om att vi skulle närvara och dokumentera 
diskussionernas innehåll. Adler och Adler (1994) anser att det kan vara lämp-
ligt, ur validitetssynpunkt, att flera forskare observerar i samma miljö då det 
ger möjlighet att jämföra observationerna utifrån att man är olika varandra och 
därmed kan registrera och se olika på det observerade. Detta såg vi som en för-
del inför den första observationen där vi båda deltog. Erfarenheten av denna 
observation medförde att vi fortsättningsvis valde att delta som ensam observa-
tör, med ansvar för två systematiska diskussionsgrupper vardera. Den avgö-
rande orsaken till detta val var upplevelsen av att vi utgjorde ett störningsmo-
ment genom att vara två personer i en liten grupp som endast bestod av nio 
personal. Vi upplevde att vi rumsligt upptog för stort utrymme, där vi inte 
kunde ”smälta in i tapeten” på önskat sätt. Vi gjorde också en jämförelse mellan 
våra anteckningar och konstaterade att de var likvärdiga. I våra fortsatta obser-
vationer försökte vi placera oss så att personalen i så liten utsträckning som 
möjligt stördes av vår närvaro.  
 
Dokumentation och förhållningssätt vid observationer 
Samtliga observationer dokumenterades så noggrant som möjligt, under hela 
diskussionspasset. Vi antecknade det som uttrycktes verbalt, av oss upplevda 
stämningar i personalgruppen samt dess rörlighet, till exempel att någon gick 
ut. Syftet med dokumentationen var också att erhålla underlag för reflekterande 
samtal med personalledare och sjuksköterska. För att det skulle vara möjligt att 
gå tillbaka till anteckningarna i detta avseende noterades professionsbeteckning 
vid deras uttalanden medan övrig personals professionsbeteckning inte notera-
des. Så snart som möjligt efteråt skrevs anteckningarna ut i sin helhet.  

När observationerna genomfördes var vi till viss del redan kända av perso-
nalen. Vi sökte kontakt med dem under ”småpratet” före, under kaffepaus och 
efter avslutad diskussion, genom att ta del av deras tankar och funderingar. 
Samtliga kontakter gav ett positivt intryck även om det bland viss personal 
fanns inslag av ett mer avvaktande förhållningssätt. De flesta av personalen var 
samstämmiga om att vår närvaro hos dem inte i någon större utsträckning hade 
inverkat störande på deras sätt att kommunicera ”Ja man blir mera skärpt… men 
det är klart kommer vi in i diskussion och blir väldigt engagerad så bryr man sig inte 
om omgivningen” (intervju efter intervention). Denna uppfattning synes vara i 
överensstämmelse med Repstad (1999) som menar att aktörerna slappnar av 
efter hand och bortser från observatörens närvaro om denne uppträder på ett 
för gruppen accepterat sätt. Miles och Huberman (1994 kapitel 10) menar dock 
att ”inside”-gruppen inte vill avslöja svagheter, motsättningar, rivalitet eller 
kompromisser för utomstående vilket kan leda till att personalen kan vilseleda 
diskussion så att en felaktig bild framstår. Polit och Hungler (1999 kapitel 15) 
hävdar att gruppens tillit till observatören avgör vilken fasad gruppen väljer att 
visa upp. Vår uppfattning är att vi bara genom att finnas med i grupperna har 
påverkat både innehållet och processen på olika sätt (jfr Holme & Solvang 1991) 
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utan att vi för den skull kan redogöra för hur det har gått till eller hur det kan 
ha påverkat diskussionerna.  
 
 

Etiska överväganden 
 
Kommunens socialdirektör och socialnämnd gav oss tillstånd att genomföra 
studien. Vi i vår tur informerade personalen vid de särskilda boendeformerna 
om studien både muntligt och skriftligt. Enbart personal som gav sitt informe-
rade samtycke deltog i studien och garanterades konfidentialitet i relation till 
genomförd datainsamling. Konfidentialitet i samband med hantering av enkä-
ter garanterades genom kodning, utifrån respektive särskilt boende. Personalen 
ombads att lägga den besvarade enkäten i ett av oss bifogat kuvert och kodför-
teckning förvarades inlåst hos oss. För personalgrupper som genomförde sys-
tematiska diskussionsgrupper upprättades ett kontrakt innehållande deras åta-
gande, garanti för konfidentialitet, innehållet i våra insatser samt vårt ansvar 
vid eventuella problem som kunde utlösas av diskussioner. För övrigt har stu-
dien genomförts i enlighet med gällande forskningsetiska regler (HSFR 1996). 
 
 

Analysmetoder 
 
Intervjuer före interventionen utgjorde underlag för artiklarna I och II, där alla 
intervjuer analyserades som en helhet. Intervjuer efter interventionen utgjorde 
underlag för artiklarna IV och V där intervjuerna i EG och RG analyserades var 
för sig. Både kvalitativ innehållsanalys och fenomenologisk hermeneutisk tolk-
ning har tillämpats för bearbetning av intervjuerna. I artikel I och IV var syftet 
att beskriva innehållet i problematiska situationer och i studie II och V var syf-
tet att belysa innebörden i de upplevda erfarenheterna. I artikel III var syftet att 
i första hand göra en statistisk deskriptiv analys av enkätsvaren. Artikel VI ba-
serades på observationer med syfte att belysa personalgruppernas kommunika-
tion i relation till interventionens utfall.  
 
 

Innehållsanalys (I, IV, VI) 
 

Intervjuer och observationsanteckningar utgör underlag för dessa artiklar som 
är analyserade med en kvalitativ ansats vilket kan beskrivas som en process av 
identifiering, kodning och kategorisering av primära mönster i data (Patton 
1990). En analysenhet kan inkludera ord, meningar, fraser, stycken eller hela 
texter (Downe-Vambolt 1992) av intervjuer och observationer. Den slutliga be-
nämningen av analysens innehåll varierar och kan benämnas som tema (Chat-
man 1983), dimension (Barroao 1997) eller kategori (Krippendorff 1980, Burnard 
1991, Polit & Hungler 1999 kapitel 22). Vi har valt att konsekvent använda be-
greppet kategori. 
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Med inspiration av Burnard (1991,1996) lästes först alla intervjuutskrifter för 
att erhålla en bild av innehållet. Därefter vidtog en första organisering genom 
att de utskrivna texterna återigen lästes, denna gång för att bilda subkategorier. 
Fortfarande var materialet svårt att överskåda och krävde en pendling mellan 
situationer och subkategorier till dess att alla situationer som tillhörde de olika 
subkategorierna var placerade. Subkategorierna summerades sedan till katego-
rier som skulle beskriva innehållet i intervjuerna för att till slut söka förståelse 
av analysens resultat. Kondensering av texter och kategorier har genomförts så 
öppet som möjligt utan att för den skull ta bort de för studien eftersökta och 
relevanta resultaten (Findahl & Höjer 1981). I analysen har också eftersträvats 
att subkategorier och kategorier ska kännetecknas av en intern homogenitet 
inom kategorierna och en extern heterogenitet mellan kategorierna så att de 
skall vara varandra uteslutande (jfr Patton 1990). Gällande analysen av observa-
tionsanteckningar har tillvägagångssättet varit detsamma. Utifrån det relativt 
begränsade underlaget i dessa utmynnade resultatet av analysen enbart på ka-
tegorinivå, då vi fann att en uppdelning i både subkategorier och kategorier 
hade medfört en alltför fragmenterad bild. 

Analysprocessen är inte helt enkel att beskriva men Molander (1996) menar 
att en text alltid tillåter olika läsningar och tolkningar. Så snart en tolkning före-
ligger som text ger den upphov till nya tolkningar. Molander skriver att ”text 
och läsning (tolkning) inte är två ting, utan de är sammanbundna i tolkning och 
förståelse” (ibid. s 95). Med denna utgångspunkt och medvetenhet om vår egen 
kunskapsbakgrund har analysprocessen ägt rum. Fokus i analysen utgörs av 
det manifesta innehållet (Baxter 1994) för att sedan förstå det beskrivna. 
 

 
Fenomenologisk hermeneutisk tolkning (II, V) 

 
En fenomenologisk hermeneutisk ansats inspirerad av den franske filosofen Ri-
coeur (1976) valdes för att fånga innebörden i problematiska situationer som 
den erfars av personalen inom särskilda boendeformer. 

Den fenomenologisk hermeneutiska tolkningsansatsen förutsätter att man 
tolkar och förstår den egna förförståelsen (Heidegger 1962 s 191). Man kan inte 
bli fri den, dels på grund av att vi bara är medvetna om en del, dels för att vi 
inte kan skapa förståelse utan den (Ricoeur 1967 s 351). Den omedvetna delen 
av förförståelsen består av den egna kulturen, språket och historien och allt det-
ta påverkar tolkningen. Denna subjektivitet kan bara beaktas genom att genom-
föra en strikt tolkningsmetod (Ricoeur 1976 s 92-94). Den del av vår förförståel-
se som vi är väl medvetna om, involverar en lång erfarenhet inom verksam-
hetsområdet äldre- och handikappomsorg och av problematiska situationer 
som finns inom sådan verksamhet. Vår övertygelse är att många problematiska 
situationer kan undvikas genom att på ett djupare plan skapa förståelse för de 
olika värderingar som finns inom personalgruppen och vad de betyder för ar-
betet. En sådan insikt öppnar upp möjligheten för personalen att se alternativa 
sätt att tänka och handla. 
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Från perspektivet av Ricoeurs (1976) filosofi så måste all förståelse förmedlas 
genom förklaring. En persons levda erfarenhet kan inte direkt överföras till en 
annan person. Det som överförs från en person till en annan är inte erfarenhe-
ten av det som erfarits, utan enbart innebörden i den. Erfarenheten kvarstår 
som privat, men innebörden blir offentlig (s 16). 

Underlaget för analysen av artiklarna II och V utgörs enbart av berättelser. 
För att urskilja dessa lästes texten i sin helhet i syfte att erhålla berättelser med 
krav om att texten skulle ha en meningsdimension och innehålla en intrig. Ge-
nom intrigen ges de grundläggande relationerna mellan de inblandade aktörer-
na och handlingarna i berättelsen. Kravet var också att texten skulle ha ett hän-
delsemönster med en början, mitt och ett slut (Mishler 1986). Tolkningen av be-
rättelserna om att vara i problematiska situationer i vardagsarbetet i dessa stu-
dier, fokuserar på innebörden i den levda erfarenheten, där varje berättelse bi-
drar med en aspekt av fenomenet. Tolkningens fokus ligger inte på den psyko-
logiska förståelsen av berättaren (the utterer's meaning) utan på innebörden i 
deras levda erfarenhet som uttrycks i texten (the utterance meaning) (Ricoeur 
1976 s 92). Att förstå texten är att följa rörelsen från vad den säger (manifest in-
nehåll) till vad den talar om (den existentiella betydelsen av att vara människa), 
bortom min situation som läsare och bortom berättarens situation (Ricoeur 1981 
s 177). Som intervjuare är vi medförfattare av texten och när intervjun skrivs ut 
(fixeras) skapas en distans från dialogsituationen mellan den intervjuade och 
intervjuaren. Det vi har tolkat är bandinspelat tal, vilket skiljer vår metod från 
den metod som Ricoeur beskriver (1976). Den metod vi använt oss av har ut-
vecklats och är fortfarande under utveckling vid institutionen för omvårdnad, 
Umeå universitet och vid universitetet i Tromsö (tex. Lindseth et al 1994, Ras-
mussen 1999, Söderberg 1999). 

Ricoeur (1976 s 71-80) beskriver att tolkningsprocessen består av tre teoretis-
ka steg, med en dialektisk rörelse mellan helheten och delarna i texten och mel-
lan förklaring och förståelse. Följande anspråk ställdes på tolkningen i denna 
studie. I den första fasen av tolkningen genomfördes en naiv läsning av alla in-
tervjuer, med syfte att erhålla en känsla för helheten och formulera en ”giss-
ning” (Ricoeur 1976) om vad texten handlade om för att skapa underlag för 
strukturanalysen. Det var en process som medförde att texten lästes flera gång-
er, så öppet som möjligt till dess att vi kunde formulera en gissning, en naiv 
förståelse av fenomenet. Detta följdes av en strukturanalys av intervjuerna. Tex-
ten indelades i meningsenheter, det kunde vara en del av en mening eller flera 
meningar som relaterades till genom sitt innehåll. Varje meningsenhet tolkades 
till en formulerad innebörd (förtätning) med ett försök att beskriva substansen i 
meningsenheten. Från mönstret av likheter formulerades subteman, dessa ab-
straherades och teman skapades. Detta var en process som medförde att vi gick 
fram och tillbaka mellan den formulerade innebörden och de preliminärt ska-
pade subteman och teman, förändrade dessa tills dess att den formulerade in-
nebörden var fångad i slutliga subteman och teman. Originaltexten och 
omskrivningen hölls i minnet och den senare reviderades när så behövdes för 
att klargöra den formulerade innebörden i texten. Slutligen tolkades texten i sin 

 46



 

helhet med utgångsläge i vår förförståelse, den naiva läsningen, strukturanaly-
sen och en tolkad förståelse formulerades av alla berättelser. Detta var en pro-
cess som medförde en eftertänksam och reflekterande läsning av hela texten 
men också läsning av litteratur som kunde associeras till olika begrepp som fö-
rekom i tolkningsprocessen. Reflektionen innehöll också perioder av distans till 
studien i ett försök att se den från andra perspektiv. En tolkad förståelse av hel-
heten formulerades. 
 
