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Sammanfattning 

Detta är en fallstudie som handlar om de varierande uppfattningar som en arbetsgrupp vid en 

vårdavdelning har haft av ett påbörjat arbete med grupputveckling. Denna grupp gavs 

möjlighet för forskaren att studera under hösten 2013 och en studie av denna arbetsmetod är 

idag aktuell. Arbetet med grupputveckling har skett genom en modell innehållande 

hälsopromotion. För att ta reda på gruppens uppfattningar av denna metod genomfördes 

kvalitativa enskilda intervjuer med dem. Materialet har till en början inspirerats av en 

fenomenografisk analysmetod. Därefter förändrades valet av analysmetod till en blandad 

metod istället. Detta för att kunna visa en så rättvis bild som möjligt av informanternas 

uppfattningar. Fenomenografin är fördelaktig gällande analysen av det syfte som är 

formulerat, vilket är att förstå på vilka olika sätt som deltagarna har uppfattat den aktuella 

grupputvecklingsmetoden. Resultatet som visade sig i studien var att arbetsmetoden för 

grupputveckling till viss del har gett ett positivt resultat. Dock visade det sig att alla uppgifter 

som skulle genomföras inte ännu hade hunnit fullföljas. Detta på grund av svårigheter med att 

finna vikarier till en slimmad vårdavdelning. Tidsaspekten för denna studie har varit 10 

veckor.  

 

Nyckelord: Salutogenes, Hälsopromotion, Workplace Health Promotion, Team, 

Grupputveckling 
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Inledning 
 

Detta avsnitt består av en presentation av fallstudiens genomgående ämne. Vidare beskrivs 

bakgrunden till det arbete med grupputveckling som påbörjades inom en autonom 

arbetsgrupp under hösten 2013. Slutligen presenteras syftet som fallstudien bygger på 

tillsammans med uttryckta frågeställningar.   

 

Människor har genom alla tider bildat arbetsgrupper (Wheelan, 2013). Dels för den egna 

överlevnaden eftersom fler människor är starkare än färre, men också för att berika varandra 

genom nya idéer och lärdomar. Arbetsgrupper fungerar dock inte alltid friktionsfritt, snarare 

tvärtom. Idag råder det en explosion av teamskapande aktiviteter i syfte att sträva efter ännu 

högre effektivitet eller om man så vill, ett mer välfungerande team. Trots en uppsjö inom 

aktuell forskning angående problemlösning i grupp har ändå många organisationer svårigheter 

att lösa dessa problem (Wheelan, 2013; Kauffeld & Lehmann-Willenbrock, 2012). Att arbeta 

med grupputveckling är ett sätt att nå framgång vid olika typer av problem som kan uppstå 

inom en grupp. Forskning inom detta område visar att en utveckling har skett under det 

senaste årtiondet (Wheelan, 2013). Medan det tidigare var ett högre fokus på att utbilda 

arbetsgruppen tillsammans med teamledaren är det idag mycket vanligare att enbart utbilda 

ledaren. Under en tioårsperiod mellan 1990-2000 studerades 172 arbetsgrupper inom 

vetenskaplig forskning medan bara 54 studier handlade om teamledarskap. Under 

nästkommande årtionde, 2000-2010 handlade 78 studier om arbetsgrupper medan 126 studier 

undersökte teamledarskap. Susan A. Wheelan skriver att denna utveckling kan bero på en 

förmodad tro på att teamledaren kan utveckla sitt team till att bli högpresterande. Detta anser 

Wheelan handlar om orealistiska förväntningar. Hon förklarar att det är svårt för en grupp att 

utvecklas till ett starkt presterande team om inte gruppen har fått ta del av de utbildningar som 

behövs för att förstå olika grupprocesser. Ett arbete med grupputveckling kan enligt Wheelan 

(2013) leda till att en arbetsgrupp utvecklas till att bli ett högpresterande team. Wheelan 

definierar skillnaden mellan en arbetsgrupp och ett team på följande sätt:  

 

En arbetsgrupp består av medlemmar som strävar efter att skapa gemensamma mål och att 

utveckla en effektiv och välfungerande organisationsstruktur för att uppnå dessa mål. En 

arbetsgrupp blir ett team när de gemensamma målen har etablerats och när man kommit fram 

till effektiva metoder för att förverkliga målen /…/ När en grupp blir ett team händer något 
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enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmar i högpresterande 

team känner sig involverade, engagerade och uppskattade (Wheelan, 2013, s.15). 

 

Grupper är något som finns överallt i samhället: i körer, inom idrottens värld, 

studentföreningar, pensionsföreningar, klasser och inte minst i arbetslivet. De olika sätt som 

det går att arbeta med grupper på genom grupputveckling är otaliga. Jag är intresserad av att 

undersöka effektiva sätt att arbeta med grupputveckling i arbetslivet. Detta eftersom problem 

inom grupper är ett vanligt förekommande bekymmer hos många företag idag. Som tidigare 

nämnt har många organisationer svårt att veta hur de kan lösa dessa problem.  

Eftersom jag är intresserad av fenomenet grupputveckling i arbetslivet och hade en sedan 

tidigare etablerad kontakt, föll det sig naturligt att fråga just denna arbetsgrupp om de ville 

vara med i denna studie. Denna arbetsgrupp hade precis genomgått en 

grupputvecklingsprocess med hälsopromotion som arbetsmetod där jag var närvarande som 

observatör. Att jag var känd av gruppen sen tidigare tror jag kan ha haft en betydelse varför 8 

av 11 personer i gruppen valde att delta i undersökningen. Jag spekulerar att det skulle ha 

varit svårare för en okänd person för gruppen att få möjlighet att intervjua så pass många av 

dem. En undersökning av gruppens uppfattningar av denna arbetsmetod är nu aktuell. 

Undersökningen har sin förankring i en kommunal verksamhet i en medelstor svensk stad. 

Gruppen arbetar vid en av stadens vårdavdelningar och har tillsammans med en av 

kommunens konsulter arbetat med den aktuella grupputvecklingsmetoden.  

Då denna arbetsgrupp har haft vanligt förekommande problem med strukturfrågor på 

arbetsplatsen, men även med kommunikationen och team/ samarbete inom gruppen har detta 

case varit särskilt spännande att följa. Mina tankar kring en vanligt förekommande 

problematik avseende struktur är arbetsplatser som strävar efter en ökad ordning och reda i 

kök, tvättstuga och förråd. Men även schematiska problem och organisering av 

arbetsuppgifter tillhör min definition av vanligt förekommande problem. Även om denna 

studie inte är replikerbar så tror jag att det arbetssätt som har använts kan vara till nytta för 

andra organisationer som planerar ett arbete med grupputveckling. Med detta är det inte sagt 

att mer forskning inte är nödvändig. Det behövs en ständig påfyllnad av fler teorier och 

modeller att använda sig av i en konstant föränderlig värld, med sina nya krav på människan. 
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs det arbete med grupputveckling som påbörjades under hösten 2013 

och som ännu arbetas med inom en arbetsgrupp på en vårdavdelning. En av kommunens 

konsulter anlitades för att få bukt med problematiken inom gruppen. Konsulten genomförde 

tre träffar med gruppdeltagarna samt en uppföljande träff några månader senare. 

 

Arbetsmetoden  
Inledningsvis utbildades deltagarna om två olika förhållningssätt till hälsa: ett salutogent 

perspektiv som fokuserar på att främja hälsa och ett patogent perspektiv som angriper de 

problem som kan finnas. Hansson (2011) beskriver att en tradition finns inom 

hälsopromotion, speciellt internationellt, där man genom en god hälsopedagogik utbildar 

deltagarna om hälsa. Efter denna undervisande del gjordes en övning kallad ”Solen” 

individuellt. Den gick ut på att varje individ fick skriva ner sina egna friskfaktorer, vad som 

bidrar eller skulle bidra till ökad arbetslust och hälsa, både från privatlivet och arbetslivet. 

Delarna som belyste arbetslivet är de som senare kom att kartläggas. Teorin bakom 

kommande utvecklingsarbete presenterades. Denna är baserad på en modell om 

hälsopromotion (Hansson, 2011) och kommer att förklaras ingående under teori delen i detta 

examensarbete. Nästa steg blev att gruppen arbetade med en så kallad lärduk vilket är ett stort 

pappersark innehållande fyra olika ämnen. Gruppen delades in i mindre grupper om 3-4 

personer. I dessa små grupper turades deltagarna om att vara samtalsledare för var sin fråga 

och skulle ansvara för att alla inom den lilla gruppen fick komma till tals. 

Lärdukens ämnen var: 

• Hur ser drömläget ut? 

• Vad gör vi idag som bidrar till drömläget? 

• Vad skulle vi behöva börja göra för att nå drömläget? 

• Vilka förutsättningar behövs för att nå drömläget? 

 

Lärduken kom senare kombinerat med solenövningen att ligga till grund för kartläggningen 

över hur gruppen skulle fortsätta arbetet på arbetsplatsen. Dessa beskrev nuläget och de 

förutsättningar som gruppen behövde för att kunna påbörja arbetet mot en bättre hälsa.  
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Gruppens önskade förutsättningar var: 

 

• Schemaförändringar 

• Tid att mötas för dialog och beslut 

• Resurser för ”småfix” som kunde förbättra den fysiska miljön 

• God och glad personal 

 

En handlingsplan skapades tillsammans med deltagarna. Ansvarsgrupper bildades med 

personer som ville åta sig de olika områdena gällande de förutsättningar som gruppen 

behövde så att de kunde arbeta vidare med strukturen. De planerade gemensamt när arbetet 

skulle utföras och hur de skulle kunna veta att de hade nått deras mål.  

 

De bildade en schemagrupp där chefen ingick med avsikt att förändra schemat. Detta för att 

skapa mer tid för gruppen att mötas genom förändrade arbetstider. Men även genom att 

möjliggöra fasta pauser, rapporttid och en strävan att ta tillvara på tiden från 

arbetsplatsträffarna bättre. En trivselgrupp bildades som skulle piffa till lite genom att de fått 

resurser för ”småfix”. God och glad personal är något som gruppen kände att de hade, men 

som ansågs viktigt att bevara och de gav förslag på hur detta kunde anordnas. 

 

Resultatet av sammanställningen visade även att det som gruppen behövde mer av bestod av 

tre kategorier: Struktur, Kommunikation och Team-/samarbete. Gruppen fick därefter 

välja den kategori som de ville börja arbeta med och de valde struktur. Efter detta definierade 

gruppen vad struktur var för dem: 

Struktur: 

• Ordning och reda 

• Arbetsordning 

• Roller och ansvar 

 

Grupper genererades sedan som skulle arbeta med strukturen genom att skapa: Ordning och 

reda, en god arbetsordning och roller och ansvar.  

 

Slutligen gjordes en övning där deltagarna fick skriva upp sina förväntningar på de olika 

yrkesrollerna inom arbetsgruppen. Dessa var undersköterskor, sjuksköterska och chef. Sedan 
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presenterades åsikterna för varandra och möttes med kommentarer från de berörda 

yrkesrollerna. 

 

Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera en grupputvecklingsmetod som tidigare använts på en 

arbetsgrupp vid en vårdavdelning.  

 Hur upplevs den grupputvecklingsmetod som användes? 

 Har gruppen upplevt några förändringar som är orsakad av arbetet med 

grupputveckling?  

 Vad hade kunnat göras för att nå ett ännu bättre resultat enligt gruppen? 

 

Teoretisk översikt 
 

Detta kapitel inleds med en teoretisk översikt av innebörden av olika begrepp och teorier som 

är centrala för denna fallstudie. Avsikten är att göra en fallstudie av en specifik arbetsmetod 

gällande grupputveckling som nyligen har använts av en arbetsgrupp. Därför härrör den 

kommande presentationen av begrepp från denna arbetsmetod. Efter detta följer aktuell 

forskning angående strategier för grupputveckling. 

 

Salutogent/ Patogent 

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky år 1979. Innebörden i detta begrepp 

handlar om att fokusera på hälsofrämjande faktorer istället för som i ett patogent perspektiv, 

fokusera på orsaken till sjukdomar. Ett salutogent perspektiv fanns dock för mer än 3000 år 

sedan. Den kinesiska kejsaren Huang Di formulerade:  

 

Visa män behandlar inte de som redan är sjuka utan instruerar dem som 

ännu inte insjuknat. Att administrera mediciner till dem som redan är sjuka 

eller slå ner revolter som redan startat är jämförbart med att gräva en brunn först när man är 

törstig eller att smida vapen först när slaget har börjat (Gerhardsson, 2009, s. 28).   
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Antonovsky fann tre nyckelord som beskriver ett salutogent fokus. Dessa kallade han en 

känsla av sammanhang – KASAM. Nyckelorden består av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Teorin om KASAM förklaras av Hudson (2013) i en artikel. Hudson menar 

att även om dessa ord myntades för över 30 år sedan är de ännu betydelsefulla och något att 

sträva efter när det gäller att främja hälsan hos människor. Begriplighet definieras av 

Antonovsky (1991) som att människan förstår anledningen till att situationen är som den är 

eller vad som orsakar det som sker. Hanterbarhet handlar om när människan känner att den 

har tillgångar att agera utifrån de krav som den känner. Meningsfullheten var den komponent 

som Antonovsky ansåg var viktigast. Detta eftersom begriplighet och hanterbarhet bygger på 

att människan känner en meningsfullhet i vad den gör. Dessa tre komponenter skapar 

tillsammans den salutogena modellen KASAM och kan enligt Antonovsky (1996) användas 

som en teori för att arbeta med hälsopromotion.  

