
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Norma Montesino 

Arbetsgrupper inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg 
Ett gruppsykologiskt perspektiv 

Av Elisabeth Carlstedt 
 

Vt-2011 
Lunds universitet 



 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this essay was to examine the definition of the work group by analyzing 

aspects of the work and the relationships within the group. By assuming a holistic approach in 

which the group is viewed as something beyond the sum of its individual members, this essay 

aimed at exploring what actually defines a collaborative work group, its structures, social 

climate, cohesion, norms and roles. For this essay, qualitative research was conducted which 

consisted of two group interviews, field observations, as well as an interview with a Family 

Social Services associate. The empirical data recorded was then analyzed using the theoretical 

framework of group psychology. The research suggested that the purpose for which the 

collaborative effort is initiated directly affects the group’s abilty to formulate and execute an 

assignment. The structure of the group determined how well the individual members 

developed group cohesion and established professional and social norms. The way in which 

the group experienced an assignment and feelings induced by the assignement was linked to 

the perceived neccesity of social support from within the group as well as the group’s ability 

to actually develop such support. Both groups interviewed emphasized the neccessity of an 

open and accepting climate within the group and did not experience less time in the group, as 

a result of the structure of executing the assignement, as an obstacle to developing this. 

 

Key words: work group, social work, group cohesion, group norms, group psychology. 
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1 Inledning 

Nu när socionomutbildningen närmar sig sitt slut står vi socionomstudenter på tröskeln till 

arbetslivet, och all den kunskap som förvärvats ska omvandlas till ett faktiskt yrkesutövande. 

Den tid jag ägnat åt att tänka på mitt kommande yrkesliv har framför allt kretsat kring min 

egen kommande arbetsinsats och vikten av individuella färdigheter och kunskaper vilka stått i 

fokus under socionomutbildningen. Jag har innan denna skrivprocess tog sin början inte 

funderat över hur de arbetsgrupper jag i framtiden kommer att delta i kan påverka både min 

upplevelse av arbetsplatsen och hur jag utför mina arbetsuppgifter. Vissa moment av 

utbildningen har utförts i grupp, och vi har även vid några tillfällen haft grupphandledning där 

både arbetets och gruppens process diskuterats. Min uppfattning är dock att utbildningen inte 

har gett någon teoretisk bakgrund till varför det är viktigt att reflektera över gruppens samspel 

och hur samspelet kan påverka resultatet av hur väl en grupp kan utföra sin uppgift. Min 

förväntning på arbete i grupp har varit att arbetet ska fungera om alla bara anstränger sig lite 

mer för att samarbeta. Jag har sett problem i grupparbetet som ett symtom på mina eller 

andras individuella brister snarare än att se gruppen som en helhet och något annat än bara 

summan av sina delar. 

 

1.1 Problemformulering 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg är central i den svenska välfärdsorganisationen. 

Genom att erbjuda stöd och insatser till utsatta grupper i samhället fångar man upp individer 

som andra trygghets- och omsorgssystem inte förmått hjälpa. Varje kommun ansvarar själv 

för hur man strukturerar omsorgen, som oftast innefattar avdelningar för barn och ungdom, 

missbruksvård och försörjningsstöd (Bergmark & Lundström, 2008). På 1970-talet 

utarbetades den nya socialtjänstlagen med ledordet helhetssyn. Genom att ta individens hela 

livssituation i beaktande skulle man kunna hjälpa individen i det sammanhang där den befann 

sig. Socialarbetarna skulle fungera som generalister och arbeta med alla typer av sociala 

problem. Fram till slutet av 1980-talet organiserades den svenska socialtjänsten enligt denna 

integrerade modell, men då började kritiska röster höjas. Istället för att varje socialarbetare 

skulle arbeta med alla sorters klienter med alla sorters problem ansåg man att genom att 

särskilja vissa socialarbetare från andra och specialisera deras yrkesutövning skulle man 

kunna öka kompetensen och kunskapen om den sociala problematiken (ibid.). Genom att 

sammanföra kollegor kring en viss sorts problematik kunde man öka kunskapen inom 
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arbetsgruppen (Lundgren et al., 2009). Sedan slutet av 1980-talet har den ökande graden av 

specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg varit den mest framträdande 

organisatoriska förändringen, med målsättningen att skapa ett arbetssätt som är nödvändigt för 

att uppnå kompetenshöjning (Bergmark & Lundström, 2005). En viktig strategi för att hantera 

den specialiseringstrend som präglat socialtjänstens individ- och familjeomsorg har varit att 

skapa arbetsgrupper som strukturerats utifrån klientgrupp eller problemområde, exempelvis 

arbetsgrupper som arbetar kring barn och unga, missbruk eller försörjningsstöd (ibid.). 

 

Att arbeta i grupper kring en uppgift blir allt vanligare i de flesta organisationer idag. I många 

organisationer är gruppen arbetsprocessens nav, och det kan vara svårt att tänka sig 

arbetsutförandet utan gruppen. I organisationsbeskrivningar definieras de mål eller den 

arbetsuppgift som en grupp ska lösa. Genom en avgränsad arbetsuppgift skapas normer och 

värdegrunder i gruppen som överensstämmer med den uppgift som ska lösas. Gruppen har 

betydelse för arbetets kvalitet såväl som för gruppmedlemmarnas trivsel (Bonnerup & 

Hasselager, 2010).  En organisations anställda har i uppgift att utföra ett visst arbete definierat 

av organisationen, men samtidigt spenderas en stor del av tiden på att interagera med de andra 

gruppmedlemmarna. Hur effektivt arbetsuppgifterna utförs, såväl som hur tillfredsställda 

gruppmedlemmarna känner sig i organisationen, beror på kvaliteten i samspelet mellan 

individerna (Bolman & Deal, 2005). Utöver arbetet som fokuserar på att lösa uppgiften finns 

en parallell social process i arbetsgruppen som kallas samspel. Samspel bygger på interaktion 

inom arbetsgruppen på ett sätt som inte är direkt knutet till den konkreta arbetsuppgiften 

(Olsson, 1998). Gruppen pratar inte bara om att lösa en arbetsuppgift utan om andra och mer 

privata saker. Arbetet och prestationen påverkas mycket av denna andra dimension av 

gruppen. 

 

Svedberg (2007) beskriver ursprunget till ordet ”grupp” som antingen ansamling av kroppar 

eller nystan eller trassel. Den senare tolkningen säger något om gruppens komplexitet. Då de 

flesta av oss tillbringar en så stor del av vårt vuxna liv i en arbetsgrupp borde det vara av 

intresse för oss att få större kunskap hur samspelet inom dessa grupper fungerar. Dessvärre är 

så inte fallet, och det är mer regel än undantag att man ignorerar den inverkan gruppens 

dynamik har när man ska utföra ett arbete i en grupp. Svedberg menar att ”en vanlig men 

något psykologiskt naiv förväntan är att arbetsgrupper utan vidare ska kunna fungera av sig 

själva” (2007, s 191).  
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Att arbeta i en grupp är idag en självklar del på arbetsplatser eller i skola. Tanken att barn ska 

lära sig samarbeta genom grupparbeten går som en röd tråd från förskola till gymnasium, 

fortsätter på universitet eller högskola och mynnar sedan ut i det arbete vi utför i grupper på 

vår arbetsplats. Med bakgrund i kunskap om att arbetsgruppens samspel och prestationer kan 

påverkas av mer än bara de enskilda gruppmedlemmarnas egenskaper och handlingar är jag 

intresserad av att beskriva vad en arbetsgrupp är. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att genom att förstå individen i en social kontext undersöka olika aspekter 

av vad en arbetsgrupp är. Undersökningen baseras på två arbetsgrupper inom socialtjänstens 

individ- och familjomsorg. 