 

Statistisk analys (III) 
 
Students T-test har använts för att beräkna skillnader mellan resultatet före och 
efter interventionen i EG och i RG med skalorna: känsla av sammanhang 
(KASAM), arbetstillfredsställelse (AT) och The Maslach Burnout Inventory 
(MBI). Chi-Square test genomfördes i gruppen med de högsta värdena i 
KASAM i syfte att identifiera eventuella skillnader mellan EG och RG. P-värdet 
<  .05 betraktades som statistiskt signifikant. Den inre reliabiliteten mättes med 
Cronbachs alpha (Cronbach 1951) med ett uppmätt värde på  .60 i första mät-
ningen och  .69 i den andra i KASAM,  .74 i den första och  .75 i den andra i AT 
och  .70 i den första och  .76 i den andra mätningen i MBI. Skalan om arbetstill-
fredsställelse avvek från övriga skalor i så måtto att den inte anvisar givna in-
dex. Därför genomfördes faktoranalys (Varimax rotation med Kaiser normalisa-
tion) med syfte att söka underliggande struktur i variablerna och att söka lämp-
lig presentation av resultaten. Den statistiska mjukvaran som användes i studi-
en var Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 1999). 
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Metodologiska överväganden 
 
Vi väljer här att diskutera studiens trovärdighet utifrån den design som vi valt 
att tillämpa. För att studera olika aspekter och på så sätt erhålla en djup och 
bred bild av interventionens utfall har vi använt oss av ett flertal metoder – en-
kät, intervju och observation. Fördelen med en sådan ansats är påtaglig då vi 
kan få kunskap ur olika perspektiv. Denzin (1989) menar att en fördel med att 
använda flera metoder är att den reducerar forskarens personliga påverkan som 
kan bero på användandet av enstaka metoder . En annan fördel är att större 
möjligheter ges att avgöra om resultaten är hållbara eller om de beror på svag-
heter i de enskilda metoderna, där svagheter i en metod kan uppvägas av styr-
kan i en annan (Bang 1999). Miles & Huberman (1994 kapitel 10) menar att om 
resultaten inte är samstämmiga så kan det i bästa fall leda forskaren in i en stör-
re komplexitet med olika förståelser och på så sätt reduceras ”opassande” sä-
kerhet. 

Idén med systematiska diskussionsgrupper initierades av kommunens soci-
aldirektör och socialnämnd för att komma till rätta med de av personalen avise-
rade konflikterna och samarbetssvårigheterna. Det faktum att det inte var per-
sonalen själv utan socialnämnden som beslutade om genomförandet av diskus-
sionsgrupper har antagligen varit av betydelse för personalens motivation och 
deltagande i dessa. Vid observationer av diskussionsgrupperna visade det sig 
att antalet personal varierade något vilket betyder att en del av personalen del-
tog sporadiskt och andra kontinuerligt. För personal som inte deltog i diskus-
sionsgrupperna fanns möjlighet att ta del av de anteckningar som förts vid dis-
kussionerna. Rörligheten bland personalen i diskussionsgrupperna kan dock ha 
varit av betydelse för interventionens utfall.  

Studien har genomförts i en kontext som har stor föränderlighet på såväl 
personal- som organisationsnivå. Under den tid datainsamlingen pågick (1996-
1999) bland personalen i de särskilda boendeformerna, vet vi genom våra kon-
tinuerliga kontakter med verksamheten att omorganisationer förekom och att 
personalomsättningen var stor. Detta visade sig bland annat i att vid två av fyra 
särskilda boendeformer (EG) var två till tre olika personalledare involverade 
under interventionens genomförande. Vad avser sjuksköterskors deltaganden 
hade två  boendeformer byte av sjuksköterska under interventionen (vid en bo-
endeform deltog ingen sjuksköterska). 

På grund av verksamhetens föränderlighet valde vi att lägga studiens design 
på gruppnivå. Om vi valt att följa personalen på individnivå skulle det ha inne-
burit att hälften hade kunnat  intervjuats en andra gång (IV, V). Det som främst 
avgjorde vårt val att komplettera med ny personal var att vid ett särskilt boende 
(EG) fanns ingen av den tidigare intervjuade personalen kvar i tjänst. Detta 
skulle ha inneburit att intervjuunderlaget efter interventionen i EG represente-
rats av personal från tre (av totalt fyra) särskilda boenden. Även den jämföran-
de ansatsen mellan EG och RG hade påverkats. På grund av detta valde vi att 
komplettera intervjuunderlaget så att alla särskilda boenden (EG och RG) re-
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presenterades av fyra personal. Den nytillkomna personalen i EG hade alla del-
tagit i systematiska diskussionsgrupper.  

Det som också talar för valet av att studera data på gruppnivå är att interven-
tionens ansats är gruppinriktad. Valet av en gruppinriktad intervention baseras 
på vår uppfattning om att interventionen har större betydelse för en hel grupp 
än för en enskild personal (jfr Wolvén 2000). Vi menar med andra ord att om 
alla i gruppen deltar i systematiska gruppdiskussioner så kan den interaktiva 
processen skapa ett klimat som ger bättre förutsättningar för att ett gemensamt 
förhållningssätt utvecklas. Vi menar att även om det finns en viss rörlighet i 
personalgruppen finns det möjligheter att ny personal införlivas i den befintliga 
gruppens värderingar. Samtidigt blir nya medarbetare delaktiga i värderings-
arbetet.  

Ett annat övervägande var vem som skulle iscensätta diskussionsgrupperna. 
Vi valde att följa kommunens beslut om att personalledaren vid respektive sär-
skilt boende skulle organisera och administrera diskussionsgrupperna. Vi ut-
gick från att personalen själv är bäst skickad att ansvara för diskussionsgrup-
perna, dels för att personalen utgör ett ”naturligt” inslag i vardagsarbetet, dels 
för att de har kännedom om såväl verksamheten som den personal som ingår i 
den. Detta kan också medföra bättre förutsättningar för att systematiska diskus-
sionsgrupper fortlöpande kan utgöra ett naturligt inslag i personalens vardags-
arbete. Valet kan också ses som problematiskt utifrån att personalledaren själv 
kan vara en del i den aviserade konflikten. Om vi som forskare hade valt en le-
dande position i diskussionsgrupperna är det möjligt att studiens resultat blivit 
annorlunda.  

En viktig del i en intervention av detta slag är de särskilda boendeformer 
som var i fokus och deras representativitet för den aviserade konflikten. Urvalet 
av särskilda boendeformer följde två kriterier, de skulle vara inriktade mot oli-
ka målgrupper och ha ett likvärdigt antal anställda. Utifrån studiens utgångs-
punkt kan vi tänka oss att samarbetssvårigheter och konflikter i personalgrup-
pen också kunde ha varit ett kriterie av värde. Resultatet från arbetsklimatstu-
dien (III) visar dock att personalen vid de olika särskilda boendeformerna har 
likvärdigt resultat vid mätning av känsla av sammanhang, arbetstillfredsställel-
se och utbränning. Detta kan förstås som att personalgrupperna i de olika sär-
skilda boendeformerna inte i någon större grad skiljer sig från varandra vad 
avser arbetsklimat.  

Studiens empiriska underlag baseras på två metodologiska ansatser vilket 
betyder att trovärdigheten eller validiteten av resultaten måste övervägas i rela-
tion till de grundläggande idéerna bakom varje metod. Kvalitativ analys har sin 
bas i en naturalistisk eller fenomenologisk tradition (I, II, IV, V och VI) och den 
kvantitativa analysen har sin bas inom den naturvetenskapliga traditionen (III) 
(Polit & Hungler 1999 kapitel 1).  
 
 

Metoder med kvalitativ analys 
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Syftet med artiklarna I, II, IV och V var att beskriva innehållet och tolka inne-
börden i personalens erfarenheter av problematiska situationer och vi ansåg att 
intervjuer av samtalskaraktär var en lämplig metod (jfr Mishler 1986). Syftet 
med observationerna (VI) var att belysa personalgruppernas kommunikation i 
relation till interventionens utfall och på så sätt vidga vår förståelse för de mar-
ginella skillnaderna som utföll i övriga delstudier. 

Intervjumetoden anser vi vara adekvat för att fånga personalens upplevelser 
av problematiska situationer. Det finns dock begränsningar som kan relateras 
till intervjumetoden och som vi anser vara av vikt att påtala. Vid intervjuerna 
upplevde vi vissa svårigheter för personalen att dels komma på situationer att 
berätta, dels att reflektera över valda situationer. Orsak till detta kan vara att 
personalen hade svårt att komma ihåg sina egna tankar och upplevelser av pro-
blematiska situationer (jfr Repstad 1999). Det kan också vara så att personalen 
upplevde svårigheter att reflektera över sitt vardagsarbete då de antagligen inte 
är van vid att öppet reflektera över sina handlingar. Intervjuerna genomfördes 
också under arbetstid vilket kan ha varit av betydelse för koncentrationen. Per-
sonalen kan ha haft sina tankar på det arbete som borde ha utförts. Vår förmåga 
att stödja personalens berättande (jfr Kvale 1997) kan också ha varit av betydel-
se för deras reflektioner. Trots dessa begränsningar anser vi denna intervjuform 
vara adekvat utifrån vårt syfte att fånga personalens upplevelser av problema-
tiska situationer. En annan aspekt som vi vill påtala i detta sammanhang är, att 
till skillnad från de intervjuer som gjordes före interventionen, var vi två som 
genomförde intervjuer efter interventionens genomförande. För att så långt som 
möjligt förvissa oss om att vi skapade likvärdiga förutsättningar för personalen 
diskuterade vi igenom relevanta följdfrågor och hur vi skulle förhålla oss vid 
intervjuerna. 

De intervjuer som genomfördes före interventionen analyserades som en 
helhet, det vill säga ingen uppdelning i EG och RG gjordes. Orsaken till detta 
val var att ingen intervention hade ägt rum och att vi antog att gruppernas 
egenskaper var homogent fördelade. Efter interventionen betraktades alla in-
tervjuer med personal som hade genomfört diskussionsgrupper (EG) som en 
helhet och de som enbart deltagit med datainsamling som en annan helhet 
(RG). Observationerna visar att olika gruppkulturer kännetecknar grupperna 
vilket förmodligen var gällande redan före interventionen. I analysen av obser-
vationerna framkom att gruppkulturen har stor betydelse för diskussionsgrup-
pens möjligheter att diskutera och reflektera. Med den erfarenhet vi har idag 
hade kanske en annan indelning inför analys av intervjuerna varit av värde. Vi 
kunde ha valt att se intervjuunderlaget som två olika helheter även före inter-
ventionen och på så sätt hade vi förmodligen fått utrymme för ett mer nyanse-
rat resultat, då studien bestod av få grupper med stora variationer i gruppkul-
tur. 

De i studien ingående intervjuerna har bearbetats både med kvalitativ inne-
hållsanalys och fenomenologisk hermeneutisk tolkning. Genom användandet 
av dessa metoder har vi lyft fram kunskap med olika dimensioner. Att analyse-
ra samma intervjuer på två olika sätt förutsätter dels ett medvetet reflekterande 
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över syftet med de olika analyserna, dels en kritisk förhållningsätt till de tolk-
ningar som görs (jfr Holme & Solvang 1991). I bearbetningen av intervjuerna 
valde vi att genomföra den kvalitativa innehållsanalysen före den fenomenolo-
giska hermeneutiska tolkningen. Detta betyder att vi först fick god kännedom 
om det manifesta innehållet i intervjuerna. När den fenomenologiska hermene-
utiska tolkningen påbörjades var innehållet sålunda välkänt för oss. För att 
kunna abstrahera till nästa nivå var det dock nödvändigt att vi på ett medvetet 
sätt försökte skapa en mental distans till innehållsanalysens resultat.  