 

Andra forskare som behandlar och förklarar teorin om salutogenes är Becker och Rhynders 

(2012). Även de förklarar det salutogena perspektivet som motsatsen till det patogena och 

skriver att det vanligaste synsättet på hälsa traditionellt har varit och ännu är ur ett patogent 

perspektiv. De diskuterar att ett patogent perspektiv utgår från de problem som orsakar en 

sämre hälsa, medan ett salutogent perspektiv utgår från faktorer som kan bidra till en bättre 

hälsa. Detta genom att fokusera på lösningar så att människan kan nå sin önskade framtida 

situation. Vidare förklarar de begreppen på ett matematiskt sätt genom att beskriva det 

patogena synsättet i form av subtraktion, då det handlar om att eliminera problemen, medan 

det salutogena synsättet handlar om addition. Detta eftersom man vill addera genom att 

fokusera på tänkbara lösningar och möjligheter (Becker & Rhynders, 2012). 

 

Hälsans kontinuum 

Antonovsky (1979) hade ett synsätt på hälsa och ohälsa som något föränderligt. Det är varken 

det ena eller det andra utan han menade att upplevelsen av hälsa och ohälsa ryms inom ett 

kontinuum (Antonovsky, 1979). Även Adkins et al. (2000) diskuterar hälsa som något 

föränderligt efter ett tänkt kontinuum där maximal hälsa skulle innebära ett starkt 

välbefinnande medan individen vid den sämsta hälsan skulle vara död. Antonovsky (1979) 

menade att detta synsätt inte är begränsande till att enbart se en ohälsa hos en individ som till 

exempel har ont i någon del av kroppen. Individen kanske för övrigt mår bra och upplever att 

den har en god hälsa trots värk.  
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Ohälsa ---------------------------------- Hälsa 

Figur 1 Hälsans kontinuum: (Hansson, 2011, s. 61) 

 

Hansson (2011) beskriver att med ett synsätt på hälsa som något växlande samtidigt som ett 

salutogent perspektiv väljs kan ett arbete mot önskat läge på kontinuumet påbörjas. Detta 

genom att söka de faktorer som medverkar till ökad hälsa på kontinuumet vilket är en viktig 

faktor i hälsopromotion. Antonovsky (1979) menade att med detta synsätt på hälsa undersöks 

det som bidrar eller bevarar hälsan.  

 

Friskfaktorer 
På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Lindberg och Vingård (2012) gjort en kunskapsöversikt 

över den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. De beskriver att för endast 50-100 år sen 

fokuserades arbetsmiljöarbetet på att undvika en ond bråd död till att idag fokusera på 

främjande faktorer eller friskfaktorer. En ideell organisation som arbetar med att sprida 

kunskap om hälsofrämjande arbete är Prevent. Deras ägare består av Svenskt Näringsliv, LO 

och PTK. Prevent har gjort en definition på friskfaktorer som: 

 

/.../företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och 

levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i 

arbetslivet (Prevent, 2014). 

 

Det handlar om att kartlägga, bevara och stärka friskfaktorer för att detta gynnar att individen 

trivs och mår bra, privat och i arbetslivet (Prevent, 2014). De menar att hälsan från privatlivet 

och arbetslivet påverkar varandra och att de förändras under livet. Lindberg och Vingård 

(2012) beskriver att det har tillkommit en vidare tolkning av Arbetsmiljölagens 1 § ”Lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö”. Arbetsmiljöverket har tolkat vad en god arbetsmiljö kan vara i en kommentar: 

”Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” (Arbetsmiljöverket, 2010). 

Arbetsdepartementet (2010) skriver i den nationella handlingsplanen för åren 2010- 2015 att 
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arbetsmiljöns hälsofrämjande insatser planeras att både utveckla men även gynna hälsan. 

Därmed kommer de hälsofrämjande insatserna att öka mer än tidigare. 

 

Hälsopromotion 
Hälsopromotion är ett vitt begrepp härstammat från flera hundra eller till och med flera tusen 

år tillbaka i tiden och benämns internationellt Health Promotion (Hansson, 2011). Dagens syn 

på hälsopromotion tar sitt ursprung från bildadet av WHO:s konstitution 1948. Vid detta 

bildande skrevs det första dokumentet innehållande en syn på hälsa som ”ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO, 1948). Detta innebar en 

bredare syn på hälsa än förut, som något ytterligare än en brist på sjukdom (Hansson, 2011). 

En central händelse inom hälsopromotion var den konferens som WHO höll i Ottawa 1986 

kallad den:”First International Conference on Health Promotion”. Vid denna tidpunkt skrevs 

Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) innehållande en definition av 

hälsopromotion enligt fyra kriterier: Fokus på främjande, Delaktighet, Arena och Process. 

Anders Hansson (2011) har skrivit en bok om hälsopromotion i arbetslivet. Han beskriver en 

modell som visar hälsopromotionens fyra kriterier i enlighet med Ottawa Charter (1986): 

 

 

Figur 3 Hälsopromotionens fyra kriterier: (Hansson, 2011, s. 93) 

 

Fokus på främjande innefattar en helhetssyn på hälsa ur ett salutogent perspektiv vilket 

innebär ett synsätt som beskriver hur hälsan kan bevaras eller ökas. Detta genom att engagera 

individ, arbetsplats och organisation i en helhetssyn om hälsa (Hansson, 2011).  

Fokus på 
främjande 

Arena/ 
system 

tänkande 

Delaktighet Process 
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Arenatänkandet handlar enligt Hansson (2011) om att det behövs en kontext för att kunna 

använda sig av hälsopromotion. Förutsättningarna för en bättre hälsa på arbetsplatsen behöver 

tas reda på och en nulägesanalys är nödvändig enligt Hansson för att kunna röra sig mot ökad 

hälsa. Luxemburgdeklarationen beskriver att hälsoarbete inte bör ses som en separat del av 

verksamheten, utan att hälsoarbetet måste integreras i hela organisationen: ”Workplace Health 

Promotion has to be integrated in all important decisions and in all areas of organisations 

(intergration).”(Luxemburgdeklarationen, 1997, s. 2).  

 

Delaktighet beskriver Hansson (2011) som den kanske viktigaste faktorn i ett arbete med 

hälsopromotion. Han förklarar betydelsen av att individer ges tillfälle att inverka på sin egen 

situation så att de får vara med och bestämma det som de berörs av. Detta eftersom 

motivationen bland deltagarna kan öka och ett bättre resultat kan nås då individerna fått vara 

med och påverka sin egen situation. Karasek & Theorell (1990) som har formulerat den 

välkända krav-kontroll teorin, menar att medarbetare som ges ett ökat inflytande på sitt arbete 

tenderar att stärka sin psykosociala hälsa. 

 

Process handlar slutligen om arbetssättet från start till mål (Hansson, 2011). Det innebär att 

hälsopromotion inte är någon snabb lösning utan en långsiktig process som ständigt behöver 

revideras och arbetas efter (Ottawa Charter, 1986; Hansson, 2011). Även Adkins et al. (2000) 

förklarar att en god arbetsmiljö inte kan nås för alltid utan att det är en process som ständigt 

kräver arbete.  

 

Hansson (2011) beskriver hälsopromotion som ett sätt att främja hälsoarbetet i en 

organisation. De fyra faktorerna samordnas med varandra och tillsammans blir de ett 

tillvägagångssätt för att nå ökad hälsa på arbetet. Detta genom ett salutogent synsätt, KASAM 

som teoretisk vägledning till förutsättningar för en bättre hälsa och ovanstående modell att 

arbeta efter. Hansson (2011, s. 180) formulerar tre frågeställningar som behöver besvaras för 

att nå hälsopromotion: 

 

1. Vad är hälsa? 

2. Vilka förutsättningar bidrar till att hälsa utvecklas och bevaras? 

3. Hur får man till stånd en utveckling mot bättre villkor för hälsa? 
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Den första frågan kan besvaras genom tidigare resonemang om salutogenes eller patogenes 

som perspektiv. Hälsa kan även enligt Antonovsky/ Hansson (1979; 2011) ses som ett 

kontinuum och därmed något som kan förändras.  

En teoretisk utgångpunkt som kan göra det lättare att besvara fråga nummer två, kan enligt 

Hansson (2011) vara Antonovskys teori om KASAM. För att på ett mer övergripande sätt 

synliggöra vad som kan bidra till att individer bevarar och förbättrar sin hälsa inom 

arbetslivet, visar Hansson en modell som illustration.  

 

Arbetsplatsens känsla av sammanhang 

 

Figur 4 KASAM översatt till en vardaglig nivå på arbetsplatsen: (Hansson, 2011, s. 126) 

 

 

Ovanstående figur visar vad de tre komponenterna i KASAM kan innebära i praktiken på 

olika arbetsplatser. Det innebär på vilket sätt det går att applicera de tre begreppen: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till den konkreta organisationen. Genom att 

fundera kring KASAM i arbetslivet kan ställningstaganden gällande de prioriteringar som 

behöver göras inom organisationen underlättas. På detta sätt menar Hansson (2011) att det går 

arbeta med till exempel planering av hur människor inom en organisation kan bevara eller 

förbättra sin hälsa. 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

   

Kunskap om Resurser och stöd Motivation 

Omvärlden Material och verktyg Visioner 

Branschen  Människor Mål 

Företagets historia Tydlig organisation Rimlig lön 

Företagets organisation Klara riktlinjer Förmåner 

Arbetsinnehållet   

Arbetsmiljön Påverkansmöjligheter Värderingar 

Egna rollen Arbetstakten Etik och moral 

Förändringar Arbetets planering Centrala värderingar 

 Beslut 

 

Kompetens 

Rättvis behandling 

Feedback från 

Chefen 

Arbetskamraterna 

Kunderna 

Yrkeskunnande 

Social kompetens 

Kommunicera 

 

Ork 

Fysisk ork 

Psykisk ork 

Distansering 

Pauser 

Positiva upplevelser 

Relation till arbetskamrater 

Relation till chefer 

Trevlig miljö 

Humor 

Variation i arbetet 

Trivselaktiviteter 

Självkänsla 
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Slutligen, för att besvara fråga nummer 3, hur man kan åstadkomma en förbättring mot ökad 

hälsa, menar Hansson (2011) att ett arbete med hälsopromotion kan användas. 

 

Lindberg och Vingård (2012) har förklarat på vilket sätt hälsopromotion kan stärka 

arbetsmiljön inom organisationer genom PATH modellen. Denna modell är utvecklad av 

Grawitch et al. (2006) och PATH står för Practices for the Achievement of Total Health. 

Modellen visar hur hälsofrämjande arbetsplatsinsatser påverkar anställdas välbefinnande men 

även organisatoriska förbättringar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. PATH-modellen (Grawitch et al., 2006) översatt av Per Lindberg (Lindberg, P. & Vingård, E. 2012, s. 

41). Modellens pilar visar en antagen ökning eller en minskning av faktorerna. 

Anställdas välbefinnande 
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• Hälsa & Säkerhet 

• Arbete‐livsbalans 

• Kompetensutveckling 

• Erkännande 

• Inflytande och 

delaktighet 
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PATH modellen beskriver hur ett hälsofrämjande arbete påverkar de anställdas välbefinnande 

men den visar även att organisationen direkt gynnas genom olika förbättringar. Grawitch et al. 

(2006) menar att medarbetarnas välbefinnande bör ses som en del för att kunna nå 

förbättringar på arbetsplatsen vilket även Hansson hävdar (2011). Vidare menar de att 

organisationer ständigt behöver arbeta med att bevara eller stärka hälsan på arbetsplatsen 

(Grawitch et al. 2006; Hansson, 2011). Genom att organisationen arbetar med hälsofrämjande 

faktorer så som: Hälsa och säkerhet; Arbete/ livsbalans; Kompetensutveckling; Erkännande 

samt Inflytande och delaktighet kan organisationen i retur förvänta sig positiva effekter både 

inom organisationen men även på medarbetarnas välmående skriver Grawitch et al. (2006). 

De diskuterar att det första steget är en kommunikation från medarbetarna till ledningen, även 

kallad ”bottom up”, så att ett initiativ kan tas från ledarhåll. Steg två innebär en omvänd 

kommunikation från ledningen till medarbetarna, även kallad ”top down”, för att få dem 

intresserade av ett föreslaget program till exempel. Slutligen anser Grawitch et al. (2006) att 

kommunikationen är det som driver processen vidare genom olika synpunkter och förslag. 

 

Grupputveckling 
En organisations framgång har ett samband med en god kommunikation vid arbetsplatsträffar 

och ett lösningsfokuserat arbetssätt inom arbetsgruppen. Detta skriver Kauffeld och Lehmann-

Willenbrock (2012) i deras artikel ”Meetings Matter”.  Kauffeld och Lehmann-Willenbrock 

har gjort observationer på 92 arbetsplatsträffar för att se hur de interagerade med varandra. 

Inom de organisationer som hade framgångsrika arbetsplatsträffar utfördes kompletterande 

intervjuer. Författarna beskriver att om arbetsgrupper använder mycket tid att diskutera 

negativa aspekter av arbetet är alla inom gruppen ansvariga för det. Detta eftersom ett 

lyssnande på negativa uttalanden kan leda till destruktiva möten. Istället rekommenderas ett 

konstruktivt, lösningsorienterat samtal där arbetsgruppen försöker planera framåt för att 

förändra situationen. I deras undersökning användes en metod som kallas för act4team som 

avser att hjälpa till i arbetet med att förbättra interaktionen i arbetsplatsträffar. Resultatet 

visade att enbart 2 av 822 tillfällen per timme var kodat som lösningsfokuserade uttalanden 

där medarbetarna planerade för förändring vilket tyder på att många organisationer har svårt 

med denna typ av kommunikation. De flesta uttalade sig istället om negativa aspekter av 

arbetet utan att istället fokusera på vad som kunde göras åt detta. Vidare visade resultatet att 

arbetsgrupper som hade dysfunktionella möten där de klagade mer och fokuserade på 

negativa saker hade en större effekt på arbetsgruppen än de grupper som hade ett 
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lösningsfokuserat arbetssätt. Detta kan förklaras av ett psykologiskt fenomen som visar att 

människor tenderar att ta in negativa intryck i högre grad än positiva. Som ett exempel på 

detta skriver Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012) att negativ feedback oftast påverkar 

oss i högre grad än positiv feedback. På samma sätt påverkar oss negativa arbetsplatsträffar 

mer än positiva. Deras resultat visade även att produktiva arbetsplatsträffar visade sig ha ett 

samband med organisationens framgång upp till 2,5 år efter mötet ägt rum. 