 

Frågeställningar:  

 Vilka egenskaper definierar gruppen som just arbetsgrupp? 

 Hur är gruppens klimat och sammanhållning? 

 Hur ser gruppens struktur ut, och varför? 

 Vilka roller och normer finns i gruppen? 

 

 

2 Tidigare forskning 

Denna uppsats utgår från organiseringen av den svenska socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg. I två artiklar behandlas socialtjänstens organisering från integrerad till 

specialiserad organisering. Den ena är författad av Bergmark och Lundström (2005), En sak i 

taget? Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den andra är 

författad av Lundgren et al. (2009), Från integrering till specialisering – om organisering av 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg 1988-2008. Artiklarna konstaterar att 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan slutet av 1980-talet har gått från en 

integrerad organisation till en specialiserad, men ambitionen att i mindre avdelningar och 

grupper öka kompetensen och kunskapen kring en viss sorts social problematik. Vanliga 

specialiseringsområden är ekonomiskt bistånd, missbruk, barn-, ungdoms- och familjearbete. 

Vissa kommuner har delat upp sitt arbete i utredning och insats, eller myndighetsutövning och 

behandling. Genom att sammanföra socialarbetare som arbetar kring samma problematik 
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finns en avsikt att öka gruppens samarbete och insikt i varandras arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden. Genom liknande arbetsuppgifter skapas starkare normer, en gemensam 

värdegrund och gruppens struktur blir mer likriktad. Organiseringen av arbetsgrupper inom 

socialtjänstens individ- och familjomsorg samt den uppgift arbetsgruppen utför är 

grundläggande i undersökningen av gruppens struktur.  

 

I artikeln Gruppkultur som hinder och möjlighet för intervention vid samarbetssvårigheter. 

En studie av social omsorgs- och vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen (2003) 

beskriver Westman et al. hur gruppkulturen i en organisation påverkar utgången av en 

intervention i form av gruppdiskussioner med syfte att förbättra samarbetet i grupper. 

Gruppernas förmåga att delta konstruktivt i interventionen analyseras med hjälp av Bions 

teori om arbetsgrupp och grundantagandegrupp. Denna teori utgår från att det i varje 

arbetsgrupp finns två mentala stadier, ett där gruppen agerar som arbetsgrupp med fokus på 

att lösa uppgiften. Ett annat där gruppen agerar utifrån ett gemensamt antagande om att dess 

syfte i själva verket är något annat som inte är kopplat till arbetsuppgiften. I artikeln framgår 

att grupper som klarar av att stanna i stadiet som arbetsgrupp är mer lösningsfokuserade och 

på ett mer effektivt sätt kunde uppnå vad interventionen syftade till. Grupper som agerade 

som grundantagandegrupper och istället lade fokus på annat än själva uppgiften upplevde sig 

inte bli hjälpta av interventionen. Artikeln visar på vikten av att i undersökningar om gruppers 

förutsättningar för arbetsutförandet även undersöka gruppens sociala aspekt. I artikeln drar 

man slutsatsen att gruppkultur är av stor betydelse för hur en grupp kan samarbeta kring ett 

problem, vilket styrker utgångspunkten för denna uppsats. 

 

Kjell Granström, psykolog och professor i pedagogik vid Linköpings universitet, har i boken 

Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet (2006) beskrivit företeelser i 

arbetsgrupper med gruppsykologiska teorier. Granström utgår från teorier av bland andra 

Wilfred Bion, terapeut med gruppdynamisk inriktning, Melanie Klein, individualpsykolog 

och Irving Janis, psykolog med kognitiv inriktning. I boken vävs dessa teorier samman för att 

beskriva processer och beteenden i arbetsgruppen som påverkar gruppens dynamik och 

arbetets resultat. I boken beskrivs hur gruppen kan finna en balans mellan irrationella 

grupprocesser som exempelvis Bions grundantagandegrupp eller Janis ”groupthink”, och 

gruppens huvudsakliga syfte, att utföra en arbetsuppgift. Granström diskuterar också hur 

organisationens uppbyggnad och själva arbetsuppgiften kan påverka arbetsgruppen.  
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Lars Svedberg, fil.dr och legitimerad psykolog med erfarenhet av ledarutbildning och 

kompetensutveckling, redogör i sin bok Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och 

ledarskap (2007) för de olika gruppteorier som har stort inflytande över forskning av grupper 

idag. Svedberg delar upp gruppsykologiska teorier i individualistiska och grupporienterade, 

där de förstnämnda menar att en grupp enbart är en samling individer och de sistnämnda att 

gruppen är något annat än bara summan av sina delar. Det grupporienterade perspektivet på 

gruppen är en viktig utgångspunkt i uppsatsen och beskrivs vidare i teoridelen, samt ligger till 

grund för analysen av den insamlade empirin. 

 

Barbro Lennéer Axelson och Ingela Thylefors är anställda på psykologiska institutionen vid 

Göteborgs universitet. Tillsammans har de skrivit boken Arbetsgruppens psykologi som 2005 

kom i sin fjärde reviderade upplaga. I boken beskriver de några aspekter av gruppen som de 

menar formar gruppens klimat. Här ingår bland annat gruppens normer, struktur, mål och 

sammanhållning. I utformandet av uppsatsens syfte och frågeställningar har dessa aspekter 

varit behjälpliga för att urskilja vad i gruppen som bör undersökas för att kunna ge en 

heltäckande beskrivning av vad en arbetsgrupp är.  

 

Birgitte Bonnerup och Annemette Hasselager är organisationspsykologer vid Roskilde 

universitet. I boken Arbetsgrupper. Organisationspsykologi i praktiken (2010) utgår de från 

att varje grupp är mer än summan av de individer den består av, vilket även är utgångspunkten 

i denna uppsats. Teorier utarbetade av Siegfried Heinrich Foulkes, grundare av 

gruppanalysen, beskrivs utförligt. Enligt dessa teorier är en åtskillnad mellan individual- och 

gruppsykologi omöjlig eftersom allt vi gör som individer sker i förhållande till andra 

människor. Då man varken kan ta individen ur gruppen eller gruppen ur individen ska fokus 

inte ligga på individ eller grupp utan på samspelet, förbindelsen, mellan människor.  Foulkes 

myntade även begreppet matris som fått stor utbredning i forskning om grupper. Matris 

innebär gruppens gemensamma referensram och de normer som styr gruppen, och beskrivs 

vidare i analysdelen. 

 

Eric Olsson är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. Olsson forskar på gruppers 

dynamik och förändringsprocesser i offentliga organisationer. I boken På spaning efter 

gruppens själ. Gruppen i teori och praktik (1998) beskriver han olika gruppers sociala 

samspel, från familjen till arbetsgrupper. Olsson utreder begrepp som gruppsammanhållning, 

makt, konflikter och gruppklimat. Boken belyser processer i gruppen som kan leda till ett 
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konstruktivt uppgiftsfokuserat arbete eller till gruppbeteenden som kan resultera i mobbing 

och konformitet. Olsson redogör även för tidigare forskning om grupper såsom teorier av 

Freud, Bion och behaviorismens perspektiv på gruppen. 