Vår ambition under observationerna var att dokumentera allt som diskute-
rades vid de olika diskussionstillfällena. Begränsningarna med dokumentatio-
nen var att det inte alltid gick att fånga det som sades ordagrant till exempel när 
diskussionen var intensiv eller snabbt övergick till nya områden. Genom att så 
snart som möjligt skriva ut anteckningarna och våra kompletterande minnes-
bilder (jfr Merriam 1994) på ordbehandlare, har vi så långt det är möjligt försökt 
att komma tillrätta med detta problem. 
 
Ett krav för reliabilitet eller tillförlitlighet i kvalitativa studier överlag är att 
noggranna beskrivningar görs av det som studerats (Henriksson & Månsson 
1996). Vi har i vår framställning visat många citat i samband med redovisningar 
i de olika artiklarna. Vi är dock medvetna om att urvalet av citat utgör vår bild 
av förståelsen vilket är helt samstämmigt med till exempel Merriam (1994) som 
menar att i kvalitativ forskning är det forskaren som är det primära instrumen-
tet när det gäller att samla in och analysera data. De citat vi valt är inte genom-
snittspåståenden utan vi menar att de är citat som är insiktsfulla och som bidrar 
till en djupare förståelse av de problematiska situationerna (jfr Holme & Sol-
vang 1991). 

Validitet eller giltighet indelas av Kvale (1997) i kommunikativ och pragma-
tisk validitet. Den kommunikativa validiteten innebär att forskaren för en dia-
log om sina tolkningar med personer som har kännedom om det som studerats. 
Den pragmatiska validiteten handlar om hur forskaren kan övertyga läsaren 
om att den gjorda analysen är giltig. I denna studie har vi för att öka validiteten 
funnits med på olika sätt i genomförandet av interventionen dels genom att 
diskutera innehåll och struktur inför varje diskussionstillfälle, dels genom ob-
servationer och reflekterande samtal. Vad avser observationer menar Adler och 
Adler (1994) att risk för att en ”snedvriden” bild framstår eftersom observatö-
ren uteslutande måste lita på sin egen subjektiva uppfattning. Efter varje obser-
vation genomförde vi reflekterande samtal med personalledare och sjukskö-
terska för att reflektera kring det som diskuterats och ägt rum under observa-
tionstillfällena. I dessa samtal framkom en samstämmighet mellan våra och de-
ras erfarenheter och upplevelser. Detta menar vi ökar validiteten för underlaget 
av vår analys av observationerna. Genomgående har tolkningsförfarandet i alla 
delstudier (I-VI) vuxit fram ur en dialog mellan oss. 

I artiklarna II och V fokuserades inte på berättarens avsikt (the utterer´s me-
aning) utan på textens innebörd (utterance meaning) som innebär att resultat 
inte kan valideras av intervjupersonerna. Men genom att offentliggöra och pub-
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licera resultaten kan de i bästa fall skapa en djup och annorlunda förståelse om 
arbetet inom social omsorg och vård. Resultat från arbetsklimatstudien (III) och 
studierna som handlar om det manifesta innehållet i problematiska situationer 
(I, IV) har däremot återförts och diskuterats vid ett tillfälle med den personal 
(EG) som deltagit i intervjuerna. Syftet var framförallt att mötas i en diskussion 
”face validity” (Patton 1990 s 469) för att erhålla deras synpunkter på de resultat 
som vi kommit fram till. Dessutom föreställde vi oss att det skulle vara ett vär-
de för personalen att ta del av hur vi hade uppfattat det som på olika sätt hade 
förmedlats till oss. Denna återföring visade sig vara värdefull då personalen 
uttryckte sin uppskattning av att få respons på sitt bidrag till studien. Den efter-
följande diskussionen baserades på deras frågor och våra förtydliganden där 
personalen relaterade våra resultat till sitt eget vardagsarbete. Inga motstridiga 
uppfattningar av de resultat som presenterades framkom. Vi har också föreläst i 
olika sammanhang för forskare och för verksamhetsföreträdare med erfarenhet 
från området vilka synes uppfatta våra tolkningar som rimliga.  
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Data som inte analyserats 
 
De reflekterande samtalen med personalledare och sjuksköterska betraktas som 
en del av interventionen och genomfördes för att möjliggöra en utveckling av 
kommande diskussioner i grupperna. Vi valde att genomföra samtalen en kort 
tid efter observationerna. Anledningen till detta var dels tidsutrymmet för per-
sonalen, dels vår känsla av att det skulle ha blivit för påfrestande att fortsätta 
diskussionen i direkt anslutning till observationerna. Nackdelen med detta val 
kan vara att vi missade de spontana tankar som fanns direkt efter diskussions-
tillfället. Vårt val kan emellertid ha medverkat till att både personal och vi själ-
va fick distans till de tankar som väckts, och därmed möjliggjort ett vidgat per-
spektiv på innehållet i samtalen. Vår uppfattning är att de reflekterade samtalen 
inte tillförde någon substans utöver resultatet från observationerna (VI) och har 
av den anledningen inte analyserats. Vi menar dock att samtalen kan ha varit 
av betydelse för personalen då de var väl medvetna om att observationerna 
följdes av det reflekterande samtalet. Denna medvetenhet bör ha bidragit till ett 
mer genomtänkt förhållningssätt och val av inlägg i diskussionerna.  

Personalledare och sjuksköterska ombads också att skriva dagbok efter varje 
diskussionstillfälle. För att underlätta skrivandet, utformade vi stödpunkter i 
huvudsak bestående av: upplevelse av klimatet, öppenhet, egna känslor och 
tankar som väcktes under diskussionerna. Vid varje observationstillfälle på-
mindes de om dagboksskrivandet. Vid insamlandet av dagböcker fann vi dess 
innehåll mycket kortfattat och begränsat. Andra studier (Rönnerman 2000) visar 
att det inte är någon lätt uppgift att skriva dagbok. För att dagbok skulle ha ut-
gjort ett mer användbart instrument borde vi läst dessa och givit konkreta råd 
för utveckling av skrivandet, vid varje reflekterande samtal. Hansen och Weiss 
(1992) visar på betydelsen av att skapa acceptans för användandet av dagbok 
samt att ha regelbunden uppföljning. Vår uppfattning är att dagböckerna inte 
tillförde något som var användbart för studien och de har av den anledningen 
inte analyserats. Vi menar dock att vetskapen om att det man gör ska reflekteras 
skriftligen kan ha varit av betydelse för såväl deras inlägg i diskussionerna som 
för deras förhållningssätt. 
 
 

Metod med kvantitativ analys 
 
Hög validitet i en kvasiexperimentell forskningsdesign (III) innebär att resulta-
ten beror på interventionen (till exempel systematiska diskussionsgrupper) och 
inte förefaller vara resultat av en yttre påverkan. Detta kan diskuteras i relation 
till inre och yttre validitet. Den inre validiteten omfattar hur sambandet mellan 
interventionen och dess utfall kan förklaras, den yttre validiteten omfattar hur 
resultaten kan generaliseras (Polit & Hungler 1999 kapitel 9) till liknande sär-
skilda boendeformer som i denna studie.  

Yttre faktorer som till exempel lokala och globala händelser pågår samtidigt 
som interventionen (Polit och Hungler 1999 s 219-220). I en studie som denna 
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kan naturligtvis en mängd olika yttre faktorer ha påverkat utfallet av interven-
tionen. För att så långt som möjligt få kunskap om studiens ”black box” i detta 
avseende valde vi att fråga personalen (EG, RG) om privata och arbetsrelatera-
de händelser under den tid som interventionen pågick (EG). Andra mer omed-
vetna processer som till exempel att interventionen i sig startat parallella pro-
cesser (jfr Wikström et al 2000) som kan ha varit av betydelse för personalen har 
av naturliga skäl inte kunnat fångas. Personalen valde i huvudsak att berätta 
om förändringar i organisation och i personalgrupp. Dessa förändringar be-
skrevs i både EG och RG och det är rimligt att anta att dess betydelse för inter-
ventionens utfall var likvärdigt. Genom att söka skillnader i resultaten från en 
referensgrupp anser vi oss så långt det är möjligt ha underlag för att urskilja 
interventionens utfall.  
 
 

Studiens generaliserbarhet 
 
Den yttre validiteten i en studie kan relateras till möjlig generaliserbarhet, till 
exempel i vilken utsträckning resultat kan överföras till andra liknande arbets-
platser och grupper (Polit & Hungler 1999 kapitel 9). Resultaten från denna 
studie kan inte generaliseras i bemärkelsen ”flyttas över” till andra personal-
grupper. Vi menar dock att resultatet kan överföras till andra liknande situatio-
ner. Denna överföring sker genom att läsaren tar del av resultatet vilket öppnar 
möjlighet till förståelse av den egna arbetssituationen på ett nytt och utvidgat 
sätt. Denna insikt leder förhoppningsvis till förberedelse av förändringar eller 
bekräftelse av existerande förhållanden (jfr Ricoeur 1976). 
 
 

Resultat av studier genomförda före intervention 
 
I detta avsnitt redovisas en kort sammanfattning av de artiklar som ingår i stu-
dien. För att tydliggöra vår presentation har vi valt att presentera studierna i 
den ordning som forskningsprocessen har framskridit. Detta innebär att studi-
erna som genomfördes före interventionen presenteras först och därefter de 
studier som genomfördes efter intervention. För att sammanfattningen av artik-
larna ska kunna läsas fristående från varandra har vi trots vissa upprepningar 
valt att beskriva huvuddragen i respektive artikel. 
 
I Westman B, Forsgärde M, Jansson L & Norberg A. Problematic situations in 
everyday work within the professional care of elderly people and people with 
disabilities. Re-submitted for publication. (Problematiska situationer i vardagsar-
betet bland personal inom äldre- och handikappomsorg). 
 
Introduktion: Social omsorg och vård för äldre- och funktionshindrade perso-
ner har länge varit i fokus för utveckling och förändring (Nordström 1998). En 
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förändring har varit att personal med olika utbildningsbakgrund har bildat nya 
gruppkonstellationer för att ombesörja en god social omsorg och vård till boen-
de. Social omsorgs- och vårdpersonal som anställts i kommuner har utbildats 
och varit anställda inom områden med olika kulturer och kan antas se social 
omsorg och vård på skilda sätt. Den förändrade gruppkonstellationen har inte 
varit helt oproblematisk och har resulterat i samarbetssvårigheter mellan de 
olika professionsgrupperna (Socialstyrelsen 1995:6, 1996:2). Andra studier visar 
att faktorer av betydelse för samarbete tycks vara förknippade med den indivi-
duella professionen, relationer mellan olika professioner och den organisation 
man arbetar i (Boklund 1995). Forskning om vardagsarbete och dess villkor 
med fokus på boende och personal i hemtjänst är väl dokumenterad (t.ex. Elias-
son-Lappalainen och Nilsson-Motavasel 1997, Johansson 1997, Szebehely 1998). 
På senare år har till exempel forskning om personal som arbetar inom särskilda 
boendeformer för personer med demenssjukdom och sjukhem bedrivits (t ex 
Melin-Emilsson 1998, Zingmark 2000). Däremot är forskning om både social 
omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boendeformer, som undersöks i 
denna studie, ett begränsat område. Syftet med denna studie har varit att be-
skriva problematiska situationer i vardagsarbetet inom särskilda boendeformer 
för äldre- och funktionshindrade personer. 
Metod: Intervjuer genomfördes inom ramen för fem öppna frågeområden 
(Mishler 1986) där personalen själva bestämde fokus och innehåll. Deltagare var 
personal vid åtta särskilda boendeformer bestående av sex personalledare, sju 
sjuksköterskor, fyra undersköterskor och tio omsorgspersonal. Alla intervjuer 
betraktades som en helhet och en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Bur-
nard (1991) genomfördes. 

Resultat och slutsats: Innehållsanalysen visar att problematiska situationer 
relateras främst till medarbetare och personalen själva, men även situationer 
med närstående och boende synliggörs. Personalen upplever sig pressade på 
olika sätt när annan personal eller arbetets organisering utgör hinder för hur 
arbetet kan utföras. Resultatet visar också barriärer av olika slag, främst mellan 
personalledare med social utbildning och sjuksköterskor. Med utgångspunkt i 
Brunssons teori (2000) kan resultatet förstås som att personalen talade i termer 
av ”subjective ideology” hur de ser på sig själva och i termer av ”perceived ide-
ology” hur de uppfattar medarbetare. Inget gemensamt och accepterat synsätt 
”objective ideology” synliggörs. Det kan också förstås som moraliskt trångmål 
(Jameton 1993, Raines 2000) utifrån att personalen upplever att medarbetare och 
organisering av arbetet utgör hinder för hur de kan handla. 
 
II Forsgärde M, Westman B & Jansson L. (2001) Professional carers’ struggle to 
be confirmed. Narratives within the care of the elderly and disabled. Scandina-
vian Journal of Caring Sciences, 15: in press. (Social omsorgs- och vårdpersonals 
kamp för att bli bekräftade. Berättelser från äldre- och handikappomsorg). 
 