 

Wheelan et al. (2003) skriver i en artikel om grupputveckling som en strävan till att bli ett 

högpresterande team. För att gruppen ska bli ett team behöver de gå igenom fyra faser. Under 

den första fasen finns det väldigt lite konflikter i gruppen. Människorna tenderar att följa 

ledaren vad den än säger och det pratas väldigt sällan om företagets mål. Under den andra 

fasen börjar människor visa sina olika åsikter för varandra och för ledaren medan gruppen 

under fas tre börjar planera i högre utsträckning på vilka sätt de ska utföra sitt arbete. De litar 

mer på varandra och arbetar i större grad som ett team. I den fjärde och sista fasen ger 

gruppen feedback till varandra och agerar utifrån den för att bli ett effektivare team. I denna 

fas strävar gruppen efter en kvalité i sitt arbete och följer mer än tidigare sina tagna beslut. 

Wheelan et al. (2003) beskriver att genom att arbeta med Group Development Questionnaire, 

GDQ kan en grupp bli ett högpresterande team. GDQ är en enkät som mäter utvecklingen 

inom en grupp samt är det en vägledning till gruppen för ett ökat samarbete. I en senare bok 

skriver Wheelan (2013) att hon har gjort bedömningar av mer än 700 arbetsgrupper vilka har 

arbetat med varandra under minst sex månader. Av dessa fann Wheelan (2013) att 46 % av 

arbetsgrupperna klarade av att medverka till arbetsplatsens mål medan 54 % av dem inte 

medverkade. Wheelan (2013) skriver vidare att av de 700 studerade arbetsgrupperna bestod 

endast 17 % av högpresterande team.    

 

Några andra forskare som skriver om hur man kan arbeta med teamarbete är Salas, Sims och 

Burke (2005). Liksom Wheelan (2013) diskuterar de att många team inte når upp till deras 

fulla kapacitet och undrar vad det är som gör att vissa team når framgång. Det resultat de 

framhäver i deras artikel är att teamarbete är nyckelfaktorn för framgång. Salas et al. (2005) 

diskuterar och argumenterar för nyttan i deras studie eftersom det inte tidigare fanns förklarat 

vad teamarbete är. Detta trots en explosion av olika skildringar hur teameffektivitet kan 

uppnås. De studerade därmed genomförda studier och analyser som har handlat om begreppet 
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teameffektivitet under de senaste 20 åren. Inriktningen var de undersökningar där andra 

forskare försökt ta reda på vilka olika skeenden som leder till ökad teameffektivitet (Salas et 

al. 2005). Salas et al. fann mer än 20 källor som behandlade teameffektivitet och gjorde en 

tematisk analys över de mest vanliga egenskaperna som visade sig ha störst påverkan på 

prestationen inom teamet. De särskilde därefter de fem vanligaste egenskaperna som främjar 

ett bra teamarbete och kallade dessa komponenter för ”Big Five” (2005). De består av: Team 

leadership, Mutual performance monitoring, Backup behavior, Adaptability and Team 

orientation.  

 

Lindberg & Vingård (2012) har som tidigare beskrivits skapat en kunskapsöversikt över den 

goda arbetsmiljön och dess indikatorer. De har studerat 22 relevanta vetenskapliga artiklar för 

att genom en litteraturöversikt kunna identifiera vad en god arbetsmiljö består av. Deras 

resultat visade att de 13 vanligast förekommande faktorerna för att nå en god arbetsmiljö som 

både arbetstagare och olika dokument belyst var: positiva tillgängliga och rättvisa ledare, 

utvecklad kommunikation, samarbete/teamarbete, positivt socialt klimat, 

medinflytande/delaktighet, autonomi/empowerment, rolltydlighet med tydliga förväntningar 

och mål, erkännande; att utvecklas och växa i arbetet, lagom arbetstempo och 

arbetsbelastning, administrativt och/eller personligt stöd i arbetet, säkra fysiska 

arbetsbetingelser (”health & safety”), samt bra relationer till intressenterna (Lindberg & 

Vingård, 2012). De skriver vidare att idag kan en dålig arbetsmiljö till exempel identifieras 

genom att titta på olika ohälsotal vilka i sin tur inte kan säkerställas att ohälsan beror på deras 

arbete. Däremot menar de att det inte ens finns ungefärliga indikatorer på en god arbetsmiljö. 

Därför menar Lindberg & Vingård (2012) att det behövs mer forskning inom detta fält. 

Christensen et al. (2008) skriver att traditionellt har fokus legat på att eliminera negativa 

områdena av arbetsmiljön genom att i ett patogent perspektiv identifiera risker, svårigheter 

eller ohälsa. Vidare har detta varit lyckosamma sätt att arbeta med fysiska arbetsmiljöfaktorer. 

Efter 1990 har det dock arbetspsykologer blivit mer inriktade på ett salutogent preventivt 

arbete. Främst i USA har det forskats om så kallad positiv psykologi, även kallat POP, som ett 

sätt att nå ökad effektivitet och tillfredsställelse hos medarbetarna (Lindberg & Vingård, 

2012). De skriver vidare att inom detta forskningsfält är POP det som idag positionerar sig 

högst (2012). Ko och Donaldson (2011) skriver att en av nyckelfaktorerna inom POP kallas 

för positiv organisatorisk utveckling och förändring. Denna faktor handlar om att en ökad vikt 

bör läggas vid att främja det positiva i olika situationer. Ko & Donaldson (2011)  förklarar att 
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ett fokus på att eliminera det negativa i olika situationer kan väcka försvarsreaktioner som är 

kraftigare än stödjandet av de positiva. De förklarar vidare att aktuell forskning bekräftar att 

organisationer som arbetar med salutogena metoder så som att belysa friskfaktorer når större 

framgång. Detta genom resultat som visar högre effektivitet och mindre stress inom 

organisationer vid användandet av salutogena metoder. Vidare förklarar de ett annat 

nyckelbegrepp inom POP kallat organisatorisk värdegrund, vilket innefattar individens och 

organisationens drömläge vilket även detta innefattar det salutogena främjande 

hälsotänkandet. 

 

Summering 
Ett arbete med grupputveckling kan behandlas på många olika sätt. Tidigare forskning har 

visat att faktorer som en god kommunikation och ett givande av konstruktiv feedback är 

viktigt för att nå en stabilare grupp. Det framkommer även att ett lösningsfokuserat arbetssätt 

på arbetsplatsträffar är positivt för att nå framgång i problemlösning. Forskning har beskrivit 

att en arbetsgrupp kan gå igenom fyra olika faser för att därefter bli ett högpresterande team. 

Därigenom kan de i mycket högre utsträckning bidra till att uppfylla organisationens mål och 

genom sin delaktighet i teamet nå en hög arbetstillfredställelse. Ett gott teamarbete hävdas 

även vara nyckeln till framgång för att teamet ska nå deras fulla potential. En trend beskrivs i 

att arbeta med ett salutogent perspektiv i högre utsträckning idag än förut. I och med detta har 

POP växt fram som ett sätt att nå ökad effektivitet och tillfredsställelse, men även minskad 

stress hos medarbetarna. Det har forskats mycket om grupputveckling. Trots detta har det 

varit svårt att finna relevant forskning angående grupputveckling med hälsopromotion som 

arbetssätt. Detta är något som jag hoppas kunna bidra med genom denna studie. 
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Metod 
 

Metoden skildras och på vilket sätt urvalet av informanter har gått till, samt hur 

datamaterialet bearbetats. Sist i detta avsnitt belyses validitet och reliabilitet och de etiska 

kraven. Detta är en kvalitativ fallstudie som fokuserar på att undersöka på vilket sätt 

individerna uppfattar, förstår och tolkar ett fenomen.     

 

Bryman (2011) skriver att vid studier av ett specifikt fall med dess unika karaktär kan det vara 

fördelaktigt för forskaren att använda sig av en fallstudiedesign. En fallstudie är en 

undersökning av ett specifikt fall som studeras ingående med dess särskilda komplexititet 

(Bryman, 2011; Backman, 2008). Backman (2008) beskriver en fallstudie som att undersöka 

ett fenomen i den miljö eller kontext som råder. Vidare skriver Backman (2008) att det är 

speciellt lämpligt att använda sig av en fallstudiedesign där forskaren avser att förstå och 

beskriva det studerade fenomenet i dess realistiska miljö. Eftersom denna undersökning utgår 

ifrån en viss arbetsgrupp som har använt sig av en särskild grupputvecklingsmetod, det vill 

säga grupputveckling genom hälsopromotion, valde jag mot bakgrund av denna kunskap att 

utforma arbetet som en fallstudie.  

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts för att undersöka 

gruppmedlemmarnas uppfattning av den aktuella grupputvecklingsmetoden. Bryman (2011) 

skriver att kvalitativa intervjuer är en fördel då det ger informanten viss möjlighet att styra 

över vad den personen tycker är viktigt att prata om. Frågeställningarna har varit öppna och 

följdfrågor ställdes utifrån det som informanterna berättade. Bryman (2011) skriver att med 

öppna frågor tillåts informanterna att svara fritt och med sina egna uttryck. Dessutom 

diskuterar Bryman (2011) att med öppna frågor kan svaren från informanterna bli oväntade 

eller ta en annan riktning än vad intervjuledaren väntat sig. Öppna frågeställningar kändes 

som ett bra alternativ eftersom jag ville att informanterna skulle kunna ge fylliga svar och 

uttrycka sina uppfattningar av den aktuella grupputvecklingsmetoden. Dessutom var min 

förförståelse av grupputveckling begränsad till teorier och modeller som studerats under 

personalvetarprogrammet. Den praktiska kunskapen inom detta ämne fanns dock inte och det 

var även en anledning till att jag ville att det skulle vara möjligt för informanterna att till viss 

del kunna styra riktningen i vad de ansåg vara viktigt att berätta under intervjuerna. En 

intervjuguide gjordes (Bilaga 2) som hjälp för mig som intervjuledare, men turordningen 
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följdes inte alltid. Bryman (2011) skriver att när semistrukturerade intervjuer utförs behöver 

inte frågorna i intervjuguiden ställas i rätt ordning, utan intervjuledaren tillåts att vara följsam 

efter det som informanten berättar. Genom intervjuerna har deras uppfattningar av den metod 

som användes och som de ännu arbetar med dokumenterats.  

 

Urval 
Jag har valt att göra intervjuer av en specifik arbetsgrupp på en vårdavdelning. Detta eftersom 

jag fick möjlighet att observera deras arbete med grupputveckling under hösten 2013. Det 

sättet som en konsult arbetade med denna grupp var väldigt intressant att ta del av. Då jag är 

intresserad av grupputveckling som fenomen och redan hade en etablerat kontakt med dem 

föll det sig naturligt att fråga gruppmedlemmarna om de ville vara med i denna studie.  

Denna studie är inte replikerbar på så vis att studien går att göra om och få ett likadant 

resultat. Thornberg & Fejes (2009) skriver att en vanligt förekommande kritik mot fallstudier 

är just svårigheten att generalisera då studien har haft ett mindre antal informanter i dess 

specifika kontext. Dock anser jag att själva arbetet med grupputveckling kan dras lärdomar av 

och användas av organisationer med olika problem inom arbetsgrupper. 

Bryman (2011) skriver att inom kvalitativ forskning används ofta ett målstyrt urval utifrån det 

syftet avser att undersöka. Eftersom denna undersökning är en fallstudie av grupputveckling 

genom hälsopromotion är urvalet målstyrt i form av de tio personer som berörd arbetsgrupp 

har bestått av, samt deras enhetschef. Tre av dessa personer tackade nej till att vara med i 

studien. Svarsfrekvensen uppkom därmed till 8 personer av 11 eller 73 % av 100 %. Bryman 

(2011) skriver att ett krav är att bortfallet inte ska överstiga 50 %, vilket denna studie alltså 

har passerat med råge. En mättnad uppnåddes då svaren från informanterna blev mer och mer 

likartade med tidigare svar. Varför alla deltagare inte valde att vara med i studien kan bara 

spekuleras kring. Det kan ha handlat om ett ointresse för denna studie, men det kan också ha 

spelat in att de inte kände att de ville prioritera ett deltagande framför att arbeta.  

 

Tillvägagångssätt 
Jag har träffat gruppen vid fyra tidigare tillfällen tillsammans med konsulten som ledde 

arbetet med grupputveckling under hösten 2013. Under denna tid har jag getts möjlighet att 

observera hur konsulten har arbetat med denna grupp. Vid det sista tillfället pratade jag med 
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gruppen och frågade redan då om det var möjligt att intervjua dem framöver. Jag förklarade 

att jag gärna ville göra en fallstudie i mitt kommande examensarbete om deras uppfattningar 

av den arbetsmetod för grupputveckling som de nyligen genomgått. Det informerades även 

om att de i så fall kommer att framställas anonyma i examensarbetet. Gruppen visade en 

allmänt positiv inställning till detta. En intervjuguide utformades ur ett fenomenografiskt 

perspektiv där tanken var att besvara de angivna frågeställningarna. Intervjuguiden testades 

genom att diskutera den med handledaren, för att efter feedbacken öppna upp frågorna mer. 