 

I denna uppsats utgår jag från det perspektiv som ser gruppen som något annat än bara 

summan av sina delar, vilket Svedberg kallar ett grupporienterat perspektiv. Utifrån min 

förståelse av den litteratur om grupper jag läst är även detta perspektiv det vanligast 

förekommande och också det som ger störst möjlighet att analysera hur gruppens samspel 

påverkar dess arbetsutförande. Att använda mig av ett individorienterat perspektiv på gruppen 

som sätter fokus enbart på medlemmarnas individuella egenskaper hade gjort undersökningen 

mindre intressant och stämmer inte heller överens med mina egna erfarenheter av 

arbetsgrupper. Utförandet av undersökningen grundar sig också i teorier om gruppens två 

dimensioner som dels en grupp som utför en arbetsuppgift och dels en grupp som interagerar 

på ett sätt som inte är kopplat till arbetsuppgiften. Dessa dimensioner är centrala i Bions 

gruppteori och beskrivs även av Svedberg, Westman m.fl., Granström och Olsson. Till sist har 

jag i utarbetandet av uppsatsens frågeställningar utgått från Lennéer Axelssons och Thylefors, 

Svedbergs samt Olssons beskrivning av arbetsgruppens många aspekter, däribland klimat, 

sammanhållning, struktur, normer och roller. 

 

 

3 Teoretisk bakgrund 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) hävdar att det inte finns någon heltäckande 

gruppsykologisk teori, men med hjälp de olika pusselbitar som utgörs av olika 

beteendevetenskapliga skolbildningar kan man forma en relativt sammanhängande bild av de 

centrala temana i en grupp. I detta kapitel diskuteras grundbegrepp för förståelse av 

arbetsgrupper genom att först definiera vad en arbetsgrupp är och vilka egenskaper den har. 

Därefter följer en översikt av de vetenskapliga grundteorierna för att förstå hur arbetsgrupper 

fungerar. Teorierna beskrivs utifrån individualistiska och grupporienterade teorier. Slutligen 

förklaras gruppens arbetsdimension och relationsdimension vilka inkluderar gruppens klimat, 

sammanhållning, struktur, roller och normer.  
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3.1 Vad är en arbetsgrupp? 

Denna uppsats syftar till att undersöka vad en arbetsgrupp är. För att möjliggöra detta krävs 

en definition av begreppet arbetsgrupp. I detta avsnitt presenteras dels definitionsförslag av 

vad en grupp är, dels en beskrivning av vad som är specifikt för en arbetsgrupp.  

 

Teorier om gruppsykologi ger olika definitionsförslag på vad en grupp är och vilka 

egenskaper den innehar.  

 

 Individer som har något gemensamt och samspelar för att nå ett mål eller utföra en 

uppgift (Svedberg, 2007, s 15). 

 Det finns en ömsesidig påverkan genom gruppmedlemmarnas handlingar, det finns ett 

informationsutbyte och vad den ene gör får konsekvenser för den andre (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s 285). 

 En samling människor som ”1/ har ett eller flera gemensamma mål, 2/ är ömsesidigt 

påverkar varandra för att nå målet, 3/ är medvetna om varandras existens och 4/ 

uppfattar sig själva som en grupp” (Lennéer Axelson& Thylefors, 2005, s 37). 

 

Svedberg (2007) menar att så fort två individer befinner sig i närheten av varandra kommer 

deras beteende att påverkas av den andras närhet. De kommer att definiera sin relation och 

anta en position som känns bekväm. När tre personer vistas tillsammans finns både den 

direkta relationen till de två andra att ta hänsyn till, men även hur man föreställer sig att de två 

andras relation ser ut, den indirekta relationen. I vissa fall kan det leda till svartsjuka, 

konflikter eller rädsla att bli sviken och inte släppas in i de två andras relation. Ökar man 

medlemsantalet ytterligare ökar givetvis antalet direkta relationer, men inte minst antalet 

indirekta relationer. I en grupp med 15 medlemmar finns 105 relationer, direkta och indirekta. 

(ibid.) Om gruppen utvecklar subgrupper där medlemmar formerar mindre grupper i den stora 

gruppen ökar också antalet relationer. 

 

En arbetsgrupp är en grupp vars primära mål är att utföra en arbetsuppgift. Gruppen har en 

målinriktning och gruppens aktiviteter ska leda fram till att genom rationellt arbete lösa 

uppgiften och åstadkomma ett resultat (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). I arbetsgruppen 

vet medlemmarna sina formella roller och arbetar tillsammans mot gruppens övergripande 

målsättningar genom uppgiftsinriktning och problemlösning (Svedberg, 2007). I arbetslivet 
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handlar det främst om formella grupper som skapats för att uppnå mål satta av den 

organisation som skapat gruppen (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Den formella 

gruppen är en uttalad del av organisationen och präglas av en uppgiftsgemenskap, själva 

existensen för gruppen utgörs av dess syfte, att lösa en uppgift (Bonnerup & Hasselager, 

2010). Genom att sammanföra anställda som delar samma arbetsuppgift är tanken att de som 

ingår i gruppen ska samarbeta kring uppgiften och därmed lösa den mer effektivt (Granström, 

2006).  

 

Formella, informella och identitetsgrupper existerar parallellt i organisationer. De formella 

grupperna är en uttalad del av organisationen. Det finns en överenskommen 

uppgiftsgemenskap (Bonnerup & Hasselager, 2010). Arbetsgrupper är ett exempel formella 

grupper, de utgår från ett tydligt formulerat syfte och styrs av regler och rutiner. Den formella 

gruppen ska ta tillvara organisationens intressen (Svedberg, 2007). Informella grupper har 

minst lika stor betydelse för organisationen som de formella. Dessa kan gå tvärs över formella 

grupper och är knutna till vilka andra som individen känner samhörighet med. De informella 

grupperna kan bilda subgrupper med en gemensam historia (Bonnerup & Hasselager, 2010). 

Informella grupper bildas spontant utifrån gemensamma intressen bland gruppmedlemmarna 

(Svedberg, 2007). Identitetsgrupper är grupper som har betydelse för identiteten och 

identitetsskapandet. Exempelvis att vara kvinna, tillhöra en viss religiös grupp eller en 

profession. Att vara medlem i en identitetsgrupp kan innebära att bli tillskriven egenskaper 

(Bonnerup & Hasselager, 2010).  

 

3.2 De vetenskapliga grundteorierna 

Det finns olika teoribildningar som presenterar sina egna perspektiv på gruppen. Studier om 

förhållandet mellan individ och grupp har bedrivits sedan socialpsykologin började utvecklas 

på allvar efter andra världskriget (Bonnerup & Hasselager, 2010), men redan på 1920-talet 

formades två grenar, det individualistiska och det grupporienterade perspektivet. I en 

långdragen akademisk debatt diskuterades det om en grupp kan vara något utöver dess 

enskilda medlemmar och om det finns något som kan kallas gruppsjäl (groupmind) 

(Svedberg, 2007). 

 

Det individualistiska perspektivet har sina rötter i individualpsykologin och förklarade 

skeenden i gruppen utifrån individuella psykologiska processer. Den behavioristiska teorin 
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representerar en individualistisk gruppteori och innebär att varje individ vill få så stor 

utdelning av gruppen som möjligt. Genom att individen lär sig vilket beteende som leder till 

belöning i gruppen betingas individen till att bete sig så. Man är intresserad av individens 

konkreta beteende och dess följder. Gruppen är inte en helhet utan en samling individer som 

påverkas och styrs av vinster och förluster på en ”social marknadsplats” (Svedberg, 2007, s 

28). 

 

Det grupporienterade perspektivet ser gruppen som en helhet och individen som del i ett 

större socialt sammanhang som påverkar individen. Detta perspektiv har rötterna i sociologin 

och representeras av den symboliska interaktionismen, Lewins fältteori, systemteori och 

psykodynamisk gruppteori. Gemensamt för dessa teorier är att se individens handlingar som 

något mer än ett resultat av hennes egenskaper. För att förstå en handling måste vi förstå 

kontexten den begås i (Svedberg, 2007).  