Introduktion: Studier visar att problematiska situationer i arbetet inom särskil-
da boendeformer är vanligt förekommande. Tidigare studier inom särskilda 
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boendeformer beskriver vad personalen uttrycker vara problematiskt i arbetet 
(t ex Douglas 1986, Melin Emilsson 1998). Andra studier har en personaloriente-
rad ansats som synliggör personalens arbetssituation (t ex Clark 1997, Franssén 
1997). En av de studier som har en personalorienterad ansats visar att socialt 
utbildad personal som arbetar på ålderdomshem riktar sin omsorg mot de spe-
cifika behov som boende har medan sjukvårdsutbildad personal på sjukhem 
arbetar på rutin där relationen till den boende beror på vem som ger vården 
(Socialstyrelsen 1998). För att fånga komplexiteten i det sociala omsorgs- och 
vårdarbetet inom särskilda boendeformer saknas studier som avslöjar persona-
lens berättade erfarenheter. Syftet med denna studie var att belysa innebörden i 
personalens upplevelse av problematiska situationer i vardagsarbetet.  

Metod: Intervjuer genomfördes inom ramen för fem öppna frågeområden 
(Mishler 1986) där personalen själva bestämde fokus och innehåll. Deltagare var 
personal vid åtta särskilda boendeformer bestående av sex personalledare, sju 
sjuksköterskor, fyra undersköterskor och tio social omsorgspersonal. Berättel-
serna tolkades fenomenologiskt hermeneutiskt med inspiration av Ricoeurs 
(1976) filosofi. Alla berättelser betraktades som en helhet och tolkningen kon-
struerades genom en analysprocess som innefattar en dialektisk rörelse mellan 
helhet och delar och mellan förståelse och förklaring. 

Resultat och slutsatser: Innebörden i personalens upplevelser av problema-
tiska situationer avslöjar en kamp för att bibehålla självkänslan och att bli be-
kräftad i relationen med medarbetare. Resultatet diskuteras och relateras till 
Watzlawicks et al (1967) kommunikationsteori. Teorin beskriver att kommuni-
kation relateras till två skilda aspekter, till innehållet och relationen. Den senare 
innefattar en subtil men kärnfull bedömning av den andres självuppfattning. 
Innebörden i problematiska situationer i vardagsarbetet avslöjar tre huvudte-
man. Första temat, kampen för att bli accepterad, visar att personalen har skilda 
uppfattningar i sak men på relationsnivån finns ett erkännande och en värde-
ring som påverkar självkänslan positivt. Situationerna indikerar en aktiv kamp 
för den egna ståndpunkten, men även att oavsett kampens utfall så avslöjas en 
ömsesidig respekt. Det andra temat, att bli tillbakavisad, där de flesta berättelser-
na inryms, avslöjar innebörden att personalen blir sedd av den andre, men att 
den egna självbilden tillbakavisas, vilket påverkar självkänslan negativt. Berät-
telserna avslöjar en inre kamp med starka outtalade känslor. Innebörden i det 
tredje temat att bli tillintetgjord avslöjar känslan av icke-bekräftelse. Situationer-
na avslöjar starka negativa känslor i kombination med försök att komma tillrät-
ta med problemet. 
 
 

Resultat av studier genomförda efter intervention 
 
III Marianne Forsgärde, Berith Westman & Lennart Nygren (2000): Ethical di-
scussion groups as an intervention to improve the climate in interprofessional 
work with the elderly and disabled. Journal of Interprofessional Care 14, 4: 351-
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361. (Etiska diskussionsgrupper som intervention för att förbättra arbetsklima-
tet inom äldre- och handikappomsorg).  
 
Introduktion: Ädelreformen genomfördes 1992 och resulterade bland annat i att 
kommunerna anställde sjuksköterskor för att ge vård till äldre och funktions-
hindrade personer inom särskilda boendeformer. Denna reform medförde att 
konflikter synliggjordes mellan social- och vårdutbildad personal. För att kom-
ma till rätta med detta genomfördes en intervention med diskussionsgrupper 
inom fyra särskilda boendeformer, experimentgrupp (EG). Diskussionerna fo-
kuserade på problematiska situationer i vardagsarbetet och syftade till att för-
bättra den ömsesidiga förståelsen samt att generera en gemensam värdegrund. 
Personal vid fyra likvärdiga boendeformer ingick som referensgrupp (RG). Ek-
vall och Tångeberg-Andersson (1990) argumenterar för att arbetsklimat utveck-
las i vardagsinteraktion mellan olika personalkategorier där personlighet, kom-
petens och känslor är av betydelse. Förväntat resultat av denna studie var att 
EG skulle visa högre arbetstillfredsställelse och lägre utbrändhet, medan RG 
skulle ha oförändrade värden, mellan de två mätningarna. Känsla av samman-
hangskalan användes för att identifiera möjliga skillnader mellan EG och RG 
och för att mäta förändringar över tid. Syftet var att undersöka hur arbetsklima-
tet påverkas av systematiska etiska diskussionsgrupper, som involverar social 
omsorgs- och vårdutbildad personal anställd inom särskilda boendeformer. 
 
Metod: Enkätstudie med fokus på känsla av sammanhang (KASAM), arbetstill-
fredsställelse och utbränning, genomfördes före och efter intervention. Deltaga-
re: Experimentgruppen bestod av totalt 81 personal och referensgruppen av 96 
personal. 

Resultat och slutsatser: Resultatet visar att både EG och RG redan vid första 
mätningen har höga värden på skalorna för mätning av känsla av samman-
hang, arbetstillfredsställelse och låga värden på Maslach Burnout Inventory 
(MBI) . Detta kan förstås som att personalen har en god anpassningsförmåga, 
de är nöjda med sitt arbete och upplever inte utbränning. Studiens höga värden 
på känsla av sammanhang kan också tolkas som rigiditet, vilket är tecken på 
frånvaro av reflektion och en oförmåga att tvivla (Antonovsky 1987). De skill-
nader som finns mellan tidpunkten före respektive efter interventionen är i 
samtliga fall inte signifikanta. I artikeln diskuteras fyra möjliga förklaringar till 
detta resultat. (1) Undersökningsgruppens instabilitet; då deltagandet i diskus-
sionsgrupperna avgjordes utifrån arbetsplatsens situation vid varje tillfälle, in-
nebar att viss personal deltog sporadiskt medan andra deltog kontinuerligt. Det 
varierande deltagandet kan ha påverkat gruppens sociala process och diskus-
sion. Interventionen kan också ha startat parallella processer. Detta innebär att 
andra mätningen inte renodlat urskiljer utfallet av interventionen. Personalens 
privata problem mättes inte, dessutom pågick omorganisationer, förändringar i 
personalgruppen samt ekonomiska åtstramningar. (2) Instrumentens känslig-
het, antalet variabler, tidsperioden och antal deltagare kan också ses som orsak 
till de marginella skillnaderna. (3) Gruppen utgjorde studiens fokus; vilket kan 
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innebära att personalens engagemang på individuell nivå varierade. Slutligen 
kanske en annan design på interventionen hade varit av värde för personal-
grupper som dessa. Vi menar dock att ett sådant ställningstagande måste vänta 
till dess att resultat från de kvalitativa analyserna är genomförda.  
 
IV Berith Westman, Marianne Forsgärde, Lilian Jansson & Astrid Norberg. 
Problematic situations in everyday work - staff experience within the care of 
elderly people and people with disability after an intervention. Manuscript. 
(Problematiska situationer i vardagsarbetet – personalens upplevelse inom äld-
re- och handikappomsorg efter en intervention). 
 
Innehåll: Vardagsarbetet i särskilda boendeformer inom social omsorg och vård 
är ett relativt outforskat område. Vardagslivet och vardagsuppgifter utgör ba-
sen för denna typ av arbete (Nordström 1998). Olika professionsgrupper arbetar 
inom dessa boendeformer och utför olika slag av arbete. Oynett (1997) beskriver 
att olika professionsgrupper och den personalgrupp de tillhör kan komplettera 
varandra eller vara konfliktskapande beroende på de olika professionsgrupper-
nas kultur och verksamhet. Denna studie innehåller två kulturer – social om-
sorg och vård som är integrerade i samma organisation. Samarbete bland per-
sonal inom äldre- och handikappomsorg beskrivs som problematiskt (t ex Try-
degård 2000). Utgångspunkten för denna studie var förekomsten av konflikter 
och samarbetssvårigheter inom personalgrupper med både social omsorgs- och 
vårdutbildning. 

Resultat från den första studien visar att medarbetare och arbetets organise-
ring upplevs utgöra hinder för hur personalen kan agera och barriärer av olika 
slag, särskilt mellan personalledare med social utbildning och sjuksköterskor 
synliggörs också (Westman et al inskickad). För att kunna mildra dessa konflik-
ter och utveckla ett bättre samarbete genomfördes en intervention som bestod 
av systematiska diskussionsgrupper. Syftet var att undersöka om det finns 
skillnader i hur problematiska situationer beskrivs före och efter systematiska 
diskussionsgrupper.  

Metod: Intervjuer med samma frågeställningar som före interventionen (I) 
genomfördes efter avslutad intervention. Idén var att genomföra en ny intervju 
med den personal som deltog i intervju före interventionens genomförande. Av 
dessa var cirka 50 procent inte längre i tjänst och annan personal inom samma 
profession ersatte dessa. Den personal som var kvar och den nytillkomna per-
sonalen indelades i EG och RG, vilka analyserades som två separata helheter. 
Deltagare i EG var fyra personalledare, tre sjuksköterskor, fyra undersköterskor 
och fyra social omsorgspersonal, totalt 15 personal. I RG deltog tre personalle-
dare, tre sjuksköterskor, fyra undersköterskor och fyra omsorgspersonal, totalt 
14 personal.  

Resultat och slutsats: Resultatet visar att problematiska situationer fortfaran-
de hänförs främst till medarbetare och till personalen själva. Resultaten visar 
vidare att upplevelsen av frustrerande situationer mellan medarbetare har för-
ändrats till ett konstaterande om brister i medarbetares beteenden och att barri-
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ärerna mellan social omsorgs- och vårdpersonal inte längre är synliga. Med ut-
gångspunkt i Brunssons (2000) teori kan det tolkas som en förbättring av perso-
nalens uppfattningar om medarbetare (perceived ideology). Resultatet visar 
också att personalen vågar stå fast vid vad de tror på i situationer som rör bo-
ende. Detta kan ses som en förstärkning av ”subjective ideology”; hur persona-
len ser på sig själva. Inget gemensamt accepterat synsätt synliggörs om hur oli-
ka situationer ska hanteras (objective ideology). De moraliska trångmålen (Ja-
meton 1993, Raines 2000) finns kvar men medarbetarna upplevs inte längre ut-
göra hinder för att utföra arbetet. De kvarstående moraliska trångmålen upp-
levs däremot vara arbetets organisering och ekonomiska förutsättningar. Sam-
manfattningsvis visar huvudresultaten att likvärdiga förändringar har skett i 
både EG och RG vilket tyder på att inte enbart interventionen utan även andra 
faktorer har varit av betydelse för resultatet.  
 
V Marianne Forsgärde, Berith Westman, Lilian Jansson & Astrid Norberg. Qua-
litative changes in staffs narratives after an intervention, in dwellings for elder-
ly people and for people with disabilities. Re-submitted for publication. (Kvalitati-
va förändringar i personalens berättelser efter en intervention inom boenden för 
äldre personer och för personer med funktionshinder). 
 
Introduktion: Tidigare forskning visar att respektive professionsgrupp inom 
social omsorg och vård har sin egen underliggande filosofi och sitt eget språk, 
vilket bidrar till att samarbetet blir komplicerat (Wilson & While 1998). Olika 
värderingar skapar ibland konflikter mellan personalen. Flera forskare argu-
menterar för nödvändigheten av att skapa dialog mellan olika professions-
grupper i arbetslaget, med syfte att medvetandegöra egna värderingar och att 
få kunskap om andras (Udén et al 1992, Wilmot 1995, Glen 1999). I den första 
studien som tolkades fenomenologiskt hermeneutiskt (II), och som genomför-
des före interventionen, visar resultatet på personalens kamp för att bibehålla 
självkänslan och att bli bekräftad av medarbetare. Innebörden i berättelserna 
avslöjade en betoning på tillbakavisande kommunikation mellan medarbetare. 
Fyra av personalgrupperna i studien har genomfört systematiska diskussions-
grupper (EG). Diskussionernas fokus var etik som kopplades till problematiska 
situationer i vardagsarbetet. Målet med systematiska diskussionsgrupper var 
att personalen skulle reflektera över den egna attityden och lyssna in medarbe-
tares, för att därmed öka förståelsen mellan de olika professionsgrupperna. Per-
sonal vid fyra särskilda boendeformer utan systematiska diskussionsgrupper 
studerades som referensgrupp (RG). Syftet med studien var att belysa om och i 
så fall hur personalens upplevelse av problematiska situationer förändrats efter 
systematiska gruppdiskussioner. 