Efter detta togs en kontakt med enhetschefen som skulle boka in vikarier för att möjliggöra tid 

för personalen att bli intervjuade. Detta innebar till en början några etiska dilemman för mig, 

se avsnittet om etik. Chefen vidarebefordrade även ett informationsbrev till 

gruppmedlemmarna från mig (Bilaga 1). Intervjutider bokades därefter in. Denna process var 

lite problematisk då det föregick sjukdomar på vårdavdelningen och det var svårigheter att 

finna vikarier för att möjliggöra tid till intervjuerna. Enskilda kvalitativa intervjuer utfördes 

därefter med personerna från arbetsgruppen utifrån den gjorda intervjuguiden. Eftersom det 

hade gått en tid sen gruppträffarna skedde hade jag inledningsvis sammanfattat vilka 

arbetsmoment som hade ingått i dessa träffar. Detta för att hjälpa gruppdeltagarna att komma 

ihåg alla delar av arbetsmetoden. Sedan följde intervjuerna enligt de angivna frågorna från 

intervjuguiden (Bilaga 2). Ett separat grupprum användes så att intervjuerna kunde 

genomföras ostört. Utifrån vad som informanterna berättade ställdes följdfrågor. Under den 

första intervjun berättade en informant om betydelsen av att chefen hade varit delaktig genom 

hela processen. Detta tyckte jag var intressant och la därför till en fråga i intervjuguiden där 

jag undrade vad övriga informanter tyckte om att chefen hade varit med. Genom att beskriva 

arbetsförfarandet under intervjuerna bidrar detta till en ökad genomskinlighet i studien 

(Bryman, 2011). Intervjuerna varade mellan 20-55 minuter och spelades in med diktafon efter 

informanternas godkännande. Detta möjliggjorde en lättare hantering av materialet senare. Att 

spela in intervjuer för att därefter kunna återge dem ordagrant är dessutom ett krav vid 

användandet av en fenomenografisk analysmetod (Dahlgren & Johansson, 2009). Detta för att 

kunna nå en hög precision i studien. Användandet av en diktafon var även praktiskt då 

intervjuledaren inte behövde anteckna under intervjuerna. Istället kunde intervjuledaren 

lyssna fullt ut och ställa följdfrågor, även kallat probing på det som informanterna berättade. 

Probing är en teknik för att sträva efter så rikliga svar som möjligt av informanterna och är ett 

vanligt arbetsförfarande vid fenomenografiska intervjuer (Dahlgren & Johansson, 2009). 
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Analysmetod 
Till en början inleddes detta arbete med en fenomenografisk utgångspunkt. Dock hindrade det 

mig från att redovisa en rättvis bild av informanternas upplevelser. Därför utvecklades 

analysen av detta arbete till en blandad analysmetod istället för en fenomenografisk metod. 

Närmast presenteras hela analysförfarandet. 

Fenomenografins syfte är att undersöka deltagarnas olika uppfattningar av ett fenomen. Det 

handlar om på vilka skilda sätt som personerna förstår det undersökta fenomenet (Dahlgren & 

Johansson, 2009; Uljens, 1989; Larsson, 1986). Dessa olika sätt att uppfatta fenomenet på 

kallas för fenomenets utfallsrum. Om det ska göras en fenomenografisk analys bör forskaren 

veta vilka fenomen som är i fokus (Larsson, 1986). I detta case har fenomenet inneburit den 

grupputvecklingsmetod som har använts och som fortfarande används medan utfallsrummet 

har bestått av deras olika uppfattningar av detta fenomen. Informanternas uppfattningar av 

denna metod undersöktes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Fenomenografi är 

fördelaktig att använda i behandlingen av semistrukturerade intervjuer som följer olika teman 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuerna transkriberades därefter och skrevs ut i ett 

pappersformat. Dessa lästes igenom några gånger för att lära känna empirin.  

Dahlgren & Johansson (2009) ger ett exempel på hur man kan använda sig av en 

fenomenografisk analysmodell genom 7 steg, där steg 1 handlar just om att lära känna sitt 

material. Steg 2 innebär att forskaren klipper ut och sorterar materialet efter liknande innehåll 

medan denne under steg 3 kan börja jämföra dessa emot varandra. I steg 4 grupperas 

materialet genom att separera likheter från olikheter medan forskaren under steg 5 försöker se 

essensen (det som informanterna tycker likadant om) mellan de olika grupperna. Steg 6 

innebär att ge namn åt de olika kategorierna. Slutligen handlar steg 7 om att jämföra 

kategorierna emot varandra för att se att dessa är uteslutande mot varandra.  

Till en början har jag använt mig av detta exempel på analysförfarande. Dock skrevs 

arbetsnamn i kanterna under steg 2 av de utskrivna transkriberingarna. Därefter sorterades 

materialet vid datorn under dessa arbetsnamn genom att klippa isär det i datorn. Empirin 

rubricerades till kategorier som syftade till att svara på frågeställningarna i denna studie. Till 

exempel är en frågeställning ”Hur upplevs den grupputvecklingsmetod som användes?” 

Under den rubriken placerades de metoder som användes för att placera informanternas svar 

under dessa.  
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Här frångicks den fenomenografiska analysen eftersom de kategorier som skapades inte 

utgick från vad informanterna upplevde, utan från delar av arbetsmetoden. Jag ansåg att det 

var mer fördelaktigt och skulle bli mer tydligt att presentera materialet utifrån metodens delar. 

I en fenomenografisk metod skulle informanternas uppfattningar istället ha utgjort 

kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2009). I detta skede upptäcktes även att det inte alltid 

fanns motsättningar inom gruppen gällande deras uppfattningar av fenomenet. Detta var 

kanske den största anledning till varför jag frångick fenomenografin, så att en mer nyanserad 

bild av informanternas uppfattningar kunde visas.  

Sedan påbörjades en urskiljning av relevanta svar och till viss del meningskoncentrering av 

dessa. Parallellt med detta gjordes en konstant jämförande analys. Detta innebär enligt 

Dahlgren & Johansson (2009) att materialet växelvis jämförs och tolkas utifrån varandra för 

att identifiera likheter och skillnader. I detta fall sorterades och senare separerades 

informanternas upplevda likheter från skillnader, för att därefter i enlighet med en 

fenomenografisk analys inriktas i huvudsak på skillnaderna (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Som tidigare beskrivits tillät jag mig dock att inte alltid visa på skillnaderna, då olika 

uppfattningar inte alltid fanns. Kontinuerligt växlades mellan olika arbetssätt som kunde 

förstärka förståelsen av sökta frågor. Bland annat varvades analysförfarandet med inläsning 

av mer litteratur för att öka på kunskapen angående ämnesområdet för att bättre kunna förstå 

datamaterialet. Processen fortsatte tills jag inte längre kom framåt i min tolkning av 

materialet. Slutligen lästes hela materialet igenom ett flertal gånger för att säkerställa att 

studien följde en koherens vilket innebär en röd tråd och att den svarade på det syfte som var 

formulerat.  

 

Validitet och reliabilitet 
Förhoppningen i denna studie har varit att uppfylla kriterierna för både valditet och 

reliabilitet. Validiteten eftersom det kontinuerligt är redovisat hur forskaren har utfört sitt 

arbete för att sträva efter en genomskinlighet i detta. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att 

genom en sammanhängande noggrannhet och ett redovisande av denna under hela 

forskningsprocessen kan en validitet uppnås. Vidare förklarar de vikten av att forskaren 

kontinuerligt kritiserar, verifierar och tolkar sitt material. I denna undersökning har det pågått 

en ständig jämförelse av materialet. Avsikten har varit att granska det egna arbetet med 

kritiska ögon och jag har kontinuerligt bett om feedback på arbetet från handledaren vid 
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universitetet, men även från klasskamrater. Detta för att ytterligare förstärka validiteten i 

denna studie. Tolkningsprocessen har fortlöpt till dess att en mättnad nåddes.  

Reliabilitet innebär vilken tillförlitlighet studien har. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan 

reliabiliteten stärkas genom att undvika ledande intervjufrågor och att transkriberingen skett 

noggrant. I denna undersökning har reliabiliteten tagits i beaktande då intervjuguiden gjordes 

grundligt med avsikt att undvika ledande frågor. Den lämnades till handledaren på 

universitetet för att få feedback och kunna förbättra frågorna ytterligare. Även 

transkriberingen utfördes noga för att undvika feltolkningar och på så vis riskera en sämre 

reliabilitet.  

 

Etik 
Under intervjuerna och vid behandlingen av dessa togs det hänsyn till och informerades om 

Vetenskapsrådet fyra krav som ska uppfyllas för en etiskt försvarbar studie. Dessa är 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I följande studie har informationskravet tillgodosetts genom att 

informanterna blivit meddelade studiens syfte och på vilket sätt datamaterialet kommer att 

behandlas. Informanterna har fått veta att detta är ett examensarbete som kommer att 

opponeras på och finnas tillgänglig på internet. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom 

att informanterna blivit upplysta om att det är frivilligt att vara med i studien och deras 

rättighet att när som helst avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet har uppfyllts då 

informanterna har fått veta att de kommer att vara anonyma för omvärlden i studien. För att 

informanterna ska förbli anonyma inom gruppen är ibland citaten justerade. Detta för att 

undvika att de känner igen varandra genom särskilda uttryck. Slutligen har nyttjandekravet 

tillgodosetts genom att deltagarna har blivit informerade om att insamlad empiri enbart 

kommer att användas i denna undersökning. 

Det fanns några etiska ställningstaganden som jag fick förhålla mig till innan intervjuerna 

genomfördes. Vid den sista gruppträffen frågades gruppen som helhet om de kunde tänka sig 

att vara med i denna studie. Det förklarades redan då vad studien skulle handla om, användas 

till och att de skulle anonymiseras i studien. Dock informerades inte om de övriga etiska 

riktlinjerna som till exempel frivilligheten att vara med och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande om de ville. Chefen bokade i sin tur in intervjutider utan att de hade fått veta dessa 

ytterligare etiska riktlinjer. När jag kom för att utföra intervjuerna den första dagen, inledde 
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jag med att förklara dessa riktlinjer och att de hade rätt att inte delta i studien om de inte ville. 

Dock hann jag efter den första intervjun i förväg tala med övriga medarbetarna på 

avdelningen för att berätta att de inte var tvungna att vara med om de inte ville. Alla personer 

utom en tackade ändå ja till att vara med den dagen. Vid de övriga tillfällena hann jag med att 

kontakta informanterna innan de planerade intervjuerna genom att jag besökte dem på 

avdelningen och ringde även några personer i förväg för att få veta om de ville delta. Då 

upplystes även medarbetarna om de etiska riktlinjerna.  

Chefen kontaktades även efter intervjun med denne hade genomförts för att fråga om jag fick 

tillåtelse att skriva ut ”chef” under dennes svar. Detta skulle innebära att chefen inte kommer 

att vara anonym för medarbetarna. Chefen sa att det gick bra att skriva ut detta. Därmed anser 

jag att jag har uppfyllt Vetenskapsrådets fyra etiska krav för en försvarbar studie. 
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Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från denna studie som i huvudsak berör de olika 

uppfattningarna från informanterna. Resultatet är kategoriserat utifrån syftets tre 

frågeställningar. Av hänsyn till informanterna är citaten ibland justerade. Detta för att 

bevara anonymiteten mellan dem men ibland är citaten även meningskoncentrerade för ökad 

läsarvänlighet. De resultat som är relevanta utifrån studiens syfte presenteras. Sist i detta 

avsnitt finns en kortare sammanfattning av resultatet. 

 

Hur upplevs den grupputvecklingsmetod som användes? 
Resultatet har visat att gruppen överlag ansåg att genomförd metod var ett bra sätt att arbeta 

med grupputveckling på. Många deltagare tyckte att det var positivt att arbeta i grupper och 

att det under några av övningarna och vid diskussioner förutsattes en delaktighet från 

gruppmedlemmarna. Det framkom som något värdefullt att utgångspunkten för arbetet var 

gruppens specifika behov i vad de ansåg vara en hälsosam arbetsplats.  

Närmare presentation av informanternas uppfattningar följer genom de olika delar som 

grupputvecklingsmetoden bestod av. Till att börja med behandlas den inledande delen av 

metoden: utbildning. Efter detta följer informanternas uppfattningar av de tre övningarna: 

solenövningen, lärduken och roller och ansvar. Slutligen redovisas informanternas 

uppfattningar gällande delaktighet, tid att prata, chefen som en del av gruppen och en 

utomstående som ledare av förändringsarbetet. 

 

Utbildning 

De synpunkter som framkom angående att inleda med en utbildningsdel om hälsa var positiv 

om än flera informanter ansåg att denna del var för lång. Några gruppmedlemmar berättade att 

det salutogena respektive patogena perspektivet var bra att få ta del av. Dock hade de velat 

korta ner utbildningsdelen för att istället kunna gå fortare fram med de mer akuta ämnena 

enligt dem. En medarbetare uttrycker att om utbildningsdelen hade varit mindre hade gruppen 

fått mer tid att arbeta med saker som gruppen ansåg var viktigare, som till exempel vad 

gruppen behövde och ville ha. En annan informant berättade dock att det måste vara svårt för 

en konsult att anpassa sitt arbetssätt efter olika grupper och att den måste genomföra sitt 
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arbete i någon slags turordning. Ytterligare en informant ansåg att gruppen redan hade 

kunskap om hälso- och ohälsofaktorer sen tidigare och att denna del därför kändes för lång.  

 

Solenövningen 

Informanterna tyckte att solenövningen var bra på så sätt att det blev en form av 

nulägesanalys på vad som gruppen behövde. De flesta tyckte att denna övning fungerade och 

att det var värdefullt med tiden som gavs för reflektion.  