 

Den symboliska interaktionismen menar att vi speglar oss i andra människors reaktioner på 

det vi gör och därmed kan forma ett jag. Lewin använder begrepp som ett psykologiskt fält av 

energi som utövar sociala krafter. I systemteorin beskrivs individen som en produkt av 

mellanmänskliga processer. Dessa grupper är delar i organisationer, som i sin tur är delar av 

en koncern eller ett nätverk, som i sin tur är en del av ett samhälle. Alla system utövar 

påverkan på sina beståndsdelar. Freuds gruppteori grundar sin på ett ”hjordbeteende” där 

medlemmarna i sin längtan efter en stark ledare projicerar dessa på en ledare. Den 

gruppmentalitet som följer på detta romantiserande av ledaren och individerna som 

efterföljare kallar Freud regression. I detta perspektiv ryms också diskussionen om gruppsjäl. 

Svedberg presenterar sociologen Durkheims teori om ett slags kollektivt medvetande i form 

av moral och värderingar som ibland kan tyckas överordnad individens (Svedberg, 2007). 

 

3.3 Gruppens dimensioner 

Arbetsgruppen har ett primärt mål, att på ett rationellt sätt arbeta med gruppens uppgift för att 

åstadkomma ett resultat (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). För att uppnå målet tilldelas 

gruppmedlemmarna formella roller och arbetsuppgifter, strategier så som möten, 

arbetsfördelning och samarbete utvecklas för att utföra arbetet så effektivt som möjligt. 

Utöver de gruppaktiviteter som är kopplade till att utföra arbetsuppgiften gör gruppen andra 

saker. Det finns i alla grupper ett samspel som utgör den sociala aspekten av gruppens tillvaro 
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(Olsson, 1998). Dessa parallella dimensioner i gruppen har i litteraturen fått olika 

benämningar men har i stort sett samma innebörd. I detta avsnitt beskrivs de två 

dimensionerna då de begrepp som ligger till grund för undersökningen, gruppens klimat, 

sammanhållning, struktur, normer och roller, kan sorteras in i dessa två kategorier.   

 

Svedberg (2007) kallar dem arbetsdimension och relationsdimension. Dessa benämningar 

kommer fortsatt att användas även i denna. Svedberg menar att huvudfrågan för relations-

dimensionen är ”hur viktig är den enskilda medlemmen och hennes välbefinnande?” och 

huvudfrågan för arbetsrelationen är ”hur viktigt är själva arbetet, effektiviteten och 

resultatet?” (s 181). Gruppmedlemmarnas personliga utbyte av gruppen och gruppens 

arbetsresultat är enligt Svedberg beroende av båda dessa dimensioner och mellan 

dimensionerna sker ett ständigt växelspel. I stagnerade grupper där man inte längre upplever 

att man har något gemensamt finns kanske inte heller någon arbetsglädje längre utan enbart en 

känsla av instängdhet och tvång. En social dimension av gruppen som påverkar medlemmarna 

negativt kan ge förutsättning för svårhanterliga irrationella grupprocesser att utvecklas 

(Svedberg, 2007). 

 

Olsson (1998) använder istället begreppen arbetsprocess och socio-emotionell process. Medan 

man i arbetsprocessen samarbetar kring en uppgift, delger varandra kunskap och tankar eller 

tillsammans utvecklar en gemensam problemlösning, talar man i den socio-emotionella 

processen om livet hemma, man skämtar eller grälar och umgås på ett sätt som inte har med 

uppgiften att göra. Olsson resonerar kring om den socio-emotionella processen är en 

avkoppling från arbetsprocessen, eller om det faktiskt är en förutsättning för att samarbetet 

kring uppgiften ska fungera. Han menar att den sociala processen bygger upp en vi-känsla 

som är en förutsättning för att arbetet ska fungera. Den sociala nivån i gruppen kan öka 

gruppens sammanhållning men kan även leda till motsättningar och konflikter som inte är 

knutna till att lösa arbetsuppgiften, det kan leda till att gruppen delar upp sig i subgrupper, till 

utfrysning eller splittring (Olsson, 1998). 

 

Bonnerup och Hasselager (2010) beskriver de två dimensionerna som ett målrationellt och ett 

psykodynamiskt fält. På det målrationella fältet samarbetar gruppen med gemensamma 

insatser för att lösa uppgiften och hantera svårigheter som uppkommer på väg mot målet. Det 

psykodynamiska fältet innehåller de processer som uppstår inom och mellan individer som 
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arbetar med uppgiften. Dessa processer kan ibland stödja och ibland motarbeta själva arbetet 

med att lösa gruppens uppgift.  

 

Framträdande i teorin om gruppens två dimensioner är Bions gruppteori. Teorin grundar sig i 

tanken om en omedveten psykisk process knuten till de första sociala relationerna i livet 

(Olsson, 1998). Denna process tar då och då överhanden över arbetsgruppens faktiska arbete 

och förefaller vara ett gemensamt men omedvetet antagande i gruppen om att dess syfte inte 

är att lösa en uppgift utan något helt annat. Gruppen beter sig som om den hade en annan 

uppgift än den verkliga. När gruppen beter sig på detta vis är den enligt Bion en 

grundantagandegrupp Grundantagandet är ett resultat av starka känslor i gruppen och hindrar 

gruppen från att utföra ett bra arbete (Granström, 2006). Men gruppen kan även ta kontroll 

över dessa grundantaganden och vara produktiv och ägna sig åt sitt arbete, då är det en 

problemlösande och uppgiftsfokuserad arbetsgrupp. Grundantagandegruppen och 

arbetsgruppen är alltid två parallella dimensioner av gruppen (Olsson, 1998). Även om 

gruppen som arbetsgrupp definieras av rationalitet och effektivitet äventyras ständigt detta 

tillstånd av strömningar av grundantaganden strax under ytan. Forskning på senare tid har 

visat att under ett en timme långt möte kan ske 10-15 växlingar mellan arbets- och 

grundantagandegrupp (Granström, 2006). 

 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

I denna undersökning används kvalitativ metod. Syftet i min undersökning är att undersöka 

vad en arbetsgrupp är. För att förstå en arbetsgrupp måste jag inhämta information om 

gruppen. Göran Ahrne och Peter Svensson menar i antologin Handbok för kvalitativa studier 

(2011) att den mest tillförlitliga källan till kunskap om upplevelser av olika slag är genom 

språkliga redogörelser för det upplevda. Kvantitativ forskning beskriver en beräkning av 

något, till exempel frekvens eller mängd, medan kvalitativ forskning beskriver en tanke, 

känsla eller förnimmelse (Ahrne & Svensson, 2011). Därför lämpar sig kvalitativ metod bättre 

än kvantitativ för min undersökning. ”Ingen har väl sett en tanke. Däremot kan man höra 

någon tala om sina tankar.” (ibid.)  
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I undersökningen har jag använt mig av två gruppintervjuer, två observationer och på en av 

arbetsplatserna en kort intervju med enhetschefen. Gruppintervjuerna har skett på så sätt att de 

i arbetsgruppen som haft intresse av att medverka har samlats för en diskussion kring de 

teman som varit relevanta för min undersökning. Dessa teman har varit gruppens syfte och 

huvuduppgift, gruppens struktur och strategier i arbetsutförandet, gruppens klimat, gruppens 

relation till andra grupper och gruppens relationsskapande aktiviteter. Gruppintervju som 

metod är användbar när man vill får fram kollektiva åsikter eller få förståelse för i vilken 

kontext åsikter bildas (Halvorsen, 1992). I gruppintervjun förskjuts fokus från individens egna 

upplevelser till de relationer och den kommunikation som finns inom gruppen (Jacobsen, 

2007). Ett kriterium för en lyckad gruppintervju är att gruppen som träffas är väl insatt i de 

frågeställningar som diskuteras och har ett intresse av att diskutera dessa (Dahlin-Ivanoff, 

2011).  