Metod: Intervjuer med samma frågeområden som före interventionen (II) 
genomfördes efter avslutad intervention. Idén var att genomföra en uppföljan-
de intervju med personal från startgruppen. Av dessa var cirka 50 procent inte 
längre i tjänst och annan personal inom samma profession ersatte dessa. Delta-
gare i EG var fyra personalledare, tre sjuksköterskor, fyra undersköterskor och 
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fyra social omsorgspersonal, totalt 15 personal. I RG deltog tre personalledare, 
tre sjuksköterskor, fyra undersköterskor och fyra social omsorgspersonal, totalt 
14 personal. Berättelserna tolkades fenomenologiskt hermeneutiskt med inspi-
ration av Ricoeurs (1967) filosofi. Den personal som var kvar av startgruppen 
(II) och den nytillkomna personalen, indelades i EG och RG vilkas texter tolka-
des som två separata helheter. 

Resultat och slutsatser: I jämförelse med resultaten före interventionen var 
innebörden i RGs berättelser likvärdiga, vilket innefattar en kamp om att bibe-
hålla självkänslan och att bli bekräftad av medarbetare. Innebörden i EGs berät-
telser avslöjar en perspektivförskjutning där betoningen i berättelserna ligger 
på bekräftande kommunikation och där boenden är synliga som subjekt. I ing-
endera gruppen kvarstår innebörden av icke-bekräftande kommunikation.  

I en jämförelse mellan EGs och RGs berättelser avslöjar tolkningen kvalitets-
skillnader. Resultatet diskuteras och relateras till Bubers (1995) teori om mel-
lanmänskliga relationer. I EG avslöjar innebörden en känslomässig närhet med 
försök till förståelse för andras reaktioner och ord. Medarbetare och närstående 
är centrala aktörer men boende har rollen som subjekt. Personalen kämpar för 
det som de anser vara bäst för boende. Personalen synes ta ansvar för boende 
och en känslomässigt närhet synliggörs. I RG avslöjas ett distanserat förhåll-
ningssätt till den berättade händelsen, med fokus på relationen till medarbetare. 
Detta förhållningssätt inkluderar en attityd av att "du har fel på det sätt du ser 
dig själv" (Watzlawick et al 1967) vilket lätt kan innebära en känsla av inkompe-
tens. Detta i sin tur kan leda till en negativ cirkel av ömsesidigt tillbakavisande i 
personalgruppen. Förändringarna i EG är överensstämmande med det förvän-
tade utfallet av interventionen, det vill säga att personalen skulle erhålla förstå-
else för varandra vilket skulle skapa utrymme för att sätta boende i centrum. 
 
VI Berith Westman, Marianne Forsgärde & Nygren L. Gruppkultur som hinder 
och möjlighet för intervention vid samarbetssvårigheter. En studie bland social 
omsorgs- och vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorg. Inskickad för 
publikation. 
 
Introduktion: Denna artikel presenterar resultat från observationer med social 
omsorgs- och vårdpersonal som deltagit i systematiska diskussionsgrupper. 
Målet med diskussionerna var att skapa en ömsesidig förståelse och på så sätt 
utveckla samarbetet mellan de olika personalkategorierna. Wilson & While 
(1998) menar att en bidragande orsak till att samarbetet inom en grupp kan bli 
komplicerat är att personalen har utbildningar med olika ideologiska och kul-
turöverförande funktioner. För att komma till rätta med uppkomna samarbets-
svårigheter kan interprofessionella gruppdiskussioner utgöra ett stöd för per-
sonalen att komma samman och diskutera olika synsätt och på så sätt främja 
utvecklingen av en gemensam värdebas för arbetet (jfr Correy et al 1998, Nor-
berg et al 1998). För att diskussioner i en grupp ska vara utvecklande är det fle-
ra aspekter som är av betydelse. Hänsyn måste tas till grupprocessen (Haddock 
1996), om gruppkulturen är tillåtande (Winship & Hardy 1999) samt att träffar-
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na är kontinuerliga (Cook & Matheson 1995). I denna studie var syftet att stude-
ra den betydelse gruppen har för att tillgodogöra sig interventionen och att be-
lysa personalgruppernas kommunikation som en faktor bakom de marginella 
skillnader som erhölls i övriga delstudier. 

Metod: Under den tid som systematiska diskussionsgrupper pågick genom-
fördes tre öppna observationer i respektive grupp. Vi intog rollen som perifer 
deltagare (Adler & Adler 1994) och observationsansatsen var ostrukturerad (Po-
lit & Hungler 1999). Observationerna varade under hela den tid (2-3 tim) som 
diskussionsgrupperna var samlade, den totala observationstiden i respektive 
grupp var 6-9 timmar. Dokumentationen från observationerna innehöll en de-
taljerad redogörelse för allt som uttrycktes i ord, hur vi uppfattade klimatet och 
händelser i gruppen. Observationerna analyserades med kvalitativ innehålls-
analys (Burnard 1991). 

Resultat och slutsats: Resultatet visar att diskussionsgrupperna är olika till 
sin kultur vilket har betydelse för gruppernas möjligheter att diskutera och re-
flektera.  Resultatet visar att i de grupper (grupp 1 och 2) som identifierades 
som arbetsgruppsaktivitet (Bion 1974) var genomförandet av systematiska dis-
kussionsgrupper en bra form av stödjande insats för att skapa en ömsesidig för-
ståelse och utveckla samarbetet i personalgrupperna. Resultatet visar också att 
de grupper (grupp 3 och 4) som identifierades som grundantagandeaktivitet 
(Bion 1974) inte i någon större utsträckning var mottagliga för interventionens 
budskap, varför ytterligare eller andra stödinsatser förefaller vara nödvändiga. 
Resultatet från denna studie medför att de marginella skillnader som erhölls i 
de övriga delstudierna delvis kan förstås utifrån att två av fyra grupper inte i 
någon större utsträckning varit mottagliga för interventionens budskap. Vidare 
kan vi konstatera att de ”inre” grupprocesserna är av stor betydelse för inter-
ventionens utfall och menar därför att hänsyn bör tas till gruppkulturen innan 
stödåtgärder planeras och genomförs. 
 
 

Interventionens betydelse för personalens upplevelser i  
vardagsarbetet— ett sätt att förstå 

 
Forskning avseende social omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boende-
former är fortfarande i flera avseenden ett försummat forskningsområde. 
Forskningen har inte i någon större utsträckning problematiserat de efter ädel-
reformen (prop 1990/1991) påtalade samarbetssvårigheterna mellan social om-
sorgs- och vårdutbildad personal. Den forskning som finns synliggör andra 
aspekter av personalens arbetssituation inom särskilda boendeformer där social 
omsorgs- och vårdutbildad personal förväntas samarbeta. Eftersom arbetssitua-
tionen har betydelse inte bara för personalen, utan också för boende är insatser 
för att komma till rätta med samarbetssvårigheter bland personalen mycket an-
gelägna. 
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Avsikten med detta avsnitt är att diskutera avhandlingens resultat med syfte 
att knyta samman de olika delstudierna. Detta görs med utgångspunkt från av-
handlingens övergripande syfte: Att beskriva och förstå systematiska diskussions-
gruppers betydelse för samarbete och konfliktlösning mellan social omsorgs- och vård-
personal som arbetar inom särskilda boendeformer. Vi har utifrån olika aspekter sökt 
kunskap om interventionens betydelse för personalens upplevelse av arbets-
klimatet och av problematiska situationer i vardagsarbetet. Gruppkulturens be-
tydelse för interventionens utfall har också studerats.  

I vissa av våra delstudier framkommer inga eller mycket små förändringar 
till följd av interventionen (III och IV). Men vi har även delstudier som visar på 
förändring. Huvudresultaten i dessa visar att innebörden i berättelserna för-
ändrats från tillbakavisande till bekräftande kommunikation. Resultatet visar 
också på en mer subtil förändring som pekar mot en känslomässig närhet. I be-
rättelserna utgör boende fokus och försök görs att förstå medarbetares perspek-
tiv och reaktioner (V). Observationsstudien visar att olika kulturer känneteck-
nar diskussionsgrupperna (VI) vilket har betydelse för gruppernas förmåga att 
diskutera och reflektera. Resultaten visar vidare att upplevelsen av frustrerande 
situationer mellan medarbetare har förändrats till ett konstaterande om brister i 
medarbetares beteenden och att barriärerna mellan social omsorgs- och vård-
personal inte längre är synliga (IV). Slutligen visar resultaten att personalens 
upplevelse av arbetsklimatet är positivt (III). 

Vilka är då de viktigaste implikationerna från studien? Vi har valt en tema-
tisk diskussion utifrån delstudiernas olika resultat utifrån de tema vi uppfattar 
vara relevanta. Dessa teman utgörs av mönster i problematiska situationer, 
gruppkulturens betydelse för diskussionsmönster, innehållet i problematiska 
situationer, arbetsklimatmönster i sig, gruppkulturens betydelse för arbetskli-
matmönster samt kvalitetsförändringar ett utfall av interventionen och dess 
trovärdighet.  
 
 

Mönster i problematiska situationer 
 
I intervjuer med personalen (I, II, IV, V) synliggörs att medarbetare till övervä-
gande del utgör fokus i de problematiska situationerna som beskrivs av perso-
nalen. De olika ställningstaganden och åsikter som berättas förefaller inte 
kommuniceras med medarbetare utan hanteras i ensamhet. Detta kan förstås 
som att personalen väljer att hålla tillbaka sina åsikter och handlingar för att 
skydda sina relationer till medarbetare (Franssén 1997). Det kan också ses som 
en konsekvens av att professionsgrupperna vill avgränsa sig mot varandra och 
vinna respekt för det egna kunnandet (Lindgren 1996). Alternativt kan det röra 
sig om omedvetna behov och känslor som styr en grupp som befinner sig i 
grundantagandetillstånd, vilket kan utgöra en hämmande effekt på personalen. 
Det vill säga att när individen uppträder på ett sätt som avviker från gruppens 
intressen så upplevs känslan av obehag (jfr Bion 1974). 
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Berättelsernas i studie II och i RG efter interventionen (V) avslöjar en ”kamp 
för att bli bekräftad” i mötet med medarbetare. Erfarenheterna synliggör en 
kamp för att bibehålla självkänslan, de egna värderingarna och för att samarbe-
ta. Berättelserna avslöjar en betoning på kommunikation där den egna självbil-
den ”tillbakavisas” med budskapet ”du har fel på det sätt som du ser dig själv”. 
Dance och Larsson (1976) gör gällande att när en person tillbakavisar en annan 
persons självdefinition, ändras diskussionens fokus från innehållet till relatio-
nen. Att bli respekterad förstås som ett grundläggande mänskligt behov som 
dels består av upplevelse av den egna dugligheten, dels av den egna självre-
spekten (jfr Buber 1957, Branden 1998). Watzlawick et al (1967) hävdar att be-
kräftelse är den viktigaste komponenten för själslig utveckling och emotionell 
stabilitet (s 84). Erfarenheterna av icke-bekräftande kommunikation visar käns-
lor av ångest och rädsla, vilket oundvikligen hänger samman med osäkerhet 
och sårbarhet (jfr Buber 1957). Berättelserna avslöjar en känsla av ensamhet, en 
inre kamp med outtalade negativa känslor. Detta är i överensstämmelse med en 
tidigare studie bland sjuksköterskestudenter (Henningsson 1998). Utgångsläget 
är att vi människor är fria att tala med varandra och om personalen hade valt 
att göra det är det rimligt att anta att möjligheten till förståelse öppnats dem 
emellan. Istället för att dölja känslor kunde individuella känslor ha uttalats. Så-
dana uttalanden kan skapa en medvetenhet om det gällande förhållningssättet i 
personalgruppen. I mötet med andra noterar vi sällan att vi är bekräftande – 
men den andre noterar alltid när vi inte är det (Buber 1957). Detta betyder att 
den andre flyttar sin uppmärksamhet från innehållet i kommunikationen till 
relationen (jfr Dance and Larsson 1976). Om kommunikationen får inslag av 
återkoppling öppnas möjligheten för personalen att bli medveten om sina 
kommunikationsvanor (jfr Heineken 1983) och förutsättningar för ett respekt-
fyllt kommunikationsklimat skapas. Denna förståelse får stöd i en studie som 
visar att när en person bekräftar en annan så ges ett bekräftande gensvar tillba-
ka (Garvin & Kennedy 1986).   