En av medarbetarna uttryckte dock att det var svårt att komma på vad den skulle skriva för att 

det ibland kan vara invecklat att veta vad som är det huvudsakliga problemet. Om det var 

schemat som borde förändras eller arbetssättet till exempel. En annan synvinkel var en 

gruppmedlem som uttryckte sig mer kritiskt och menade att även om själva övningen var bra 

så behöver den även ge ett resultat och inte enbart fungera på papperet. Samma person 

uttryckte en frustration över att gruppen inte hade kommit längre i det arbete som gruppen 

hade planerat, men ansåg att de ändå hade påbörjat processen.  

En ytterligare kommentar handlade om att övningen var lätt att förstå men funderade om 

bilden på en sol som var illustrationen av övningen kanske kunde anses som nedvärderande 

för en del vuxna människor. Personen i fråga tyckte dock inte själv att övningen var det och 

ansåg ändå att det var bra att använda sig av någon form av bild eftersom det annars lätt kan 

bli abstrakt. Nästan alla ansåg att det var bra att hänsyn även togs till privatlivets friskfaktorer 

medan någon ansåg att det var en brist i denna övning:  

Det är ju en bra övning dels för att man får en sammanställning på hela gruppen i sig plus att 

man själv får fundera individuellt på vad kan jag göra för mig och för gruppens skull. Just 

det här med att sova, det är ju inte bara för mig att sova tillräckligt. Hela gruppen blir 

påverkad om jag kommer till jobbet och knappt har sovit.  

- Medarbetare 3 

 

Alltså jag är inte riktigt förtjust i när man tar in privatlivet i såna här 

arbetsutvecklingsprocesser, men det är ju min personliga åsikt. Jag har en väldig skillnad på 

arbetsliv och privatliv. Men alltså det är ju bra när man får på papper. Som ordning och reda 

var det ju många som skrev hos oss till exempel. Och även att man skulle klaga mindre och 

mindre skitsnack.  

- Chef 
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Lärduken 

Gruppmedlemmarna tyckte om denna övning. Jämfört med solenövningen tyckte de att 

lärduken var bättre. De ansåg att det var bra att alla blev delaktiga genom lärduken och att det 

var givande att få höra varandras åsikter. En medarbetare uttryckte att genom att alla fick säga 

vad som bidrog till deras drömläge har troligen lärduken haft en inverkan på den förändring 

som har skett. Personen menade att lärduken troligen hjälpte till att nå kärnan av vad som 

behövde ändras eller arbetas med inom gruppen. En annan medarbetare ansåg att lärduken var 

ett sätt att uppmuntra deltagarna att ha egna synpunkter. Personen berättade vidare att detta är 

något som är värdefullt istället för att gruppmedlemmar inte är delaktiga under 

diskussionerna. Samma person ansåg att det därmed är viktigt att gruppen är stödjande till 

varandra och att medlemmarna känner sig avslappnade. ”Har man en dålig grupp så kan det 

ju självklart i sin del leda till problem för personen, men känner man sig bekväm i gruppen 

direkt då ska det inte vara nåt problem.” (Medarbetare 3). Flera medarbetare berättar om att 

de fick en kick i gruppen av att höra att de faktiskt strävade åt samma håll vilket de inte trodde 

innan redovisningen av lärduken: 

 

Det var litegrann innan kanske att man tänkte att det behövs ju kanske göras nånting åt den 

här situationen och folk drar inte åt samma håll. Och så fick man resultatet. Man såg att alla 

ville i princip åt samma håll. /…/ Och det kändes som att vi vart kanske lite stärkta i teamet 

när man kände att vi är faktiskt villiga att gå åt samma håll.  

- Medarbetare 4 

 

Roller och ansvar 

Gruppen ansåg att denna övning var bra eftersom de fick skriva upp deras förväntningar på 

respektive yrkeskategori och sedan bemöta det som stod på pappersarken. Däremot saknades 

ytterligare diskussioner kring detta. Eftersom denna övning var det sista som hände vid 

gruppträffarna blev en reflektion att det hade behövts mer tid till denna del.  

 

Delaktighet 

I arbetsmetoden med grupputveckling var delaktighet en nyckelfaktor. Deltagarna ansåg i 

stort sett att detta var metodens styrka. Någon medarbetare tyckte att det inte hade någon 

betydelse för sin egen del utan att den personen hellre sitter med och lyssnar. En annan 
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gruppmedlem menade att det vanligtvis är några som pratar mer och andra mindre och att 

denna metod gjorde det möjligt för allas åsikter att komma fram. En synpunkt var från en 

person som ansåg att det kunde vara nyttigt för de som brukar prata att lyssna också. 

Ytterligare en medarbetare uttryckte att en delaktighet bidrar till att människor tar ett större 

ansvar. Medarbetaren menade att om en individ har framfört sina åsikter kan det också leda 

till att individen får ta ett större ansvar för att arbeta med förbättringar kring detta också. Det 

framkom även som något viktigt att använda sig av en delaktighet för att kunna förändra. En 

medarbetare tyckte att det hade varit lätt att få gruppmedlemmarna delaktiga och spekulerade 

i om det kan ha berott på att gruppen ville förändra sin situation. En annan medarbetare ansåg 

dock att alla inte ville vara delaktiga och förändra och att det därför blir svårt: ”Viljan finns ju 

tyvärr inte hos alla. Det syns, kroppsspråk, det syns. Och då blir det ju tungrott.” 

(Medarbetare 2).  

 

Tid att prata 

Eftersom denna grupp arbetar på en vårdavdelning där tiden att träffas är knapp var behovet 

av att prata med varandra stort. Det märkte både jag och konsulten vid gruppträffarna då de 

tog chansen att prata, prata, prata. Det är även något som deltagarna själva har sagt betydde 

mycket. Några deltagare tyckte att det var det allra bästa med gruppträffarna. Detta eftersom 

de menade att det inte finns den tiden på avdelningen då de inte har några gemensamma 

luncher. De som arbetar under samma arbetspass träffas enbart under fikastunden, men 

gruppen som helhet ses på team- eller arbetsplatsträffarna var sjätte vecka. En medarbetare 

uttrycker sig så här:  

Vet du vad som gjorde väldigt mycket. Det var att när vi hade träffarna med er det var att vi 

fick träffas. Sen hade vi kunnat spela yatzy. Det är inte för att förkasta erat arbete. Märkte du 

inte hur snacket flöt iväg hela tiden? Vi ligger ju minus. Vi ligger ju jättemycket minus. /…/ 

Så det gjorde en jättestor inverkan. Absolut. 

- Medarbetare 2 

 

Chefen som en aktiv gruppmedlem 

Både medarbetarna och chefen ansåg att det var viktigt att chefen var med som en deltagare i 

gruppen under hela processen. Gruppen menade att det inte skulle gå att genomföra ett 

förändringsarbete utan att chefen har varit delaktig under hela arbetet. Dels framkom 

synpunkter på att chefen nog tog med sig åsikterna som gruppen hade och att det var viktigt 
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för dem att chefen hörde dessa. Dessutom ansåg medarbetarna att det hade varit svårare för 

chefen att veta vad som behövde förändras om denna inte varit delaktig. Även chefen ansåg 

att det hade betydelse att delta: 

Det tror jag var viktigt faktiskt. Man kan inte bara skicka iväg en arbetsgrupp utan chefen. 

Och så ska dom komma tillbaka och så har dom förändrat sig eller det har hänt nånting och 

så vet man inte vad som har hänt. Det fungerar ju inte. Utan man måste nog vara med som 

ledare där. Alltså vara med i processen. Det tror jag. 

- Chef 

 

En utomstående som ledare av utvecklingsarbetet. 

Gruppen ansåg att det var värdefullt att en person utanför gruppen ledde förändringsarbetet. 

Chefen uttryckte att: ”Det är lättare för en utomstående att göra det är för mig då som är 

involverad i gruppen.” Flera gruppmedlemmar uttryckte att de innan mötena hade en 

upplevelse av att de inte strävade åt samma håll. Men efter den första träffen, när åsikterna var 

kartlagda och konsulten presenterade dem, kunde de se att de faktiskt var ganska enade i vad 

de ville förändra. Flera i gruppen berättade att de trodde att det var svårare för dem själva att 

se att de hade en likartad strävan än för en utomstående person. Det framkom även som något 

positivt att en person utanför gruppen ledde diskussionerna framåt utan förutfattade meningar 

om gruppmedlemmarna och att konsulten därmed kunde möta individerna förutsättningslöst. 

Ytterligare en synpunkt var en medarbetare som ansåg att en utomstående kunde kontrollera 

arbetet på ett bra sätt och hejda gruppen när diskussionerna tog olika riktningar och föra 

tillbaka dem till ämnet.  

 

Har gruppen upplevt några förändringar som är orsakade av 

arbetet med grupputveckling? 
Resultatet har visat att gruppen har genomfört olika förändringar till följd av arbetet med 

grupputveckling. Till att börja med tillmötesgicks medarbetarnas behov om deras önskade 

förutsättningar. Relevant att presentera är schemaförändringar. Därefter följer strukturella 

förändringar som har genomförts i form av ordning och reda och arbetsordning. Även 

gruppen beskrivs ha förändrats genom arbetet med grupputveckling. Gruppen anger att de 

känt av en nystart, stämningen har förändrats och även en upplevelse av en attitydförändring 
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hos några av medarbetarna. Stressnivån upplevs ha minskat något. Slutligen har ett givande av 

feedback till varandra delvis förändrats. 

 

Schemaförändringar 

Genom att förändra arbetstiderna har gruppen skapat mer tid att mötas. Schemaförändringarna 

har inneburit att flera medarbetare numera börjar samtidigt på morgonen. Fasta tider att mötas 

har genererats i form av fikarast och rapporttid, vilket i sin tur också har bidragit till en ökad 

tid för gruppen att träffas. Att fler numera börjar arbeta samtidigt på morgonen upplevs som 

en positiv förändring. Detta eftersom de hinner mycket mer på grund av detta och att de förut 

kände sig mer stressade på morgonen. Det framkommer att detta har lett till en ökad struktur 

genom hela dagen och att de mår bättre av genomförd schemaförändring: 

Till slut fick jag den känslan att, vi mår ju jättebra!  Att det var värt det för arbetsmiljön. Det 

är vad jag har känt i alla fall liksom. Alla är liksom ivrig, kaffe. Wrooom, kör in i dagen. Det 

tycker jag är häftigt. Skithäftigt. Aldrig känt förut. Så jag tror det gjorde mycket. Absolut. 

- Medarbetare 2 

 

Den fasta rapporttiden är under 15 minuter då medarbetarna rapporterar saker som har hänt 

angående de boende till varandra. Införandet av rapporttid anses ha skapat en bättre 

sammanhållning genom hela dygnet eftersom de tidigare inte hade kontroll på olika saker som 

hade hänt gällande de boende. Detta gjorde i sin tur att det blev en ond cirkel i bristen av 

överföring av rapport mellan olika arbetspass och detta fungerar alltså mycket bättre idag. 

Något som även har förändrats är att en fast tid för fika har införts. Gruppmedlemmarna 

tycker att detta har varit bra men säger att det inte alltid är så lätt för dem att följa den tiden:  

Vi kan inte släppa det vi har för händerna för att gå och fika. För att det är människor vi 

jobbar med. Så är det ju. Men det har ju blivit bättre. Och det gör mycket att kunna sätta sig 

ner och ta en kopp kaffe och diskutera igenom om det är nånting under dagen eller om det är 

nånting som har varit. 

- Medarbetare 5 

 

En annan medarbetare uttrycker att det ibland är svårt för personalen att kunna prata med 

varandra under fikat eftersom de inte sitter för sig själva: 

Vi har anhöriga som står och stirrar på oss när vi ska dricka kaffe. Och då kan inte vi prata. 

Då sitter vi tre fån och tittar på. Det står en anhörig och glor på oss. Så vi är ju som allmänt 



Sida | 29  
 

villebråd hela tiden eftersom vi sitter ju på avdelningen. Vi sitter ju inte för oss själv.  Vem 

som helst kan ju hugga oss när som helst. Men i det stora hela så vi håller ju på att stolpa upp 

det så att… Kanske nån gång…  

- Medarbetare 7 

 

Ordning och reda 

Denna del har inneburit att gruppen skulle skapa en ordning och reda i kök och tvättstuga, i 

expeditionen och de boendes rum. Eftersom verksamheten är slimmad behövde vikarier tas in 

för att möjliggöra tid för grupperna att arbeta med detta. Personal kan annars inte avvaras från 

det ordinarie arbetet för att organisera en ordning och reda. Detta har dock dragit ut på tiden 

då många har varit sjuka och vikarier har varit svåra att tillgå. En början på arbetet har dock 

skett vilket deltagarna tycker är bra. Dock skiljer sig uppfattningarna åt gällande hur långt de 

har kommit med att förändra strukturen på arbetsplatsen: 

Det är ju mycket lättare att komma in på ett rum och veta att där är handdukarna och där är 

kläderna istället för att man går och slit och rycker i, snör ut alla kläderna för att man hittar 

ingenting. Det gör mycket. Vi är på god väg. Vi är inte där än men på god väg.  

- Medarbetare 5 

 

Vi kanske är på väg… men vi har mycket kvar. /…/ Ordningen är ungefär samma, så 

städningen hinns ju inte med nånstans, det är klagomål från dom anhöriga. Det ser för jäkligt 

ut. Det är så mycket att man inte kan säga att jag ser det inte. Det är skitäckligt och i hela 

huset är det äckligt. Städet har förfallit. 

- Medarbetare 7 

 

Arbetsordning 

Denna del handlade om att få till ett flyt i ordningen av arbetet från morgon till kväll. Detta 

innefattade vad som skulle göras och när under dagen. Chefen berättade att alla medarbetare 

numera arbetar på ett likartat sätt och att det är positivt för både medarbetarna men även för 

de boende. Det har inneburit en reviderad arbetsordning som har accepterats inom gruppen så 

att alla idag har samma ordning på de sysslor som ska utföras på morgonen till exempel.  