 

I individuella intervjuer ställer intervjuaren frågor som intervjupersonen besvarar, så är inte 

riktigt fallet i en gruppintervju. Där får deltagarna möjlighet att relativt fritt diskutera kring 

teman och frågeställningar fastslagna av undersökaren, och det finns också möjlighet att ställa 

frågor till varandra (Jacobsen, 2007). Deltagarna får möjlighet att ifrågasätta varandra eller 

komplettera varandras utsagor, något som ger en mer heltäckande bild av temat som 

diskuteras (Halvorsen, 1992). Undersökarens roll under diskussionen är inte så mycket 

intervjuare som diskussionsledare med uppgift att hålla kvar de ursprungliga temana i fokus 

för diskussionen (Jacobsen, 2007).  

 

Vidare kan intervjuarens egen aktivitet diskuteras, något som i individuella intervjuer är 

relativt klar. I gruppen kan intervjuaren välja att förhålla sig relativt passiv genom att beskriva 

temat eller de frågeställningar som ska diskuteras och sedan endast lyssna till diskussionen 

som förs och om nödvändigt styra in diskussionen på ”rätt” spår igen. Fördelen med detta 

förhållningssätt är att deltagarna kommer till tals utan begränsningar, och inte minst att 

deltagarna själva definierar vad som upplevs viktigt och centralt. En nackdel med detta kan 

dock vara att vissa deltagare uttrycker sig fritt och talar mycket, medan andra inte talar alls. 

För att göra empirin överskådlig är det en fördel att ha ett relativt begränsat ämnesområde, 

annars kan diskussionen tendera att ”spåra ur” (Jacobsen, 2007).  

 

Observationerna har skett på så sätt att jag i den ena gruppen medverkat vid en arbetsplatsträff 

som arbetsgruppen haft. Det var en öppna observation, vilket innebär att gruppen godkänt att 
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jag var där och i vilket syfte (Lalander, 2011). I observationer kan man som forskare välja att 

vara mer eller mindre delaktig (ibid.). Då mitt syfte var att observera gruppen utifrån 

undersökningens teman utan påverkan eller inblandning från mig valde jag att vara passiv. 

För att minska gruppmedlemmarnas känsla av att vara observerade, vilket hade kunnat 

påverka deras beteende, valde jag att inte föra annat än mycket kortfattade anteckningar i 

form av stödord under själva mötet. I direkt anslutning till mötet skrev jag ner mina 

observationer mer utförligt.  

 

Båda intervjuerna gjordes på gruppernas arbetsplatser vilket gav mig tillfälle att observera de 

lokaler där grupperna har sin bas, men också hur man umgicks på morgonen innan 

arbetsdagen kom igång eller vad man pratade om under frukostrasten. Observation av 

studieobjektens miljö kan ge en större förståelse för det som sägs i en intervju och det man 

som forskare tar del av influerar den fortsatta kunskapsproduktionen (Lalander, 2011.)  

 

Slutligen genomförde jag en kort intervju på cirka sju minuter med enhetschefen för en av 

grupperna där jag fick tillfälle att fråga om verksamhetsbeskrivning och arbetsfördelning, då 

jag efter gruppintervjun kände att jag behövde komplettera med denna kunskap. Intervjun 

berörde snarare de organisatoriska förutsättningarna än själva arbetsgruppen och jag upplevde 

därför inget behov av att försöka samla gruppen på nytt för att komplettera dessa 

kunskapsluckor utan valde den enklare vägen att ställa två korta frågor till enhetschefen. 

 

4.2 Urval 

Som källa till mitt empiriska material har jag använt två arbetsgrupper inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg, observationer på gruppernas arbetsplats samt en intervju med 

enhetschefen för den ena gruppen. Den ena gruppen (grupp 1) arbetade förebyggande med att 

identifiera barn och unga i riskzonen. Den andra gruppen (grupp 2) arbetade med ett kurativt 

fokus i form av ingripande i akuta och ofta svåra situationer. Via mail har jag kontaktat olika 

enheter i södra Sverige, och tre enheter visade intresse för medverkan. Den tredje gruppen 

kontaktade mig senare och förklarade att man måste avstå medverkan på grund av hög 

arbetsbelastning och sjukfrånvaro. Det kan finnas vissa etiska brister i detta sätt att välja 

urvalsgrupp, till exempel att arbetsgrupper med konflikter eller sämre arbetsförhållanden inte 

har tid, lust eller tillåtelse från ledningen att medverka i en undersökning. Detta till trots hade 
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jag inte möjlighet att välja bland mina intervjugrupper, då det visade sig vara svårt att hitta 

grupper som kunde avsätta tid för medverkan inom tidsramen för uppsatsarbetet.  

 

Jag har genomfört två gruppintervjuer med tre till fem personer per tillfälle. Antal deltagare i 

en gruppintervju diskuteras i litteraturen där både för- och nackdelar med många eller få 

deltagare lyfts fram. Tim May (2001) menar exempelvis att en gruppintervju ska bestå av åtta 

till tolv personer. Många deltagare, vilket innebär sex till tolv stycken, ger ett tillförlitligt och 

variationsrikt material. Mindre antal, exempelvis tre till sex deltagare, gör att alla får 

möjlighet att göra sin röst hörd. Även gruppintervjuer med endast tre deltagare har visat sig 

givande och dynamiska och resulterat i en livlig diskussion. Det kan antas att resultatet av en 

gruppintervju beror mer på delaktighet och engagemang hos deltagarna än det faktiska antalet 

(Dahlin-Ivanoff, 2011).  

 

Ahrne och Svensson (2011) menar att trots att kvalitativa studier har ett mindre krav på 

representativitet än kvantitativa studier krävs ändå att resultatet är oberoende av vilka 

personer man intervjuat. Då kvalitativ forskning inte ställer samma krav på urvalet som 

kvantitativ forskning gör (ibid.) har jag valt antalet respondenter att intervjua som möjliggjort 

en diskussion där alla kunnat göra sin röst hörd och haft tid att utveckla sina svar med hänsyn 

till den tid som stått till förfogande vid varje intervjutillfälle.  

 

4.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

En av gruppintervjuns stora fördelar är att man genom att diskutera en gemensam upplevelse 

med andra i samma situation kan väcka tankar och reflektioner som man individuellt kanske 

inte reflekterat över. Att aktivt tillsammans med andra beskriva och tolka sin erfarenhet 

konkretiserar denna, något som kanske inte sker på individuell basis. Att höra andra formulera 

sina erfarenheter kan hjälpa till i den egna reflektionen och göra att kan sätta ord på 

företeelsen som är i fokus (Jacobsen, 2007). Dessa latenta reflektioner kan vara svåra att få 

grepp om på annat sätt än att frammana dem genom gruppdiskussion då individen kanske inte 

är medveten om dem innan hon eller han beskriver och argumenterar om dem inför gruppen 

(Larsen, 2009).  

 

En fördel är också att deltagarna inte styrs av intervjufrågor utan kan uttrycka sig och 

vidareutveckla sina svar relativt fritt. Andersson och Swärd menar att ”om man som forskare 
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vill fånga komplexa sociala förhållanden […] krävs det att intervjupersonen har tillgång till 

språket […]” (2008, s 238). En nackdel i en gruppintervju kan vara att deltagarnas olika 

åsikter och upplevelser utgör en alltför bred empiri vilket försvårar analysen va det insamlade 

materialet. Om deltagarna drar åt olika håll och har svårt att hålla sig till det givna temat kan 

materialet bli osammanhängande och svårt att tolka (Jacobsen, 2007).   