I referensgruppen (V) avslöjas ännu en dimension av innebörden i problema-
tiska situationer genom synliggörandet av en känslomässig distans. De berätta-
de erfarenheterna speglar en ”Jag–Det”-relation som synliggör en avsaknad av 
ömsesidighet i kommunikationen (Buber 1994). Medarbetare eller personalen 
själva intar rollen som subjekt i berättelserna. Berättelserna avslöjar att persona-
len inte tar del av boendes situation utan är upptagna av sina relationer till me-
darbetare. Detta resultat kan ses i ljuset av Talseths (1997) studie som visar att 
personal som har distanserade relationer till patienten upplever det som en 
börda då de inte klarar av att möta patientens tankar och känslor.  

Efter interventionen i EG (V) avslöjar emellertid personalens berättade erfa-
renheter en kvalitetsförändring i kommunikationen med medarbetare, vilket 
kan tolkas som att de interaktiva processerna baseras på ömsesidig bekräftelse. 
Detta genererar känslan av att vara behövd och att duga som man är. Persona-
lens erfarenheter visar att olika uppfattningar i ord och handlingar är gällande 
men kommunikationen fungerar ändå bekräftande. Buber (1957) hävdar att 
man inte behöver vara överens i sakfrågan för att relationen ska vara bekräf-
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tande. Erfarenheterna visar vidare på ett ansvarstagande och en kamp för bo-
endes behov, där medarbetare eller närstående är av annan uppfattning. Kihlg-
ren et al (1990) samt Severinsson och Hallberg (1996) beskriver liknande resultat 
från vård av personer med demens- och psykiatrisk sjukdom där personalen 
efter en intervention ökat sin förståelse och blivit mer känsliga för signaler från 
boende. Vår studie visar en känslomässig närhet med en ”Jag–Du” relation 
(Buber 1994) där personalen gör försök att förstå den andres beteenden och ut-
talanden. Detta kan förstås som att personalens självkänsla har stärkts och att 
de har kontakt med sina egna känslor. Detta sammanfaller med Jansson et al 
(1993) samt Severinsson och Hallbergs (1996) resultat som efter en intervention 
visar att personalen förstod sig själv och andra bättre. Överlag kan man se att 
personal som är bekräftande skapar trygghet för patienten, som därmed känner 
sig mindre ensam och har större förmåga till anpassning (Drew 1986). Förståel-
sen av problematiska situationer synes inte enbart vara att utföra ett arbete, det 
handlar också om en existentiell fråga, om att dialogiskt bekräfta varandra (jfr 
Ricoeur 1992). Detta innebär att vi människor måste bekräfta och göra varandra 
närvarande. Att göra den andre närvarande är att försöka föreställa sig vad den 
andre önskar, känner och tänker. Det är enbart om vi ser varandra som jämlikar 
som vi kan betrakta den andre som en existerande helhet (jfr Buber 1957). 
 
 

Gruppkulturens betydelse för diskussionsmönster 
 
Valet av att låta etik, och inte samarbetssvårigheter, utgöra den ”röda tråden” i 
diskussionerna om vardagsarbetet, gjordes utifrån vår idé om att konflikter kan 
lösas genom diskussioner om etik, där det inte skulle handla om att övertyga 
utan om att öppna upp för förståelse för varandra. Tanken var att personalen 
tillsammans skulle reflektera över sina erfarenheter och genom att applicera ett 
teoretiskt perspektiv på dessa fördjupa diskussionerna (Norberg et al opublice-
rad). Observationsstudien (VI) visar emellertid att grupperna är olika till sin 
kultur och att de därmed har olika förutsättningar för diskussionernas innehåll 
och djup. Resultatet visar att två (grupp ett och två) av de fyra diskussions-
grupperna hade förutsättningar att anlägga ett teoretiskt perspektiv.  

Genom deltagandet i diskussionsgrupper har personalgruppen på respektive 
arbetsplats utgjort en enhet för diskussion och reflektion. Vi menar att en förut-
sättning för att personalen ska utgöra en resurs för varandra är att diskussions-
klimatet är tillåtande. De diskussionsgrupper (VI) som identifierades som ar-
betsgruppsaktivitet (grupp ett) och som arbetsgrupps-parbildningsaktivitet 
(grupp två) verkade ha ett tillåtande diskussionsklimat då personalen ”obesvä-
rat” diskuterade och reflekterade på ett engagerat sätt. I den tredje diskussions-
gruppen, beroendeaktivitet, förhörde sig personalledaren om hur arbetet utför-
des. Gruppen inbjöds inte till diskussion i någon större utsträckning och agera-
de oftast med ytliga och korta inlägg. I den fjärde diskussionsgruppen, 
kamp/flyktaktivitet, speglade personalledarens agerande en osäkerhet vilket 
troligtvis hindrade utvecklingen av diskussionerna. Personalgruppen präglades 
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av en tryckt och avvaktande stämning däremot var samtalen mer livfulla när de 
samtalade om annat än diskussionsmanualens innehåll. I slutet av interventio-
nen fick vi vetskap om en pågående konflikt bland vårdbiträdespersonalen vil-
ket inte på något sätt hade aktualiserats i diskussionsgruppen. 

En annan utgångspunkt för att förstå diskussionsmönstret är att personalen i 
den komplexa verksamhet som studeras, många gånger är så uppfylld av det 
praktiska, konkreta arbetet att det inte finns utrymme för reflektion. Personalen 
kan också ha svårigheter att med egna ord och beskrivningar uttrycka en egent-
lig reflektion (jfr Eliasson 1987). En alternativ förståelse är att personalen är 
ovana att öppet reflektera sina egna ställningstaganden i gruppen. En studie 
bland studenter visar att när de diskuterade personliga känslor i grupp var det 
ofta plågsamt för studenten eller för gruppen som helhet (Haddock 1996). Re-
sultaten från intervjuerna (I, II, IV, V) i denna studie visar att personalen oftast 
väljer att inte diskutera med medarbetare när problematiska situationer upp-
stått. Detta stödjer vårt antagande om att personalen inte är särskilt vana att 
diskutera och reflektera, vilket visar sig särskilt i grupp tre och fyra. 
 
 

Innehållet i problematiska situationer 
 
I den första studien (I) utgörs innehållet i huvudsak upplevelser av frustreran-
de situationer med medarbetare, efter interventionen (IV) har dessa förändrats 
till situationer där personalen upplever brister hos medarbetare. Dessa situatio-
ner kännetecknas av att personalen inte är överens om vilka arbetsuppgifter 
som ska utföras, vilken insats som är rätt för den boende och vad som är bäst 
för personalen. Före interventionen fanns också situationer med barriärer 
främst mellan personalledare med social utbildning och sjuksköterskor. Barriä-
rerna utgörs bland annat av att den vårdutbildade personalen anser att alla me-
darbetare bör ha vårdutbildning för att ha tillräcklig kompetens. Personalledare 
med social utbildning upplever sig förbisedda av vårdpersonalen och anser att 
de överskrider sina ansvarsområden. Personalledarna anser att vårdtermer som 
till exempel patient och permission som används av vårdpersonal inte ska 
tillämpas inom särskilda boendeformer. Dessa barriärer kan förstås med hjälp 
av det som Lindgren (1996) benämner gränskonflikter och som innebär att de 
olika professionsgrupperna undersöker och testar gränserna i syfte att 
uppvärdera sig själva. Efter interventionen synliggörs inte dessa barriärer 
längre. Personalen upplever också att de har ett kravfyllt arbete som begränsas 
av otillräckliga resurser (I, IV). En ny aspekt som synliggörs är att personalen 
vågar stå fast vid sin egen övertygelse om vad som är bäst för de boende. 
Personalen upplever situationerna som känslomässigt påfrestande och 
konstaterar att de får ta konsekvenserna vid ett senare tillfälle (IV).  

Sammantaget visar resultaten likvärdiga förändringar i både EG och RG efter 
interventionen. Vi kan konstatera att det råder en obalans mellan ideologierna 
”objective, percieved och subjective” då ett gemensamt och accepterat synsätt 
(objective ideology) i personalgrupperna saknas (Brunsson 2000). Detta ger en 
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förståelse för att de flesta situationerna handlar om relationer till medarbetare 
och deras handlingar ”percieved ideology”, med för personalen negativa upp-
levelser. Negativa upplevelser av den egna situationen, ”subjective ideology”, 
är också vanligt förekommande. Utifrån att ingen ”objective ideology” synlig-
görs, är det rimligt att anta att den enskilda personalen upplever osäkerhet, vil-
ket Brunsson (2000) menar kan förhindra ett gemensamt handlande med sam-
arbetssvårigheter som följd. Samarbetssvårigheter kan också ha sitt ursprung i 
moraliska trångmål (Jameton 1993, Raines 2000) där personalen upplever sig 
vilja göra en sak utifrån sin moraliska ståndpunkt men att medarbetare (I), or-
ganiseringen av arbetet (I, IV) och ekonomiska förutsättningar (IV) utgör hinder 
för deras handlande. 
 
 

Arbetsklimatmönster 
 

Personalens upplevelse av arbetsklimatet som mättes i relation till känslan av 
sammanhang, arbetstillfredsställelse och utbränning (III) visar positiva värden 
före interventionen och inga signifikanta förändringar kunde iakttas efter inter-
ventionen. Detta resultat är något förvånande då samarbetssvårigheter hade 
aviserats. Vi kan förstå detta utifrån Antonovskys perspektiv (1987) som inne-
bär att en människa med en stark känsla av sammanhang väljer det mest pas-
sande sättet att hantera den uppkomna situationen. Studiens positiva resultat i 
detta sammanhang kan innebära att även om samarbetsproblem fanns så hante-
rade personalen dessa på ett tillfredställande sätt. Genom denna förmåga att 
välja rätt strategi kan det positiva resultatet gällande arbetstillfredsställelse och 
utbränning också förstås. Andra studier visar att hög känsla av sammanhang 
medför bättre förmåga för personalen att klara av stress och må bra (Antonovs-
ky 1993, Larsson et al 1994). Gallagher et al (1994) fann att anhörigvårdare med 
hög känsla av sammanhang klarar av betungande situationer genom att fokuse-
ra på ”meningen” med att arbeta med social omsorg och vård. Då den kontext 
vi har studerat till stor del består av kvinnor kan det positiva resultatet även 
förstås utifrån kvinnors socialiseringsprocess till anpassning, vilket innebär att 
kvinnors egna behov nästan alltid åsidosätts när andras behov gör sig gällande 
(jfr Magnusson 1996). Detta leder troligtvis till att de även kan förbise eventuel-
la brister som har med den egna arbetssituationen att göra. 
 
 

Gruppkulturens betydelse för arbetsklimatmönster 
 
Om vi går vidare i vårt resonemang och ställer arbetsklimatets positiva resultat 
i förhållande till de olika gruppkulturerna, så vidgas vår förståelsebild. Obser-
vationerna visar i Bions (1974) termer att gruppernas kultur (VI) kunde karakte-
riseras som arbetsgrupps- och grundantagandeaktivitet. Bion menar att i grup-
per med arbetsgruppsaktivitet överensstämmer individens egna intressen med 
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gruppens, samt att det finns en medvetenhet om att gruppsamarbete är värde-
fullt.  

I vart av ett av grundantagandetillstånden finns det möjlighet för personalen 
att känna trygghet, så länge deras värderingar överensstämmer med de som är 
rådande. Grundantagandetillstånden ställer inget krav på samarbete. Med den-
na förståelsebild kan vi anta att personalen har förutsättningar att må ganska 
bra och på så sätt uppfattar sitt arbetsklimat som gott. Vi menar därför att det 
positiva resultatet från arbetsklimatstudien (III) och personalgruppernas möjli-
ga trygghetskänsla är samstämmiga. 

I denna studie betraktas känslan av sammanhang, arbetstillfredsställelse och 
utbränning som ingående delar i arbetsklimatet. Några tidigare studier med 
fokus på arbetsklimat för personal inom särskilda boendeformer har inte påträf-
fats, men det är logiskt att anta att arbetsklimatet har betydelse för upplevelsen 
av arbetet även inom social omsorg och vård. Social omsorgs- och vårdperso-
nals arbete bygger på direkta eller indirekta relationer med boenden där de 
måste sätta sig in i den boendes situation för att kunna utföra arbetet på bästa 
möjliga sätt. I ett sådant arbete kan låg nivå på känsla av sammanhang, arbets-
tillfredsställelse och hög nivå på utbränning i personalgruppen påverka perso-
nalen negativt på individnivå och i relationerna med de boende. Detta kan i sin 
tur medföra en negativ påverkan på hela personalgruppen. Om personalen 
däremot som i denna studie har positiva upplevelser av arbetsklimatet kan en 
”god cirkel” utvecklas. Det vill säga om personalen har en positiv upplevelse så 
kan det i sin tur påverka klimatet i gruppen, vilket kan generera positiva reak-
tioner på individnivå (jfr Ekvall 1991). 