Det framkommer även en tacksamhet hos några medarbetare över att chefen i högre 

utsträckning idag är en del av arbetslaget. Så här uttrycker sig en medarbetare:  
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Chefen kommer ju hit på morgonen. Halvsju kommer hon hit. Så går hon och gör gröt och så 

går hon och matar några som måste matas. Jag har aldrig varit med om att en chef gör det. Så 

hon ser det ju. Hon ser det uppenbara. Och för morgonpersonalen, det är ju kanon. Så jag tror 

som sagt var, jag tror att chefen gav det jättemycket. 

- Medarbetare 2 

 

En nystart 

Några av gruppmedlemmarna beskriver att det har haft en stor påverkan på gruppen att få tid 

att träffas och speciellt utanför arbetet. Den största effekten märktes den första tiden efter 

gruppträffarna då medarbetarna kände sig kraftigt uppmuntrade. En av medlemmarna sa dock 

att denna effekt svalnade ganska snabbt: 

Vi fick ju en nystart. <swish, visar upp och sen ner m armen> Vart det. Och det där har jag 

varit med om förut. Det är liksom: ”Kom igen nu….neeej”…  

- Medarbetare 2 

 

Bättre stämning 

De flesta upplever att det är bättre stämning inom gruppen idag än innan de påbörjade arbetet 

med grupputveckling. Någon tycker dock att den är ungefär densamma som förut. Gruppen 

påpekar att de alltid har varit en god och glad arbetsgrupp både innan och efter träffarna. 

Däremot berättar många att gruppen har lugnat ner sig mer och att det är mindre skitsnack 

idag och mer skratt. En medarbetare spekulerar att om det inte finns tillräckligt med tid att 

prata med varandra på avdelningen kan individer lättare reta upp sig. Detta eftersom det 

behövs tid att träffas för att kunna konfrontera varandra och när den tiden inte finns uppstår 

skitsnack. Genom att stämningen upplevs bättre idag framkommer även flera synpunkter på 

att det är lättare att åka till arbetet nu än tidigare och att gruppen upplevs mer sammansvetsad 

idag:  

Förut var det dålig stämning, mycket klagomål och att det inte riktigt gick ihop allting och att 

det inte var så kul att fara på jobbet tyckte de flesta. Det var så mycket att göra att det inte 

riktigt gick ihop. Det är mycket roligare att fara på jobbet nu. 

- Medarbetare 6 

 



Sida | 31  
 

Förändrade attityder 

Det framkommer under intervjuerna att några medarbetare upplevs ha börjat värdera ordning 

och reda i högre grad än vad de gjort tidigare. Någon spekulerar att det delvis kan ha med 

respekt att göra för sina arbetskamrater men också förändrade attityder kring ordning och reda 

kan ha skett. En av medarbetarna uttrycker att då det idag är uppmärkt i skåpen placeras 

kläderna på rätt plats i högre grad än tidigare och att attityden och betydelsen av att hålla 

ordning kan ha väckts då några kan ha påverkats av att slippa leta saker. 

 

Stressnivån idag 

Medarbetarna i denna studie anser att schemaförändringarna har bidragit till minskad stress på 

arbetsplatsen. Dock påpekas det av flera att verksamheten är alldeles för tight och att 

personalen ändå får springa. Flera medarbetare berättar att då de arbetar för människor som 

ska väckas, tas hand om, äta på vissa tider och så vidare, samtidigt som det är lite personal är 

det svårt att få bukt med stressen på arbetet. Några säger att det är desto viktigare att 

strukturen fungerar så att de lättare kan hitta saker och därmed slippa den stressen.   

I och med schemaförändringen är stor skillnad på stressnivån, ja det är det. Men ändå så är 

det så att vi hinner inte klart för att det tar sån tid alltså. Dom har ju blivit sämre, vi har fler 

matningar och det är ju… Personalen ändras ju inte efter det tyvärr. Utan det är ju samma 

styrka som ska sitta och mata i all evighet.  

- Medarbetare 7 

 

Feedback om någon inte gör som de kommit överens om 

Under intervjuerna började ett flertal medarbetare berätta om en upplevd svårighet att ge 

varandra feedback inom gruppen. En av medarbetarna uttryckte att den skulle vilja arbeta 

fram en ökad tydlighet gällande vad som är överenskommet för att underlätta ett givande av 

feedback till varandra. Personen menade att om alla vet exakt vad det är som gäller blir 

feedbacken lättare att ge. Några medarbetare tycker fortfarande att det är svårt att ge varandra 

feedback, medan några andra inte har något problem med detta. De flesta upplever ändå 

feedback som något ganska svårt att ge och speciellt negativ feedback. Synpunkter 

framkommer från medarbetare som är rädda att en negativ feedback kan tas personligt och att 

det inte handlar om det. Medarbetarna uttrycker att det är arbetssättet och inte personen som 

feedbacken syftar till. En positiv feedback upplevs som att det har blivit lättare att ge. 



Sida | 32  
 

Vad hade kunnat göras för att nå ett ännu bättre resultat enligt 

gruppen? 
Många gruppdeltagare tyckte att det arbetssätt som använts har varit bra och att de 

förmodligen skulle ha gjort på ett liknande sätt. Några hade dock tacklat problematiken på 

andra sätt vilket framkommer under informanternas egna förslag på ett förändringsarbete. 

Flera medarbetare framförde även att för att kunna nå ett bättre resultat behövs mer personal. 

Deltagarna menade att det inte går att nå ett tillfredsställande resultat eftersom verksamheten 

är så slimmad.    

 

Informanternas egna förslag på ett förändringsarbete 

Som tidigare nämnts angav de flesta att de hade gjort förändringsarbetet på ett liknande sätt 

som konsulten eftersom de tyckte att detta sätt att arbeta på var bra. De ansåg att det har skett 

olika förändringar genom detta arbetssätt och att det därför måste ha fungerat. En av 

medarbetarna berättar att den eventuellt hade använt sig av en arbetsplatsträff för att där ta 

upp problematiken enligt sitt sätt att se på saken. Därefter hade den velat att det skulle bli en 

process på hur gruppen skulle kunna arbeta vidare med det uppkomna problemet. Ytterligare 

en medarbetare hade velat fastställa någon slags miniminivå för vad som ska accepteras av 

gruppen gällande de boende och inte. Detta för att få en gemensam syn på hur de ska arbeta 

och vilka arbetssysslor som ska prioriteras. En tredje medarbetares drömscenario skulle dock 

ha varit att satsa mer på att stärka gruppen genom en helg tillsammans utanför arbetsplatsen. 

Detta för att lära känna varandra mer privat. 

 

Mer personal 

Några ur gruppen återkommer till att verksamheten är väldigt slimmad. Därigenom upplever 

de att det är svårt att nå den effekt som de vill ha gällande grupputveckling. De framhäver att 

om det skulle finnas mer personal skulle förmodligen även strukturen och arbetsmiljön bli 

bättre som en effekt av det. Vidare förklarar några att i deras situation är det viktigt att 

strukturen fungerar eftersom de upplever stress i arbetet. Men även om de strukturella 

problemen skulle fungera optimalt anser de att det ändå att de har för lite personal. Därmed 

menar de att de inte kan nå tillfredsställande resultat av en grupputveckling och genom detta 

få en god arbetsmiljö. En av medarbetarna uttrycker sig så här: 
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Bara för att man hittar åt en toarulle snabbare betyder det ju inte att det kompenserar för att 

vi är faktiskt är för lite personal. Än om vi skulle ha allting perfekt kommer det att vara 

stressigt runt om vårdnadsbiten. 

- Medarbetare 1 

 

Sammanfattning av resultatet 
Nedan sammanfattas resultatdelen så att läsaren lättare kan överblicka det. Även denna 

sammanfattning utgår från de tre frågeställningarna i syftesformuleringen. 

 

Hur upplevs den grupputvecklingsmetod som användes? 

Resultatet har visat att gruppen överlag ansåg att genomförd metod var ett bra sätt att arbeta 

med grupputveckling på. Många deltagare tyckte att det var positivt att arbeta i grupper och 

att under några av övningarna och vid diskussioner förutsattes en delaktighet från 

gruppmedlemmarna. Den inledande utbildningsdelen upplevdes något för lång. 

Solenövningen upplevdes bra men lärduken bättre. De tyckte om det sätt den var strukturerad 

på och att den bidrog till delaktighet hos alla inom gruppen. Lärduken bidrog även till att de 

fick höra varandras åsikter och att de faktiskt strävade åt samma håll, vilket de inte trodde 

innan övningen. Övningen om roller och ansvar var också något som deltagarna uppskattade. 

Dock framkom det synpunkter på att de inte hann diskutera dessa efteråt i tillräcklig 

omfattning. I huvudsak tyckte gruppmedlemmarna att delaktigheten genom övningarna och 

diskussionerna har varit arbetsmetodens styrka. Detta eftersom de ansåg att det var viktigt att 

alla fick komma till tals så att allas vilja hördes, men även för att de som brukar prata mest 

också fick lyssna. Överlag så har det varit viktigt för gruppmedlemmarna att träffas och prata 

eftersom de har förklarat att det inte finns tillräckligt med tid att prata inom det arbete det 

utför.  Att chefen deltog i arbetet med grupputveckling tyckte gruppen var mycket positivt. 

Detta eftersom det var viktigt för medarbetarna att chefen fick höra vad de ansåg att 

problemen var, men även för att chefen är den som möjliggör förändringen till stor del. Det 

hade även en stor betydelse att en utomstående person från gruppen ledde förändringsarbetet. 

Detta eftersom gruppen tror att det var bra att någon mötte dem förutsättningslöst. Gruppen 

ansåg även att konsulten lättare kunde se att de faktiskt diskuterade samma problem fast 

använde olika uttryck. 
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Har gruppen upplevt några förändringar som är orsakad av arbetet med 

grupputveckling? 

Resultatet har visat att gruppen har genomfört olika förändringar till följd av arbetet med 

grupputveckling. Till att börja med tillmötesgicks medarbetarnas behov om deras önskade 

förutsättningar i form av schemaförändringar. Därefter genomfördes förändringar som 

behandlade ordning och reda och arbetsordning. Även gruppen beskrivs ha förändrats genom 

arbetet med grupputveckling. De har känt av en nystart, stämningen har förändrats och även 

en upplevd attitydförändring hos några av medarbetarna. Stressnivån upplevs ha minskat 

något. Slutligen har ett givande av feedback till varandra delvis förändrats. 

 

Vad hade kunnat göras för att nå ett ännu bättre resultat enligt gruppen? 

Många gruppdeltagare har tyckt att det arbetssätt som har använts har varit bra och att de 

förmodligen skulle ha gjort på ett liknande sätt. Några hade dock tacklat problematiken på 

andra sätt. Flera medarbetare framförde även att för att kunna nå ett bättre resultat behövs mer 

personal. Deltagarna menade att det inte går att nå ett tillfredsställande resultat eftersom 

verksamheten är så slimmad.    
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Analys 
 

Nedan följer analysen av resultatet. Även detta avsnitt redovisas med basis från de tre 

frågeställningarna ur syftesformuleringen. För att underlätta läsarvänligheten är nyckelord 

från de olika delarna ur resultaten kursiverade. 

 

Upplevelse av metoden 
Resultatet har visat att gruppen överlag ansåg att genomförd metod var ett bra sätt att arbeta 

med grupputveckling på. Däremot tyckte flera att utbildningsdelen om hälsa tog för lång tid. 

Hälsopromotion strävar efter att genom en god pedagogik utbilda individer om vad hälsa är. 

Detta genom att när individer får kunskap om hälsa kan de också lättare göra strategiska val 

angående denna (Hansson, 2011; Ottawa Charter, 1986). Hansson menar även att en ökad 

begriplighet kan skapas hos medarbetarna när de får mer kunskap om arbetsmiljön (KASAM, 

Figur 4).  

Hansson (2011) skriver att en inledande övning i ett förändringsarbete genom hälsopromotion 

kan till exempel vara någon form av en nulägesanalys för att synliggöra gruppens främjande 

faktorer. I detta arbete genomfördes solenövningen som hade för avsikt att belysa gruppens 

friskfaktorer. Denna upplevdes både bra och mindre bra från informanterna. Några ansåg att 

det var bra att den innehöll både delar från privatlivet som från arbetslivet medan andra tyckte 

att det var en nackdel men den övningen. Enligt Prevents (2014) definition av friskfaktorer 

har privatlivet en betydelse på arbetslivet och vice versa vilket bekräftas av PATH modellen 

(Figur 2). Hansson (2011) skriver att hälsopromotion utgår från en helhetssyn på hälsa där 

hänsyn tas till individens privata hälsa, gruppens hälsa, samt att hälsoarbetet även ska 

förankras i organisationen som helhet. Detta för att Hansson (2011) menar att de har betydelse 

för varandra. 

Genom att arbeta med en lärduk fick gruppen veta att de faktiskt strävade åt samma håll vilket 

inte alla trodde innan den gjordes. Övningen var strukturerad på ett sätt som gjorde det enkelt 

för alla att komma till tals vilket gillades av gruppen. Överlag framkom det som något viktigt, 

till och med det viktigaste hos några av deltagarna att det gavs möjlighet att träffas och prata. 

De menade att den tiden inte finns på avdelningen och att de hade ett stort behov av att 

kommunicera med varandra. Grawitch et al. (2006) och Hansson (2011) förklarar att gruppens 
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kommunikation är det som tar de olika synpunkterna framåt i processen. Wheelan (2013) 

hävdar att de grupper som ägnar mycket tid att kommunicera de problem som finns kommer 

också att få ett bättre resultat. 