 

Lalander (2011) menar att det i öppna observationer alltid finns en forskareffekt vilket innebär 

att människorna som blir observerade inte beter sig som de naturligt skulle göra till följd av 

vetskapen om att de blir observerade. Mina observationer genomfördes endast mycket kort 

och vid ett tillfälle per grupp. Hade jag upprepat observationerna och på så sätt blivit ett mer 

naturligt inslag i den observerade miljön genom att minska forskareffekten hade 

observationerna troligen givit en mer korrekt bild av arbetsgrupperna och deras arbetsplats. 

Lalander (2011) menar även att observationer kräver träning, då det kräver av forskaren att 

kunna röra sig naturligt i den observerade miljön samtidigt som man håller fokus på det som 

observeras, man ska som forskare kombinera närheten och distansen till observationsmiljön. 

Den ovana observatören kan utgå från teoretiska begrepp för att lättare urskilja vad i miljön 

som är intressant att observera (Lalander, 2011). Detta tillvägagångssätt har använts i 

observationerna i denna undersökning då jag utgått från gruppens klimat, sammanhållning, 

struktur, normer och roller.  

 

4.4 Metodens tillförlitlighet 

Validitet innebär att mäta det man avser mäta, vilket kräver att undersökningens metod är 

anpassad efter dess syfte. Jag redogör ovan för att jag väljer kvalitativ metod och 

gruppintervjuer samt observationer och anser detta vara den metod som ger högst validitet för 

undersökningens resultat. Min ambition i undersökningen har varit att fånga in vanligt 

förekommande aspekter av arbetsgruppen, men dessa varierar givetvis i alla grupper. 

Reliabilitet innebär att resultatet ska vara tillförlitligt, att undersökningen ska gå att upprepa 

och ge samma resultat. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) för resonemanget att 

kvalitativa studier har lägre reliabilitet än kvantitativa, då urvalet är mindre och de empiriska 

data man producerar är subjektiva och baseras på individernas upplevelser. Högsta möjliga 

reliabilitet kräver precision i mätinstrumenten, det vill säga hur intervjuerna, kodningen och 

analysen sker. För att säkerställa att inga uppgifter bortfaller har jag spelat in alla intervjuer, 

samt utfört öppen kodning i anslutning till intervjutillfället (Rennstam & Wästerfors, 2011).  
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Kodningen av materialet har skett så att jag efter att ha transkriberat intervjuerna och 

observationerna har läst igenom texten i ett försök att lägga inläst litteratur åt sidan. Då 

intervjuerna skedde efter ett antal diskussionsteman fanns redan dessa teman i det 

transkriberade materialet, men i det initiala stadiet försökte jag ändå att läsa och kommentera 

texten så öppet som möjligt. Efter att ha läst igenom materialet ett par gånger valde jag först 

att kategorisera materialet efter vad grupperna beskrev som deras arbetsdimension respektive 

relationsdimension, och därefter bröt jag ner materialet i ännu mindre delar genom mer 

specifika koder vilka sedan i analysen kopplades till teoretiska begrepp.  

 

Den sociala kontrollen och de informella rollerna i gruppen kan resultera i att vissa kommer 

till tals och andra inte, det kan finnas begränsningar inom gruppen där vissas åsikter är mer 

”giltiga” än andras och alla kanske inte vågar vara ärliga. Dock är ju den sociala kontrollen en 

realitet i gruppen vilket gör den intressant att studera (Larsen, 2009). Även Jacobsen (2007) 

menar att vissa av deltagarna i en gruppintervju dominerar diskussionen medan vissa inte talar 

så mycket alls kan vara av intresse om intervjuns syfte är att undersöka grupprocesser och 

roller inom gruppen då det troligtvis återspeglar gruppens verklighet.  

 

Ytterligare en frågeställning som rör undersökningens reliabilitet är huruvida 

gruppdiskussionen belyser gruppens eller individernas verklighet. Olsson (1998) utgår från 

antagandet att de processer som sker i en grupp är ett ”osynligt fenomen”. Man kan beskriva 

vad gruppmedlemmarna gör och säger, dilemmat ligger i att beskriva hur medlemmarna 

agerar och hur de förhåller sig till varandra. Olsson frågar sig därefter hur man då kan göra 

anspråk på att fånga någon form av sanning om detta fenomen. Han menar även att kontakt 

med en gruppmedlem inte är det samma som att ha kontakt med hela gruppen, då individuella 

gruppmedlemmar kan ha andra intressen än att redogöra för vad som verkligen försiggår i 

gruppen. Jacobsen (2007) menar dock att i en gruppintervju tenderar de individuella åsikterna 

att tonas ner till förmån för vad gruppen som helhet anser. Om deltagarna ger uttryck för en 

stor variation av upplevelser och tolkningar vittnar detta inte bara om individuella olikheter 

utan säger även något om gruppens homogenitet eller heterogenitet.  

 

En kvalitativ metod kan medföra flera felkällor som påverkar undersökningens reliabilitet och 

validitet. Larsen (2007) beskriver tre möjliga felkällor där intervjuaren kan påverka hur 

intervjupersonen väljer att svara på frågorna, intervjueffekt, frågeeffekt och kontexteffekt. 



 

 

 20 

Intervjueffekt handlar om den roll intervjuaren spelar, reaktioner på deltagarnas svar eller 

beteende vilket kan få den intervjuade att ändra sig eller anpassa sitt svar efter vad man tror 

att intervjuaren vill höra. För att göra ett gott intryck, dölja brist på kunskap eller liknande kan 

intervjupersonen ge svar som inte är med sanningen överensstämmande, eller i varje fall 

något modifierade. En aspekt av denna felfaktor är den maktobalans som präglar 

intervjusituationen och gör att den skiljer sig från ett vanligt samtal (Aspers, 2007).  

 

Frågeeffekt fokuserar på hur frågorna är formulerade, om intervjuaren ställer ledande frågor 

och så vidare. Kontexteffekt handlar om att svaret på frågan påverkas av vad man sagt 

tidigare. Det är därför viktigt att reflektera över i vilken ordning man ställer frågor. En fördel 

med kvalitativa undersökningar är att bortfallet ofta minskar då man möter urvalsgruppen 

ansikte mot ansikte. Risken för missförstånd för både intervjuad och intervjuare minskar i och 

med möjlighet att förtydliga frågor och svar och att gå på djupet kring det som verkar särskilt 

intressant. Möjligheten att tyda kroppsspråk och direkta reaktioner ökar också möjligheten att 

anpassa intervjun och få ut mer uttömmande svar (Larsen, 2009). 

 

4.5 Etiska överväganden 

I de intervjuer som genomförts har diskussionerna rört sig kring arbetsgruppen och 

organisationen. Detta är en miljö där deltagarna vistas i stort sett dagligen och som man 

kanske inte alltid är odelat förtjust i. Det har i dessa intervjuer i vissa fall har framkommit 

uppgifter om kollegor eller chefer som inte varit närvarande. Då det kan vara personliga 

uppfattningar eller känsliga uppgifter som deltagarna inte vill ställas till svars för på 

arbetsplatsen anser jag det vara av yttersta vikt att alla deltagarna förblir anonyma i möjligaste 

mån i uppsatsen. Då jag återgivit citat och exempel från intervjuerna har jag haft i beaktande 

att risken att kunna utläsa vem som sagt vad ska vara så liten som möjligt. 