Kvalitetsförändringar – ett utfall av interventionen 
 
Resultaten i vår studie visar kvalitetsförändringar i berättelserna efter interven-
tionen, där vi menar att det är rimligt att anta att interventionen som sådan har 
varit av betydelse för den förändrade bilden (EG). Vår slutsats är att kvalitets-
förändringarna visat att deltagarna i diskussionsgrupperna ökat sin förståelse 
för varandra vilket implicit borde vara av positiv betydelse för samarbetssvå-
righeter och konflikter. Denna slutsats är samstämmig med resultaten från Cott 
(1997) och Hallbergs et al (1994) interventionsstudier. För att få en samlad bild 
som stödjer vår slutsats kommer en gemensam förståelsebild av resultaten att 
diskuteras. I den fenomenologisk hermeneutiska (V) tolkningen kan vi urskilja 
kvalitetsförändringar som ger stöd för att interventionen har varit av betydelse 
för personalen. Tolkningen avslöjar en betoning på bekräftande kommunika-
tion mellan medarbetare med en känslomässig närhet och försök till förståelse 
av andras uttalanden och beteenden. Tolkningen avslöjar också en framträdan-
de kamp för boendes behov. Dessa förändringar talar för att diskussioner och 
reflektioner i diskussionsgrupper har medfört kunskap, som förståelse för me-
darbetare, men också insikt om det egna förhållningssättet. Dessa erfarenheter 
bör bidra till ett respektfullt bemötande med utrymme för bekräftande kom-
munikation som är en viktig utgångspunkt för ett fungerande samarbete. Vi 
menar att i ett bekräftande klimat skapas en trygghetskänsla mellan medarbeta-
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re. När trygghet finns så möjliggörs utrymme att möta boendes behov, närstå-
ende och medarbetare på ett nära och förstående sätt vilket rimligen borde 
medföra en ökad kvalitet inom social omsorgs- och vårdarbetet. Tryggheten 
kan också möjliggöra ett mildrande av gränskonflikter mellan de olika profes-
sionsgrupperna så att centreringen till den egna professionsgruppen får stå till-
baka till fördel för relationerna i personalgruppen (jfr Lindgren 1996). Vi menar 
också att upplevelsen av trygghet kan skapa förutsättningar för ett ”interpro-
fessional teamwork” (jfr Barr 1997) där personalen delar med sig av sina kun-
skaper men också ser till andra professioners kunskaper och resurser.  

De konstaterade kvalitetsförändringarna motsägs inte av innehållsanalysens 
resultat (IV) som visar att personalen efter interventionen vågar agera utifrån 
sin egen uppfattning och att upplevelsen av problematiska situationer med me-
darbetare har mildrats från frustration till ett konstaterande av att medarbetare 
utför arbetet på ett bristfälligt sätt. Om vi går vidare till arbetsklimatstudiens 
resultat (III) så kan vi inte finna något som motsäger att interventionen har varit 
av betydelse för personalen. De uppmätta värdena i studien visar hög känsla av 
sammanhang, hög arbetstillfredsställelse och låg grad av utbränning vilket bor-
de innebära att personalen hade goda förutsättningar att tillgodogöra sig inter-
ventionen. 

Om vi ställer dessa resultat i förhållande till respektive grupps kultur (VI) 
anser vi att i två av fyra (EG) grupper, arbetsgruppsaktivitet (grupp ett) och ar-
betsgruppsaktivitet-parbildningsaktivitet (grupp två) är resultatet förståeligt 
utifrån att dessa grupper verkligen diskuterade och reflekterade, på ett engage-
rat sätt. I de två övriga grupperna med grundantagandeaktivitet (grupp tre och 
fyra) är de positiva utfallet av interventionen på gruppnivå svårare att förstå då 
personalen i dessa grupper inte diskuterade i någon större utsträckning utan 
förde ett mer konstaterande samtal. Bion (1974) menar att i grupper med grun-
dantagandetillstånd ställs inget krav på samarbete för att gruppen ska fungera, 
de är inte heller benägna att förändra sin situation. Liknande resultat visar Nil-
sen (2000) som beskriver att på arbetsplatser som karakteriseras av konflikter är 
det mycket svårt att åstadkomma förändring. Teoretiskt kan vi anta att grupper 
i grundantagandetillstånd (grupp tre och fyra) inte är särskilt mottagliga för 
interventionens budskap. Av studiens fyra personalgrupper (EG) befann sig två 
i grundantagandetillstånd vilket rimligen borde ha varit av betydelse för perso-
nalens upplever av problematiska situationer efter interventionen. Detta kan 
utgöra en förståelse av resultaten i artikel IV där utfallet i EG och RG var lik-
värdiga. Vi menar dock att för personalgrupperna i grundantagandetillstånd är 
det ändå troligt att interventionen har varit av betydelse för relationerna i per-
sonalgruppen och kan ha startat en reflektion över egna och andras attityder (jfr 
Lövgren 2000). Detta kan möjligen bidra till ett underlättande för gruppen att 
”pendla över” till ett arbetsgruppstillstånd. 

Först via den fenomenologiska hermeneutiska tolkningen framträder något 
som kan betraktas som ett utfall av interventionen och uttrycks i vaga termer 
som måste  omgärdas med stora försiktighetstecken. Varför är det så? Ett skäl 
till att det är svårt att fånga utfall av en intervention kan vara att personalgrup-
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perna som studerats arbetar i en mycket komplex verklighet där ramarna är 
otydliga, där dynamiken i yttre villkor och omsättning av personal och boenden 
innebär att det är ogörligt att konstruera en intervention som är så renodlad att 
den ger tydliga utfall. Liknande förutsättningar visade Lövgrens (2000) studie 
där omfattande strukturella förändringar uppfattades motverka en omvård-
nadspolicys intentioner inom landstingskommunal hälso- och sjukvård. Vi me-
nar också att det är av betydelse vilka analysmetoder som tillämpas. Om syftet 
är att fånga utfallet av en intervention i en komplex verksamhet synes det vara 
nödvändigt att använda känsliga analysmetoder. Genom den fenomenologisk 
hermeneutiska tolkningen (V) fann vi kvalitetsförändringar i berättelserna efter 
interventionen i jämförelse med innehållsanalysens resultat (IV) som visar lik-
värdiga förändringar i EG och RG.  
 
 

Kvalitetsförändringarnas trovärdighet 
 
Vi kan konstatera att resultaten i artiklarna I - VI har bidragit med värdefull 
kunskap om personalens upplevda arbetssituation ur olika aspekter. Resultaten 
i artiklarna III och IV har inte kunnat ge underlag för att urskilja förändringar 
som skulle kunna relateras som ett utfall av interventionen. Tolkningen av re-
sultatet i artikel V ger däremot belägg för, kvalitetsförändringar i berättelser 
från den personal som deltagit i systematiska diskussioner (EG). Vad är det då 
som ligger till grund för att vi ska tro på resultatet i den fenomenologiska her-
meneutiska tolkningen? 

För det första baseras tolkningen på personalens egna reflektioner i berättel-
serna vilket innebär att vi som forskare kommer nära deras erfarenheter. Till 
skillnad från en persons talhandling som kan vara oreflekterad och/eller utan 
engagemang har berättelsen en innebörd för den som berättar (jfr Mishler 1986). 
I övriga delstudier har analysen fokuserat på det personalen haft för avsikt att 
uttala sig om, medan denna metod kräver en tolkning av de utskrivna berättel-
serna för att synliggöra resultatet (Ricoeur 1976). I tolkningen lämnas den sub-
jektiva nivån för att övergå till ett ontologiskt plan (Ricoeur 1976, 1982). Detta 
innebär att den genomförda texttolkningen kommer förbi personalens attityder 
och eventuella försvarsinställningar. Det här betyder att i jämförelse med studi-
ens övriga analyser har denna metod en ”känslighet” som resulterat i en annan 
och djupare förståelse. För det andra har vi strävat efter att följa de teoretiska 
stegen (Ricoeur 1976) i tolkningen som utgör grunden för metodens trovärdig-
het. Strukturanalysen är den objektiva delen av texttolkningen som kan ses som 
en sorts validering som den fortsatta tolkningen refererar till. Det som slutligen 
talar för att dessa data är trovärdiga är att det finns en överstämmelse mellan 
tolkning och kontext där vi menar att vår tolkning kan ses som rimlig (Kvale 
1997). Vi tycker oss kunna se en logik i att det är social omsorgs- och vårdper-
sonal vid de särskilda boendeformerna som har aviserat om samarbetssvårighe-
ter och de resultat vi erhöll före interventionen (II) och i RG (V). Sammantaget 
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menar vi att i den fenomenologiska hermeneutiska tolkningen framträder det 
som mest sannolikt är ett utfall av interventionen (jfr Ricoeur 1976).  
 
 

Avslutande reflektioner 
 
Avhandlingens delstudier visar på betydelsen av systematiska diskussions-
grupper som stöd för personal inom särskilda boendeformer. I sådana diskus-
sionsgrupper ges personalen möjlighet att reflektera över vardagsarbetet, dela 
med sig av sina erfarenheter, stödja, utmana och ge feedback till varandra. Ge-
nom att personalen kommer samman i systematiska diskussionsgrupper ges 
förutsättningar för en ömsesidig förståelse där den enskilda personalen kan se 
sitt eget arbete i förhållande till övrig personal och på så sätt skapas förutsätt-
ningar för ett respektfullt kommunikationsklimat. Med ett sådant kommuniksa-
tionsklimat skapas utrymme för förståelse av medarbetares uttalanden och be-
teenden (inte nödvändigtvis acceptans), vilket utgör en förutsättning för att ut-
veckla samarbetet. I ett respektfullt kommunikationsklimat ökar förutsättning-
arna för att boendes situation sätts i fokus. Men det är inte självklart att syste-
matiska diskussionsgrupper utgör ett fungerande stöd, så att ett respektfullt 
kommunikationsklimat utvecklas på det sätt som vi förväntar oss. Det finns en 
risk att gruppkulturens betydelse förbises och bortser vi från det faktum att 
förutsättningarna för systematiska diskussionsgrupper är oberoende av grupp-
kultur, går något förlorat. 

I avhandlingen studeras systematiska diskussionsgruppers betydelse för 
personal inom särskilda boendeformer. Anledningen till detta är framförallt att 
personalen aviserat om samarbetssvårigheter och konflikter inom personal-
gruppen. Även om kommunen efter ädelreformens införande har ett samlat an-
svar för social omsorg och vård för äldre och funktionshindrade personer före-
kommer oklarheter vad avser arbetets organisering och en kamp framträder om 
att få definiera och lösa de problem som personalen ska samarbeta om. Profes-
sionsgrupperna har skilda specifika kunskaper som var för sig är viktiga kom-
ponenter för arbetet i social omsorg och vård. En samordning av dessa olika 
kunskaper till en helhet är emellertid nödvändig för att en gemensam värde-
grund ska kunna utvecklas. För grupper som inte ges förutsättningar för stöd-
insatser i form av systematiska diskussionsgrupper finns en påfallande risk att 
den gemensamma värdegrunden inte utvecklas och att samarbetssvårigheter 
kvarstår och fördjupas. 
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Den insikt som arbetet med denna avhandling har skapat kan sammanfattas 
enligt följande: 
 satsning på systematiska diskussionsgrupper kan medföra positiva för-

ändringar för såväl personal som för boende.  
 hänsyn bör tas till gruppens kultur innan stödåtgärder planeras och 

genomförs.  
 personalgrupper kan vara väl rustade att själva genomföra systematiska 

diskussionsgrupper. 
 diffust uttryckta mål för diskussionerna kan utgöra ett hinder för att grup-

per i grundantagandetillstånd ska pendla över till arbetsgruppsaktivitet.  
 en teoretisk manual bör ligga till grund för att möjliggöra reflektion som 

öppnar upp perspektiv på de erfarenheter som diskuteras.  
 
För forskning inom social omsorg och vård är det en angelägen uppgift att yt-
terligare studera villkoren för systematiska diskussionsgruppers innehåll, form 
och betydelse och därmed ifrågasätta bilden av att goda relationer och gott 
samarbete i personalgrupper är något som utvecklas med automatik. Det är 
rimligt att anta att skapandet av rum för reflektion kan vara ett sätt att utveckla 
goda relationer i personalgrupper.  
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English Summary 
 
Space for reflection. Systematic discussion groups with social and nursing staff 
in special types of housing. 

This dissertation is about the staff in special types of housing for elderly 
people and people with disabilities. A major policy change took place in Swe-
den during the 1990's which meant inter alia that the municipalities took over 
responsibility for people who require a higher level of care. This resulted, 
among another things, in medically trained nursing staff being employed by 
municipalities to provide elderly and the disabled with care. This led to interac-
tion between social care staff and medically trained nursing staff. The transition 
was not implemented without problems, the result being that there developed a 
"conflict between the various professional groups that was unacceptable to 
work activity." A story from the first interview may provide an introduction to 
the "key problem" of the dissertation. 