Gruppen genomförde en övning som behandlade roller och ansvar. Hansson beskriver i 

KASAM översatt till arbetsplatsen (Figur 4) att det är viktigt att rollerna är tydliga för 

individen då detta bidrar till en ökad begriplighet. Även Lindberg & Vingård (2012) 

framhåller att en rolltydlighet där förväntningar och mål är uttryckta är en betydelsefull faktor 

för att nå en god arbetsmiljö.  

Delaktighet som en faktor av hälsopromotionens totala arbete med grupputveckling upplevdes 

i huvudsak som något viktigt och bra. Detta för att informanterna hävdade att även de som 

brukar vara tysta har värdefulla åsikter för alla att ta del av. Någon ansåg dock att denna inte 

hade någon större betydelse för sin egen del utan föredrog att sitta med och lyssna. Wheelan 

(2013) skriver att det är positivt för gruppen ju fler medarbetare som är med och diskuterar 

ämnet för detta ökar den totala effektiviteten och kvalitén på gruppens lösningar. Några ansåg 

att det var bra att det var gruppens egna friskfaktorer som var utgångspunkten för arbetet med 

grupputveckling. Hansson (2011) diskuterar att en delaktighet bidrar till att de förändringar 

som tas beslut om anpassas till just den specifika gruppen och verksamheten. Detta eftersom 

förslagen till förändring utarbetas av de personer som förändringen berörs av (Hansson 2011). 

Därför menar Hansson (2011) att processen inte kan utgå från ett facit utan att den aktuella 

situationen får styra processen framåt genom kommunikation. Det fanns skilda meningar 

gällande gruppens vilja att förändras. Hansson (2011) förklarar att en delaktighet bidrar till en 

ökad acceptans och motivation hos dem som berörs av förändringen. En delaktighet skapar 

även en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation vilket kan leda till att medarbetarna 

upplever en ökad hanterbarhet angående denna (KASAM, Figur 4).  

Att chefen var med som deltagare i gruppen ansågs som något positivt från både grupp som 

chef. Enligt Hanssons lista på hur KASAM kan översättas till arbetsplatsen (Figur 4) ger en 

ömsesidig feedback mellan chef och medarbetare en ökad känsla av begriplighet hos båda 

parterna. Grawitch et al. (2006) liksom Hansson (2011) formulerar att det behövs ett ”bottom 

up” engagemang från medarbetarna till chefen att gruppen har ett problem. Därefter behövs 

en ”top down” kommunikation där chefen tar ett initiativ till ett förändringsarbete i gruppen. 

Det framkommer under intervjuerna att i alla fall några av medarbetarna hade pratat med 

chefen om de problem som de ansåg fanns och därmed tagit ett ”bottom up” initiativ. Efter en 
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tid tog chefen ett ”top down” initiativ genom att kontakta konsulten för att få hjälp med 

förändringsarbetet inom gruppen. Hansson (2011) beskriver arbetet med hälsopromotion som 

en vågskål, balanserad mellan chefens initiativ till de anställdas engagemang. 

De synpunkter som framkom om att en person utanför gruppen drev förändringsarbetet har 

varit positiva. Hansson (2011) skriver att det kan vara gynnsamt att ta in hjälp från en expert 

men höjer även ett varningens finger för att det som personen säger kan kännas avlägset för 

de som berörs. Vidare skriver Hansson (2011) att det bästa sättet att använda sig av en konsult 

är om denne har en bred kunskap inom hälsofältet. Dessutom behöver experten kunna hantera 

arbetet med hälsopromotion som en process och driva kommunikationen framåt mellan 

inblandade parter. Även Grawitch et al. (2006) framhäver betydelsen av en utomstående som 

drivande av förändringsarbetet. Detta eftersom det kan vara lättare för experten att balansera 

kommunikationen mellan personerna under gruppträffarna. Även Grawitch et al. (2006) 

menar att kommunikation är drivkraften till förändring.  

 

Förändringar i gruppen 
Resultatet har visat att de genomförda schemaförändringarna har bidragit till att 

arbetsgruppen fått mer tid att mötas genom fasta fikaraster och en bestämd tid för rapport. 

Även arbetstiderna har förändrats så att fler personer börjar samtidigt på morgonen. 

Schemaförändringarna är en faktor som tillsammans med strukturella förändringar på 

avdelningen har lett till en något minskad stress hos personalen. Detta genom en ökad ordning 

och reda samt en tydligare arbetsordning. 

Karasek & Theorell (1990) som har formulerat krav-kontroll teorin, menar att personer som 

har haft en låg kontroll över sitt arbete och ges en högre kontroll över det, tenderar att öka sin 

psykosociala hälsa. Av den anledningen menar de att det är bra om medarbetare kan ges ett 

ökat inflytande på sitt arbete. Även Lindberg & Vingårds (2012) kunskapsöversikt har pekat 

på att ett medinflytande från deltagarna har en positiv påverkan på arbetsmiljön. I Hanssons 

lista på KASAM på arbetsplatsen (Figur 4) kan möjligheter för medarbetarna att påverka sin 

egen arbetssituation bidra till en högre grad av hanterbarhet av denna.  

Många personer inom gruppen anser att de mår bättre idag än tidigare. Allra bäst kändes det 

de närmaste veckorna efter gruppträffarna då de upplevde en form av nystart inom gruppen. 

Många är överens om att stämningen på arbetsplatsen har blivit bättre, att det är mindre 
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skitsnack och att man är vänligare mot varandra. Hansson skriver att meningsfullheten inom 

KASAM kan kännetecknas som relationer på arbetsplatsen och humor (Figur 4). Antonovsky 

(1991) ansåg att detta var den viktigaste faktorn i KASAM eftersom begriplighet och 

hanterbarhet bygger på att individen känner att det den gör är meningsfullt. Även Lindberg & 

Vingård (2012) skriver om att arbetsmiljön påverkas på ett gynnsamt sätt av ett positivt 

socialt klimat.  

En del av medarbetarna pratar om att attityderna gentemot ordning och reda kan ha förändrats 

hos några ur gruppen som har börjat uppskatta ordning mer. Gällande ett givande av feedback 

upplevs det fortfarande som något svårt att ge. Dock säger en medarbetare att den positiva 

feedbacken har blivit lättare att dela ut. Kauffeld & Lehman-Willenbrock (2012) har kommit 

fram till att negativ feedback påverkar oss mer än positiv och att detta tar sitt ursprung i ett 

försvar hos människan. Konstruktiv feedback och stöd är dock hälsosamt att kunna ge och ta 

emot eftersom de har positiva effekter på vår hälsa skriver Karasek & Theorell (1990; 

Kauffeld & Lehman-Willenbrock, 2012).  

PATH modellen har visat att anställdas välbefinnande och organisationen gynnas av 

hälsofrämjande arbetsplatsinsatser. Genom att applicera gruppens arbete i PATH modellen 

visas i tabell 1 vad de hälsofrämjande arbetsplatsinsatserna skulle kunna innebära för just 

denna arbetsgrupp. I tabell 2 går det att utläsa att de genomförda insatserna har gett ett resultat 

på de anställdas välbefinnande. Detta trots att arbetet med grupputveckling ännu pågår. 

Observera att detta är min tolkning av informanternas utsagor och kanske inte något som alla 

håller med om. De organisatoriska förbättringarna som kan ske är inte undersökta i denna 

studie och är även för tidigt att utläsa.  
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Tabell 1. Genomförda arbetsplatsinsatser applicerade i PATH modellen. 

Hälsofrämjande 

arbetsplatsinsatser  

enligt PATH modellen 

Genomförda arbetsplatsinsatser inom berörd grupp 

applicerade i PATH modellen 

Hälsa och Säkerhet 

 

En nulägesanalys av vad hälsa kan vara för arbetsgruppen gjordes av deltagarna. 

 

Arbete-livsbalans 

 

Solenövningen genomfördes för att belysa en helhetssyn på hälsa för att senare 

presenteras för gruppen. 

 

Kompetensutveckling 

 

Deltagarna utbildades i hälsa och arbetade tillsammans med grupputveckling. 

 

Erkännande 

 

Alla deltagare i arbetsgruppen fick göra sin röst hörd och på så sätt få en 

bekräftelse i gruppen. 

 

Inflytande och delaktighet Genom en delaktighet under hela processen gavs deltagarna möjlighet att 

påverka vad de ville förändra och hur det skulle gå till. 

 

 

 

Tabell 2. Anställdas välbefinnande enligt min tolkning av empirin applicerad i PATH modellen. 

Anställdas välbefinnande 

Enligt PATH modellen 

Anställdas välbefinnande i berörd  

arbetsgrupp enligt min tolkning av empirin applicerad i PATH 

modellen 

Bättre hälsa 

 

 

Ja, den psykiska hälsan upplevs bättre eftersom det är något minskad 

stress idag. 

Minskad stress 

 

Som precis nämnts har stressnivån minskat hos medarbetarna på grund 

av förbättringar med struktur och på grund av schemaförändringar. 

 

Mer motivation och engagemang 

 

Ja, medarbetarna upplever att de är gladare på arbetet idag. 

Högre arbetstillfredsställelse och ett 

bättre arbetsklimat 

 

Ja, gruppmedlemmarna bekräftar att det är lättare att gå till arbetet idag 

än tidigare.  

Högre arbetsmoral 

 

Ja, gruppen anser att alla har tagit ett högre ansvar och ser till att 

arbetsuppgifter utförs mer ordentligt idag än förut. 

 

 

Som framkommer i tabellerna ovan kan denna studie appliceras direkt i PATH modellen. Den 

visar på ett överskådligt sätt att den arbetsmetod för grupputveckling som använts har 

fungerat.  
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Förbättringsområden 
Vid frågan om gruppmedlemmarna hade några egna förslag på förändringsarbete ansåg 

många att detta har varit ett bra sätt att arbeta med grupputveckling på. Därför skulle de 

förmodligen ha gjort på ett liknande sätt som konsulten. Några av medarbetarna hade dock 

gjort på ett annat sätt. En av medarbetarna berättar att den troligen hade lyft problemen på en 

arbetsplatsträff för att påbörja arbetet på det sättet. Tanken var då att medarbetaren ingick i 

den befintliga gruppen. Kauffeld och Lehmann-Willenbrock (2012) har visat att 

lösningsfokuserade arbetsplatsträffar kan ha en effekt på organisationens framgång upp till 

2,5 år efter det aktuella mötet.  

Slutligen har flera av medarbetarna påpekat att det är svårt att förändra i en verksamhet som 

är väldigt slimmad. Även om en förändring är genomförd med arbetet med grupputveckling 

menar de att huvudproblemet är att de har för lite personal. Flera medarbetare poängterar att 

om det anställdes fler medarbetare till deras arbetsplats skulle många av deras problem lösas 

automatiskt. Argumentationer och forskning kring detta diskuteras vidare under 

nästkommande avsnitt.   

 

Diskussion 
 

Detta avslutande kapitel summerar och diskuterar resultatet av denna studie kopplat till 

tidigare forskning. Allt utifrån studiens syfte och dess tre frågeställningar vilka är 

kursiverade i den närmast sammanfattande delen av resultaten. På slutet av diskussionsdelen 

har författaren ett kapitel om slutsatser. Sedan följer en metoddiskussion för att avrundas med 

förslag till vidare forskning. 

 

Det genomförda arbetet med grupputveckling har generellt uppfattats som en bra metod av 

gruppen. De anser främst att lärduken var en givande övning då gruppen nådde en 

genomslagskraft efter att de fått höra att de strävade åt samma håll. Delaktigheten var styrkan 

med metoden och chefens medverkan i processen med grupputveckling har haft en stor 

inverkan för både chef som medarbetare. Det anses även positivt att någon utomstående från 

gruppen ledde förändringsarbetet.   
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De har dock inte hunnit slutföra alla förändringar som de har planerat till följd av deras 

arbete med grupputveckling, men ganska många är ändå fullföljda vilket besvarar 

frågeställning två. De flesta anser att de har kommit på god väg gällande sina planerade 

förändringar och att de förändringar som redan skett har varit tillfredsställande. Dock håller 

inte alla med om att förändringarna har skett i tillräcklig omfattning ännu.  

Slutligen anser de flesta i gruppen att de troligen skulle genomföra förändringen på ett 

liknande sätt som konsulten om de har haft kunskapen om detta. Några andra synpunkter finns 

dock från medarbetare som skulle vilja göra på ett annat vis i deras drömscenario. Det 

framkommer även att det är svårt att lyckas med en optimal förändring när de inte har 

tillräckligt gynnsamma förutsättningar. Med det menar informanterna att de lider av 

personalbrist och att detta gör det omöjligt att nå en optimal förändring gällande 

grupputveckling. Därför vill gruppen att fler personer anställs då det skulle bidra till en bättre 

arbetsmiljö och till exempel en ökad struktur automatiskt då fler hjälps åt. Detta besvarar den 

sista frågan i syftesformuleringen om vad som hade kunnat göras för att nå ett ännu bättre 

resultat enligt gruppen.  

Enligt Wheelan (2013) tar sig arbetsgruppen vidare till att bli ett högpresterande team när de 

har gemensamma mål och en bra plan om hur de kan nå dit. När de senare har blivit ett team 

kommer medarbetarna att uppleva att de känner sig sedda och att arbetet blir roligt. Becker & 

Rhynders (2012) framhäver vikten av att tänka och agera lösningsfokuserat när gruppen 

strävar efter att nå deras utsatta mål. Denna arbetsgrupp har agerat lösningsfokuserat. De har 

satt tydliga definierade mål och gjort en effektiv plan om hur de kan nå sina uppsatta mål. 

Därmed skulle gruppen kunna anses som på väg att utvecklas från en arbetsgrupp till ett 

högpresterande team. Arbetet med att genomföra sina uttalade planer pågår ännu. När dessa är 

fullbordade kan en arbetsgrupp enligt Wheelan (2013) ytterligare kliva upp på stegen emot att 

bli ett team. Kanske känner några av medarbetarna att de redan har nått dit. Jag tror att det är 

helt och hållet upp till medarbetarnas egen vilja. Om de har en strävan att bli ett team kommer 

de också att bli det. Salas et al. (2005) framhäver att ett gott teamarbete är en nyckelfaktor 

gällande att nå teamets fulla kapacitet. 