 

Jag har under uppsatsarbetet följt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet antagit. Dessa 

innefattar ett informationskrav där jag informerat alla deltagare om undersökningens syfte, 

samt om frivillighet att delta. Samtyckeskravet innebär att jag måste ha samtycke från alla 

personer som deltar i undersökningen, samt att de får avbryta när de vill. Konfidentialitets-

kravet innebär att de uppgifter som lämnas i undersökningen och som kan röja anonymiteten 

ska förvaras på säkert ställe till skydd från obehöriga samt att jag har tystnadsplikt. 
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Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast för användas till det de är avsedda för, 

det vill säga min c-uppsats.  

 

Jag gav vid första kontakt med fältet information om syftet med min uppsats som det såg ut i 

början av processen. Efterhand har syfte och frågeställningar modifierats något men 

uppsatsens huvudsakliga strävan att redogöra för vad en arbetsgrupp är kvarstår och jag kan 

därför anta att de respondenter som medverkat redan från början haft god grund att fatta beslut 

om medverkan på. Efter avslutade intervjuer har jag även uppmanat deltagarna att höra av sig 

om de vill tillägga eller ta bort uppgifter som framkommit under intervjun. 

 

I den ena gruppen valde jag att göra en kort kompletterande intervju på cirka sju minuter med 

enhetschefen. Detta då jag efter gruppintervjun märkte att jag hade glömt att ställa ett par 

väsentliga frågor om arbetsfördelning och verksamhetsbeskrivningen. Då gruppen under 

intervjun hade beskrivit relationen med chefen som mycket god och nära upplevde jag inga 

etiska problem med att vända mig direkt till denna för att komplettera mina kunskapsluckor. 

Intervjun berörde heller inte gruppen i sig utan snarare organisationen. 

 

Utöver dessa grundläggande etiska riktlinjer kan min egen roll som forskare diskuteras. 

Intervjusituationen i sig innebär en kontextuell maktobalans där jag i förväg bestämt 

samtalsämnen och därmed begränsat intervjupersonens möjlighet att uttrycka sig. Aspers 

(2007) menar att det ideala samtalet sker utan maktutövning, men att detta är ovanligt i 

intervjusituationer. Tim May (2001) ställer frågan om det är möjligt att vara objektiv som 

forskare då vi studerar det sociala livet i vilket vi själva ingår, både som forskare och som 

medborgare. Då jag själv har deltagit i arbetsgrupper såväl inom skola som i arbetslivet har 

jag inför uppsatsarbetet haft egna erfarenheter av hur grupper fungerar. Jag har dock haft stor 

nytta av att hålla fast vid ett teoretiskt utgångsläge för att minska risken för tolkningar baserat 

på mina erfarenheter av grupper. Att spela in intervjuerna har minskat risken för selektiv 

perception, och att bearbeta empirin grundligt genom kodning i förhållande till teorin har 

möjliggjort ett mer objektivt förhållningssätt.  
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5 Analys 

Olsson (1998) menar att vissa begrepp är mer intressanta för att undersöka ett fenomen 

vetenskapligt, dels då de är etablerade begrepp i litteratur som behandlar ämnet och dels då de 

är mindre diffusa och därmed mer undersökningsbara. I detta kapitel analyseras den 

insamlade empirin utifrån begreppen arbetsdimension och relationsdimension. Gruppens 

arbetsdimension innebär det gruppen gör som är direkt knutet till arbetsuppgiften och 

innefattar gruppens huvuduppgift, struktur, roller och samverkan med andra grupper. 

Gruppens relationsdimension innebär det gruppen gör som inte är direkt knutet till 

arbetsuppgiften utan istället syftar till att utveckla sociala relationer inom grupper, och 

innefattar gruppens klimat, sammanhållning, relationsskapande aktiviteter och normer.  

 

5.1 Gruppens arbetsdimension 

 

5.1.1 Gruppens huvuduppgift 

Det två undersökta arbetsgrupperna är specialiserade mot arbete med barn och unga inom 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Den första gruppen (grupp 1) är en förebyggande 

enhet. Arbetet bedrivs på skolor i kommunen där socialsekreterarna ska arbeta som en länk 

mellan skola och socialförvaltning genom att fungera som kontaktpersoner på varsin skola. 

Arbetsgruppens utgångspunkt är att identifiera barn och unga i riskzonen, utifrån detta har 

arbetsgruppen möjlighet att utforma sina egna arbetsuppgifter. Då målgruppen är barn från 0 

till 16 år är upptagningsområdet även förskola, fritidshem och BVC.  

 

Den andra gruppen (grupp 2) är en utredningsenhet för ungdomar från 13 till 21 år. Utifrån 

ansökningar från antingen föräldrar eller ungdomen själv, eller genom anmälningar från 

ungdomens omgivning, utreds behov av insats för inkomna ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) kap. 11 paragraf 4. Om insats sedan beviljas ingår också i arbetsuppgifterna att 

följa upp insatsen så länge den pågår. Arbetsuppgifterna är styrda av gällande regelverk med 

tydliga ramar för vad som ingår i gruppens ansvarsområde.  

 

Utifrån de beskrivningar som grupperna gör kan grupperna särskiljas som uppgiftsstyrd 

respektive regelstyrd. Grupp 1, som arbetar med uppgiften i fokus, har möjligheten att 

utforma sina arbetsuppgifter på det sätt man finner lämpligt för att uppnå gruppens syfte, 
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vilket är att identifiera barn och unga i riskzonen. Denna grupp arbetar separat och 

självständigt, och kopplingen till gruppen sker en gång i veckan genom arbetsgruppsmöte. I 

grupp 2 har man istället tydliga regler och direktiv för hur arbetet ska utformas, men kan till 

viss del utforma arbetet inom ramarna för dessa regler. Denna grupp befinner sig i samma 

lokal och samarbetar kring ärenden i utrednings- och uppföljningsfasen. 

 

Bonnerup och Hasselager (2010) menar att en grupp definieras av sin uppgift. Uppgiften är 

grunden för gruppens existens. Den uppgift gruppen är sammanfogad för att lösa och de krav 

denna uppgift för med sig sätter villkor för hur gruppens dynamik utformas. Beroende på 

uppgiftens karaktär kan känslor uppstå i gruppen. Känslor är vanligen något man kopplar till 

individen men kan även uppstå kollektivt i en arbetsgrupp till följd av arbetsuppgiftens 

karaktär. Enhetschefen för grupp 2 påpekar att gruppen har möjligheten att frihetsberöva både 

barn och ungdomar och menar att gruppen har en psykiskt pressande arbetssituation. 

Bonnerup och Hasselager (2010) menar att emotionellt tunga arbetsuppgifter, vilka kan 

återfinnas inom vården eller det sociala arbetet, kan framkalla svårhanterliga känslor i 

gruppen. En uppgift som kretsar kring lidande eller ångest kan få gruppen att reagera med 

sociala försvarsmekanismer, vilka ska skydda gruppen från att uppleva ångest, osäkerhet eller 

rädsla i samband med uppgiften. 

 

Om verksamhetsmålen är mindre preciserade och ger möjlighet för tolkning, som i grupp 1, 

kan gruppen själv skapa och anpassa sina uppgifter vilket medför ett större behov av att 

gruppen gemensamt definierar sina arbetsuppgifter. I gruppen drog man under veckomötena 

ärenden för varandra för att få synpunkter på om ärendet faller under gruppens arbetsuppgifter 

eller inte. Gruppen menade att det ibland var svårt att avgöra hur ett ärende skulle hanteras 

och om det föll inom ramen för gruppens arbete, och framhöll stöd och åsikter från kollegorna 

som ett bra sätt att avgöra detta. Vid intervjutillfället stod gruppen inför en omorganisering, 

och uttryckte vikten av att inför omorganiseringen prata sig samman och definiera sina 

arbetsuppgifter och sitt arbetssätt. Gruppen känner det som en nystart och en möjlighet att 

gemensamt sätta upp ramar för vad deras arbetsuppgifter kommer att bli. 