Another manager… who is trained as a nurse … comes into my area and 
starts running things… Without consulting me. .. she ordered extra staff to my 
dwelling over the weekend… it was a terribly expensive weekend for me… I 
feel like I have been steamrollered… I think we should bring this up and I do 
not believe it is up to me to do so… I think it is my boss who should do that.  

To deal with this problem, an intervention was made in the form of system-
atic discussion groups among staff members within special types of housing. In 
these groups, staff were given a chance to discuss their everyday work, reflect 
on their own attitude, and listen to those of others. To learn how staff members 
experience their work situation, we have followed them in various ways over 
an extended period of time and, to some extent, participated in "their world". 
 

The aim of the study 
 
The overall aim of the study is to describe and understand the significance of 
the systematic discussions of conflicts and cooperation between social and nurs-
ing staff in special types of housing. The approach of the study was basically 
inductive, since our objective was to understand how staff members experience 
their own daily work, in order to determine the significance of the intervention 
to them. 
 

Systematic discussion groups 
 
We followed four staff groups, experimental dwellings (ED) that held system-
atic group discussions, and four staff groups that were studied only as reference 
dwellings (RD). The discussion groups used a manual (Unpublished) as a basis 
for their discussions. The contents of the manual were aimed, first of all, at trig-
gering thoughts for discussions, with a focus on their own experiences from the 
workplace and, secondly, at raising the level of the discussion to a theoretical 
perspective, with respect to staff's own experiences. Themes of the manual in-

 72



 

clude "becoming conscious of one's caring philosophy, giving and receiving 
confirmation, being good and honest, and co-ordinating a common caring phi-
losophy", whereby each theme concludes with discussion questions. The group 
discussions lasted 2-3 hours per session, with a total of 16-18 hours. Before each 
discussion session we produced recommendations for the format and content, 
which were discussed with the manager of the discussion group in question. 
 

Results and conclusions of the study 
 
Before the intervention began, an estimate was made of how staff experienced 
their working climate, based on the sense of coherence, job-satisfaction, and 
burnout scales. An additional estimate of the same type was made after comple-
tion of the intervention. The purpose was to see if there were any differences in 
how staff viewed their working climate. The analysis shows that staff's experi-
ence was positive both before and after the intervention and no significant dif-
ferences could be observed. 

To produce a broader and deeper picture of the job situation of staff mem-
bers, they were also interviewed on how they experienced problematic situa-
tions on the work. Narrative interviews were conducted before and after the 
intervention to see if there were any differences in staff members' experience 
that could be related to the intervention. 

A phenomenological hermeneutic interpretation of the narratives in the in-
terviews shows that the intervention was important to the experience of being 
in problematic situations. The results before the intervention and in reference 
dwellings are equivalent and elucidate staff members' struggle to retain their 
self-esteem and to be confirmed by their colleagues. The experimental dwell-
ings narratives show a change from rejecting to confirming communication 
among colleagues and more subtle changes pointing to an emotional closeness 
where attempts have been made to understand colleagues' perspective and re-
actions, where the residents are the central concern in the narratives. 

An analysis of the content of the interviews after the intervention shows 
equivalent changes in experimental dwellings and reference dwellings. The 
analysis shows that the staff's view of problematic situations had been softened 
and that they viewed their colleagues as less of a hindrances. There were no 
mentions made of the previously indicated conflicts between social and nursing 
staff. The results also show that staff members are not afraid to stand by their 
own ideas of how they should act in various situations. 

During the period of the intervention, observations were made in the discus-
sion groups. The question was whether the observations could provide any ad-
ditional knowledge of the intervention and, thus, expand our understanding of 
the marginal differences obtained in the complementary studies. The analysis 
shows that each group has its own special culture and that, as a result, they 
have different suppositions concerning the content and depth of the discus-
sions. For two of the four groups, the intervention was a good form of suppor-
tive effort. The marginal differences obtained in the other parts of the study can 
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be seen as a result of the fact that two of the four groups were not very recep-
tive to the message of the intervention. We are also able to say that the "inter-
nal" group processes are of great importance to the outcome of the intervention 
and, consequently, particular consideration should be given to the culture of the 
staff groups before support measures are planned and implemented. 
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Concluding remarks 
 
The results of the study show that the use of systematic discussion groups is a 
good example of a support effort. The positive outcome of using discussion 
groups is seen, however, only when methods are employed that go the deepest 
and that contain the most far-reaching interpretive work. Our understanding of 
this is that there can be a link between complex processes and the need for re-
search methods that are highly sensitive to nuances. The changes in the ED nar-
ratives indicate that the discussions and reflections in discussion groups have 
helped the staff groups come closer together, which should implicitly have a 
positive effect on cooperation problems and conflicts. 
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Diskussionsmanualens kapitel med tillhörande frågeställningar. Bilaga 1 
 
1. Inledning 
 
2. Att ge social omsorg och vård 
* Tycker du att ni behandlar varandra som värdiga och sårbara människor i ditt arbetslag?  Att 
den boende behandlas som värdig och sårbar? Att närstående behandlas så?  Om inte — vad 
kan ni göra åt det 
* Har du själv någon gång känt att du blivit behandlad som ett objekt? Vad kan du göra för att 
inte boende, närstående och medarbetare ska känna att de blir behandlade som objekt på din 
arbetsplats? 
* Vad är en ömsesidig omsorgsrelation? Hur kan du främja ömsesidiga omsorgsrelationer på 
din arbetsplats med boende, närstående och medarbetare? 
Vad kan du göra för att mötet med boende, närstående och medarbetare inte utvecklas till en 
meningslös maktkamp? 
 
3. Att bli medveten om sin omsorgsfilosofi 
*Vad har du för omsorgsfilosofi? Hur tror du att det märks i ditt sätt att tänka och diskutera? 
Har alla samma omsorgsfilosofi på din arbetsplats? Hur kan man märka det? Vad är ni överens 
om? Vad är ni inte överens om? 
 
4. Att ha en livstolkning 
* Hur är det på din arbetsplats: Tror du att den boende känner sig föraktad när hon är svag? 
Tror du att närstående känner sig föraktade när de är svaga? Måste du som personal alltid vara 
stark? 
* Hur kan du ” värna om integriteten” hos dig själv, dina medarbetare, de boende och deras 
närstående 
* På vilket sätt kan du respektera dina egna friheter och rättigheter? Dina medarbetares friheter 
och rättigheter? De boendes och deras närståendes friheter och rättigheter? 
* Vad innebär det att betrakta sig själv, medarbetare, boende och deras närstående som unika 
och hela människor? 
* Behandlas kvinnor och män som lika värdefulla på din arbetsplats? Behandlas de boende som 
lika värdefulla som närstående och medarbetare? 
* Vad kan du göra för att inte glömma bort att den boende är en del av en helhet, sin familj, sin 
folkgrupp? Finns det tillfällen då det är extra lätt att glömma bort det? Kan man tänka på det 
jämt? 
* Finns det antihumanistiska tankar inom äldre- och handikappomsorgen i Sverige idag? 
 
5. Att bekräfta och att bli bekräftad 
* Hur kan du ge bekräftelse till dina medarbetare, de boende och deras närstående? 
 
6. Att förstå etik 
* Anser du att det finns skillnad mellan hur du bör vara och hur du är gentemot boende? 
(Dygdetik). 
 
7. Att vara god och rättrådig 
* Diskutera situationerna under dygden hopp ur din synvinkel.  
- Hur öppet är ”klimatet” på din arbetsplats? 
- Vågar du uttala din misstro? 
- Tål du negativ/positiv kritik? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden hopp ur boendes/närståendes perspektiv. 
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* Diskutera situationerna under dygden vilja ur din synvinkel   
- Hur gör du för att utgå från den boendes behov ..... inte från dina egna? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden vilja ur boendes/närståendes perspektiv. 
 
* Diskutera situationerna under dygden målmedvetenhet ur din synvinkel 
- Formulerar du tillsammans med den boende klara och tydliga mål för vad ni tillsammans 
skall försöka uppnå? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden målmedvetenhet ur boendes/närståendes perspektiv. 
 
* Diskutera situationerna under dygden kompetens ur din synvinkel.  
- Har du möjlighet att använda din kreativitet i ditt arbete? 
- Vad betyder ditt arbete för dig? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden kompetens ur boendes/närståendes perspektiv 
 
* Diskutera situationerna under dygden trohet ur din synvinkel   
Hur reagerar du om du ser att en kollega till dig handlar på ett sätt som går emot den omsorgs-
filosofi som ni arbetar efter? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden trohet ur boendes/närståendes perspektiv 
 
* Diskutera situationerna under dygden kärlek ur din synvinkel. 
- Kärlek förutsätter en balans mellan närhet och distans. Beskriv en situation där du har upplevt 
närhet och en annan situation där du har upplevt distans i ditt arbete. Vad avgjorde att du upp-
levde närhet respektive distans? 
Diskutera dygden kärlek ur boendes/närståendes perspektiv. 
 
* Diskutera situationerna under dygden omsorg ur din synvinkel  
- Hur förhåller du dig till boende och dina medarbetare som du ej tycker om?  
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
Diskutera dygden omsorg ur boendes/närståendes perspektiv. 
 
* Diskutera situationerna under dygden visdom ur din synvinkel 
- På vilket sätt ”tar du in” andras tankar och funderingar i det som diskuteras? 
- Vilka möjligheter och hinder har du att utveckla ditt arbete? 
Diskutera likheter och skillnader som framkommit under diskussionen. 
 
8. Att handla spontant 
* Vad präglar atmosfären på din arbetsplats? På vilket sätt präglas din arbetsplats av förtroen-
de, hopp och hjälpsamhet. Vad gör ni för att inte kväva förtroendet, hoppet och hjälpsamheten? 
* Diskutera liknelsen personalledare/trädgårdsmästare på sidan 62: Hur tycker du att din per-
sonalledare hjälper till att utveckla dina möjligheter? 
 
9. Att lösa etiska problem 
* Utgå från ett konkret exempel från din egen vardagssituation då det är svårt att veta vad som 
rätt och gott att göra. Diskutera igenom de olika stegen om hur det bör förhålla dig på sidan 64-
69. Hur brukar du göra i ditt arbete?  
 
10. Att komma överens om en omsorgsfilosofi 
* Utgå från och diskutera filosofen Karl-Otto Apels idéer om kommunikation (sid 72). 
- Hur kan du bidra till ett öppet kommunikationsklimat på din arbetsplats? 
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- Hur kan du föra talan åt dem som för närvarande inte har möjligheter eller resurser att bidra 
till ett öppet kommunikationsklimat ?  
 
* Ni har nu genomfört en första genomgång av diskussionsunderlaget. Innan ni påbörjar den 
andra diskussionsomgången är det viktigt att fundera över vad diskussionerna lett fram till så 
här långt - utifrån de mål som finns i diskussionsmanualen (sid 3). 
 
Reflektera över följande och exemplifiera utifrån varje frågeställning: 
* Uppfattar du att ni på er arbetsplats har ökat förståelsen och respekten för varandras kunskaper? 
Diskutera hur ......? 
 
* Upplever du att er förmåga till samarbete har ökat, tex genom att lyssna, leva sig in i, bekräfta 
och att komma överens? 
 
* Upplever du att ni har hittat en ”gemensam etisk plattform” att utgå ifrån - dvs att ni reflekterar 
över de situationer ni ställs inför i vardagen - så att ni strävar åt samma håll? 
 
*Det är viktigt att utveckla ett gemensamt språk . Diskutera vilka begrepp ni använder på er ar-
betsplats idag, försök sedan komma överens om vilka begrepp ni fortsättningsvis ska använda. 
Då det gäller de som får er omsorg -  boende, den enskilde, servicetagare, vårdtagare, patient, 
hyresgäst etc, dig själv som personal - ex. vårdpersonal, omsorgspersonal, vårdbiträde, under-
sköterska, personalledare, föreståndare, sjuksköterska, syster etc, den verksamhet du arbetar 
med/inom omsorg, vård, omvårdnad ...... ålderdomshem, äldrecentra, servicehus, gruppboen-
de.... ....avdelning, enhet etc. 
 
Utvärdering 
Försök komma överens om vad ni ska arbeta vidare med på er arbetsplats utifrån ovanstående... 
 
Avsluta med en ”runda” där var och en får sätta ord på; 
Vilken kunskap/insikt har du kommit fram till angående dig själv och vad skulle du vilja ta tag i 
för att förändra/förbättra ditt social omsorgs- vårdarbete/ ledarskap.....Glöm inte att planera 
hur ni ska gå vidare med diskussionsgrupperna……!! 
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