Att arbeta med grupputveckling genom hälsopromotion har i detta fall varit en 

tillfredsställande arbetsmetod. Enligt PATH modellen Grawitch et al. (2006) kan en grupp 

som har arbetat med hälsofrämjande faktorer nå goda resultat på både anställdas 

välbefinnande som på organisationen som helhet. I detta case har ett resultat redan nåtts på de 
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anställdas välbefinnande vilket tyder på att den använda modellen för grupputveckling har 

fungerat. De organisatoriska förbättringarna är däremot inte undersökta i denna studie. Den 

använda metoden kan även verifieras som god eftersom den har innehållit en stor portion 

delaktighet. Wheelan (2013) bekräftar att en delaktighet är viktig för att öka effektiviteten och 

kvalitén på gruppens idéer. Även Grawitch et al. (2006) anser att kommunikationen är det 

som driver processen framåt vilket också har med delaktighet att göra. Utan delaktighet sker 

heller ingen kommunikation vilket även detta kan ha inverkat på varför metoden har fungerat 

tillfredsställande.   

 

En delaktighet är dock inte alltid något som alla individer strävar efter. Som några av 

medarbetarna berättade är det betydelsefullt att en grupp har ett klimat där alla känner att de 

kan stå för sina åsikter gentemot varandra. Jag håller med och funderar på hur en individ 

skulle kunna känna av att vara delaktig i en grupp där den inte är trygg. Det kan även 

problematiseras i form av om mobbade personer måste vara delaktiga och uttrycka sina 

åsikter tillsammans med gruppmedlemmar som är mobbare av personen i fråga. Jag skulle 

kunna föreställa mig att i sådana fall kanske inte den mobbade personen skulle våga uttrycka 

sina åsikter, utan kanske säga det som den tror att andra vill höra. Jag tycker att delaktighet är 

något bra och betydelsefullt, men det behöver också finnas ett öppet klimat som tillåter detta.   

 

Slutsatser 
Denna arbetsmodell har fungerat. Dock har det även en betydelse vilka medlemmar som finns 

i gruppen och hur förändringsbenägna de är. Alla måste vilja förändra för att det ska ske en 

förändring. Empirin visar att kanske inte alla har intresset att förändra inom gruppen. Hur pass 

bra resultat som skulle kunna uppnås tror jag delvis beror på gruppmedlemmarnas vilja till 

förändring. Jag tror även att individers ansvar och attityd kring förändring har en betydelse för 

resultatet. Det har även organisationens vilja och insatser för att verka för en god arbetsmiljö 

på arbetsplatsen. Empirin pekar på att ett optimalt förändringsarbete kan vara svårt att 

genomföra så som verksamheten ser ut i nuläget. Som tidigare beskrivits arbetar 

informanterna i studien inom en slimmad verksamhet, på en vårdavdelning. Detta leder 

oförslutet vidare till de avslutande reflektionerna i detta avsnitt.  

 



Sida | 43  
 

Individernas ansvar 

Wheelan (2013) skriver om de otaliga grupper hon mött som inte fullt ut har trott att det skulle 

vara möjligt att uppnå det bästa resultatet. Detta eftersom det råder brist på pengar i 

verksamheten, tidspress och annat som omöjliggör önskescenariot. Hon diskuterar vidare att 

genom den inställningen blir inte en optimal förändring möjlig. Det kan vara fallet att det inte 

går att göra någonting åt vissa saker. Men Wheelan (2013) menar att så fort en grupp 

bestämmer sig för att försöka nå det bästa möjliga resultatet, kommer utfallet också att bli 

därefter.  Vidare skriver Wheelan (2013) om gruppmedlemmars ansvar att försöka undvika 

interpersonella konflikter. Istället rekommenderar Wheelan (2013) lösningsfokuserade 

konflikter som handlar om de uppgifter som ska utföras vilket bekräftas av Kauffeld och 

Lehmann-Willenbrock (2012). Wheelan (2013) skriver att dessa konflikter är nödvändiga för 

att bättre kunna lösa problem, ta beslut och prestera väl. 

 

Organisationens ansvar 

För att kunna tillämpa hälsopromotion och en strävan att bilda team utifrån arbetsgrupper 

behöver organisationen som helhet ställa upp på detta. Hälsoarbete behöver integreras i hela 

organisationen för att nå full effekt (Luxemburgdeklarationen 1997). Informanterna i denna 

studie har uttryckt att de tillfällen de har till kommunikation med varandra inom 

arbetsgruppen är bristfällig. Om organisationen som helhet kunde möjliggöra att fler 

anställdes för att därigenom öka kommunikationen tror jag att detta skulle bidra till en bättre 

hälsa inom arbetsgruppen genom minskad stress och ökad effektivitet. En ökad 

kommunikation tror jag även skulle bidra till en bättre vård för de boende. Detta eftersom det 

skulle ges tid att kommunicera kring de boende. Om fler personer dessutom anställdes skulle 

det finnas mer tid till att ta hand om de boendes individuella behov. Till exempel skulle då 

möjliggöras tid för arbetsgruppen att diskutera igenom och nå en enhetlig syn på vad som ska 

göras angående de boende som de sköter om. Det kan handla om frågor som belyser vad som 

är viktigt för just din pappa eller mamma så att den personal som sköter om dem varje dag vet 

detta. Arbetsmiljöverket har tolkat Arbetsmiljölagens beskrivning av en god arbetsmiljö på så 

vis att medarbetarna ska känna ett positivt utbyte av deras arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2010).  Jag anser att organisationer behöver kliva in på en högre nivå och ta ett större ansvar 

om strävan är att nå en ökad hälsa på arbetsplatsen. Genom detta kan organisationer utvecklas 

till att bli effektivare och hälsosammare för alla parter på arbetsplatsen med en bättre vård till 

våra äldre boende. Wheelan (2013, s. 144) skriver:”/…/om organisationer vill ha effektiva 
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team måste alla medlemmar av organisationen, inte minst på högre nivåer, ta ställning/…/” 

Som Salas et al. (2005) skriver är teamarbete nyckeln till framgång för att nå teamets fulla 

potential. Jag tror att ett arbete på alla nivåer inom organisationer för att få starka välmående 

team är något som hela verksamheten skulle vinna på i längden.  

 

Metoddiskussion 
Resultatet av denna undersökning har visat att informanterna har haft ganska lika 

uppfattningar om den grupputvecklingsmetod som använts. Vissa skillnader har dock kunnat 

identifieras. Genom en fenomenografisk analys ska informanters uppfattningar av ett fenomen 

belysas där utgångspunkten är att finna de olika uppfattningarna av fenomenet i fråga (Fejes 

& Thornberg 2009, Uljens 1989, Larsson 1986). I denna studie har i huvudsak de varierande 

uppfattningarna av metoden för grupputveckling undersökts. För att tillgodose den valda 

analysmetoden har dock en svårighet varit att finna stora skillnader i informanternas 

uppfattningar. Detta eftersom gruppens åsikter har varit ganska likartade vilket är positivt ur 

förändringssynpunkt eftersom det är lättare att förändra om gruppen strävar efter samma 

saker. För att kunna visa på infomanternas uppfattningar utan att försöka söka efter de 

olikheter som inte alltid fanns, lämnades dock den fenomenografiska analysmodellen till 

förmån för ett mer blandat analysförfarande. Detta resulterade i att en mer nyanserad bild 

kunde presenteras till fördel för studien.  

Kvale & Brinkmann (2009) skriver om att när informanter har kännedom om forskaren sen 

tidigare kan det innebära etiska problem. Detta eftersom en forskare kan knyta relationer till 

informanter och därför vrida empirin så att den inte blir så opartisk som den borde vara. Min 

inställning har hela tiden varit att undersöka gruppmedlemmarnas uppfattningar 

förutsättningslöst och har därför inte avsett att visa på andra resultat än det som 

gruppmedlemmarna har berättat för mig.  

Att jag som forskare var känd av gruppen sen tidigare tror jag däremot var en fördel i 

genomförandet av denna studie. Till att börja med spekulerar jag om lika många från gruppen 

hade valt att delta i undersökningen om jag hade varit obekant för dem. Detta eftersom 

gruppen hävdar att de har brist på tid i en tight verksamhet. Att i sådana fall försöka anstränga 

sig att finna intervjutider för någon obekant tror jag därför hade varit svårare. Det skulle 

kunna vara så att gruppmedlemmarna hämmades av att berätta saker för mig. Jag tror dock 

inte att så var fallet. Det kändes som att de vågade berätta vad de tyckte trots att jag var 
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bekant. Därför tror inte jag att det hade haft någon betydelse om gruppmedlemmarna istället 

hade varit i en intervjusituation med någon obekant. Snarare såg jag det som en fördel 

eftersom jag kunde sammanfatta och upprepa den metoden de använt sig av på ett lättare sätt 

för medlemmarna. En sammanfattning gjordes av mig i början av intervjuerna eftersom det 

har gått en tid sen de hade sina träffar. Hade en obekant sammanfattat de träffarna som 

gruppen hade varit med på men inte deltagit i dem själv, tror jag att det hade varit svårare 

både för intervjuaren som för gruppdeltagarna. Det underlättade även att jag kunde relatera till 

vad de berättade om då intervjun ibland tog sidospår från ämnet. Därmed kunde jag fråga om 

de menade någon annan del av metoden till exempel. Jag antar att även detta var lättare 

eftersom jag i viss mån delade vissa erfarenheter med deltagarna av att ha varit med under 

tidigare träffar. 

 

Förslag till vidare forskning 
Eftersom arbetsmiljöområdet är något som berör alla människor som har någon form av 

arbete finner jag att det är av största vikt att det forskas mer i ämnet. Då vi tillbringar mycket 

tid på arbetet tycker jag att det är angeläget att arbetet är en plats där människor och därmed 

grupper också mår bra på. Hälsopromotion är ett relativt nytt sätt att tänka på gällande 

grupputveckling. Det skulle därför vara värdefullt att undersöka fler varianter av 

grupputveckling genom hälsopromotion för att senare jämföra hur dessa resultat står sig mot 

denna studie. Undersökningar skulle till exempel kunna rikta sig till arbetsgrupper med 

likartad problematik som i denna studie. Det skulle även vara intressant att ta reda på hur 

hälsopromotion skulle fungera inom andra typer av arbetsgrupper med en helt annan form av 

grupproblematik. 
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Bilaga 1 

 

Hej!  

  

Jag heter Annett Vikström och det är mig ni har träffat tillsammans med xx under era 

gruppträffar. Jag studerar på Personalvetarprogrammet och har precis påbörjat mitt 

examensarbete.  

 

Som jag nämnde vid den sista träffen skulle jag väldigt gärna vilja få möjlighet att intervjua er 

om era uppfattningar av den metoden som användes. Det skulle vara otroligt värdefullt för 

mig och xx att ta del av era tankar och åsikter, men ni skulle även bidra genom en ökning av 

kunskapen angående denna metod.   

 

Jag kommer att göra en undersökning där jag vill studera den specifika 

grupputvecklingsmetoden i vilken ni deltog. Jag avser inte att utvärdera er som grupp, 

utan det är metoden som användes som jag vill ta reda på om den var bra eller inte. 

  

Du kommer att vara anonym under hela processen och intervjun beräknas ta max en timme. 

xx bekostar vikarier för er under den tiden.  

   

Jag ser fram emot att träffas snart! / Annett Vikström 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Hur upplevde du att arbetsmodellen för grupputveckling fungerade? 

 

Jag börjar med en sammanfattning av de olika momenten som har gjorts för att hjälpa 

informanten att komma ihåg vad det var som gjordes under hösten 2013. 

 

1) Hur tycker du att det var att arbeta på det här sättet? 

 

2) Hur skulle du beskriva gruppen idag? 

 

3) Struktur var det prioriterade område som ni valde att börja arbeta med. Hur tycker du 

att det ser ut idag? 

 

4) Tanken med solenövningen var att synliggöra de saker som ni behövde mer av för att 

må bra på arbetet, men även de saker som var viktiga att bevara för er. Denna övning 

sammanslaget med lärduken blev underlaget för den kartläggning som gjordes. (Visa 

arket med solenövningen)  

 

Vad tyckte du om solenövningen?  

 

Har den lett till någon förändring?  

 

Om ja, på vilket sätt?  

 

Om nej, hur hade man istället kunnat göra? 

 

5) Lärduken ”Friskfaktorer” syftade till att tillsammans med solenövningen ge en 

kartläggning av tillvaron. Den bestod av fyra delar. (Visa arket med lärduken) 

 

 Hur ser drömläget ut?  

 Vad gör vi idag som bidrar till drömläget? 
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 Vad skulle vi behöva börja göra för att nå drömläget?  

 Vilka förutsättningar behövs för att nå drömläget? 

 

Vad tyckte du om att arbeta med lärduken? 

 

Har den lett till någon förändring?  

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Om nej, hur hade man istället kunnat göra? 

 

6) Arbetet utgick genomgående från de fyra pusselbitarna. Förklara varje enskild 

pusselbit. (Visa arket med pusselbitarna) 

 

 Fokus på främjande  

 Arenatänkandet  

 Delaktighet  

 Process  

 

Vad tyckte du om att arbeta utifrån dessa delar?  

 

Har det lett till någon förändring?  

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Om nej, hur hade man istället kunnat göra? 

 

7) Om du hade fått bestämma hur förändringen skulle ha gått till. Hur skulle då du ha 

gjort? 

 

8) Har du något mer som du vill berätta som jag inte har tagit upp? 

 

 