 

5.1.2 Gruppens struktur 

Hur en grupp väljer att strukturera sig inför utförandet av en arbetsuppgift beror till stor del på 

arbetsuppgiften i sig. Enligt Bolman och Deal (2005) fungerar enklare uppgifter med enkla 
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strukturer, tydliga roller, planering och samordning. Mer komplexa och oförutsägbara 

arbetsuppgifter kräver annan form av struktur, flexibla roller, samarbete, ömsesidiga 

beroenden och god kommunikation såväl vertikalt som horisontellt i organisationen. 

Karaktäristiskt för människobehandlande organisationer, exempelvis socialtjänsten, är att man 

har människor som ”arbetsmaterial” (Haselfeld, 1983). Detta innebär ett levande och 

oförutsägbart ”arbetsmaterial” och båda gruppernas arbetsuppgifter kan därmed anses vara 

komplexa och oförutsägbara, vilket stämmer överens med Bolman och Deals beskrivning. 

 

I grupp 2 fanns det dock ändå tydliga roller för ansvarsfördelning av ärendena, medan grupp 1 

uppdelade ansvaret geografiskt i var sitt skolområde. I grupp 2 samarbetar två personer kring 

varje ärende. Inom den lilla gruppen finns stor frihet att komma överens om 

ansvarsfördelning. Gruppen samarbetar som utredningsteam i högst fyra månader, och vid 

insats görs uppföljningsarbetet också i gruppen. Att arbeta två och två upplevdes dels som ett 

stöd för varandra i utredningsfasen och beslutsfattandet, men framhölls även som en 

rättssäkerhetsfråga för klienten vid händelse att en av de två socialsekreterarna är sjuk eller 

frånvarande av annan orsak. Varje ärende ska också få feedback genom att lyftas i 

ärendegrupp, handledning eller inför cheferna. Detta för att förankras hos fler än ansvariga 

socialsekreterare och för att utsättas för någon form av granskning.  

 

I grupp 1 arbetar man självständigt på skolorna och möts i första hand vid ett möte i veckan 

samt under handledning var tredje vecka. På skolorna kontaktas socialsekreterarna av främst 

skolpersonal, föräldrar och elever. Vid behov kan man hjälpas åt på varandras skolor men 

samarbete i samma ärenden är ovanligt och sker enligt gruppen ett par gånger per år. Gruppen 

uttryckte en önskan om att samarbeta mer, men att avstånd till varandras arbetsplatser gjorde 

det svårt. 

 

”Det är ju inte så att man sitter i samma korridor och tittar in till varandra utan då får man ju 

ringa och bestämma att man ska ses. Det blir inte lika naturligt som om man sitter på samma 

ställe. Att man liksom samarbetar i stor utsträckning.” (grupp 1) 

 

Granström (2006) hävdar att arbetsplatsens struktur påverkar individens och gruppens 

förmåga att göra ett gott arbete. Utan en välfungerande struktur ökar risken för problem i 

arbetsutförandet och prestationerna kan bli lidande. Bolman och Deal (2005) beskriver vissa 

karaktärsdrag som är typiska för högpresterande grupper, bland annat ska gruppen forma ett 
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gemensamt syfte som är i linje med de krav som ställs på den och de möjligheter som finns 

för att uppfylla kravet, genom flexibilitet och att utforma arbetsuppgift och 

verksamhetsplaner. I grupp 2 styrdes ärendeutdelningen av gruppens eget intresse för 

problematiken i ärendet men även önskan om att samarbeta med en viss person man visste att 

man arbetade bra med. Både gruppen och enhetschefen menade att detta sätt att ge gruppen 

ansvar för fördelningen av arbetsuppgifter och frihet att utforma arbetet som man önskade var 

en stor fördel.  

 

Bolman och Deal (2005) menar att i mindre grupper kan det lämpa sig att välja struktur i form 

av ett cirkelnätverk där information går fritt mellan alla gruppmedlemmar. Detta ökar känslan 

av jämställdhet och alla medlemmar i gruppen har möjlighet att föra sin talan. Båda grupperna 

berättade att det veckovis hölls möten där ärenden drogs samt information förmedlades. 

Under mötena var ordet fritt och grupperna hade möjlighet att själva komma med tankar eller 

synpunkter. I grupp 1 kunde mötena användas som en form av handledning där gruppen 

kunde handleda varandra, och grupp 2 berättade att det under mötena fanns tillfälle att ”prata 

om jobbiga saker”.  

 

5.1.3 Roller inom gruppen 

I grupper och arbetslag är de formella rollerna en förutsättning för att utföra arbetet på ett 

strukturerat sätt. Formella roller är knutna till den position eller status samt rättigheter och 

skyldigheter som yrkesrollen representerar. Den formella rollen i arbetsgruppen meddelar vad 

arbetsuppgiften är och hur den ska utföras (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Inom 

grupperna fanns formella roller i form av ansvarsområden. I grupp 1 hade en av 

gruppmedlemmarna rollen som samordnare och informationskanal till och från enhetschefen. 

I grupp 2 fanns ingen sådan roll utan alla gruppmedlemmar hade ett nära samarbete med de 

två enhetscheferna och upplevde dem som tillgängliga och väl insatta i alla ärenden. I grupp 2 

fanns även andra områden som gruppmedlemmarna var ansvariga för, under arbetsplatsträffen 

utsågs exempelvis en barnkonventionsansvarig, en person i grupp 2 hade hand om alla unga 

lagöverträdare och en annan om hedersrelaterade ärenden. 

 

Informella roller inom gruppen finns å andra sidan inte nedskrivna men kan påverka beteendet 

på arbetet i lika hög grad som de formella, om inte mer (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

Även de informella rollerna kan innefatta uppgiftsutförandet. Konstellationen i grupp 1 har 
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funnits sedan augusti 2010 och i gruppen menade man att man ännu inte hunnit utarbeta 

sådana outtalade roller ännu. Det kan ifrågasättas huruvida begreppet outtalade eller 

informella roller kan diskuteras under gruppintervjuerna, då de ju är ”outtalade”. En längre 

undersökning och deltagande observation hade troligen kunnat tillföra mer kunskap kring 

denna fråga. 

 

Medan de uppgiftsrelaterade formella rollerna försäkrar att arbetet utförs så effektivt som 

möjligt kan de informella rollerna bidra till att gruppmedlemmarna får sitt utrymme i gruppen. 

Utan väl anpassade informella roller kan gruppens produktivitet minska genom känslor av 

frustration och otillfredsställelse hos gruppmedlemmarna (Bolman & Deal, 2005). De 

informella rollerna kan också ses som ett uttryck för känslor som finns inom gruppen, 

”personifieringar av kvaliteter i gruppens helhet” (Svedberg, 2007, s 156). Enligt detta synsätt 

är den informella rollen ett mellanled mellan individ och kollektiv och ger gruppmedlemmen 

en smidig tillgång till gruppens gemenskap. Genom de informella rollerna anpassar vi oss 

socialt till hur vi tror att de andra i gruppen tycker att vi ska bete oss. Informella roller, även 

om de utförs på ett sätt som inte uppskattas av de övriga medlemmarna, fyller alltid en 

funktion för gruppen (Svedberg, 2007).  

 

5.1.4 Samverkan och relation till andra grupper 

Begreppet sammanhållning innebär faktorer som påverkar hur individen blir involverade och 

investerar i gruppen och det psykologiska inflytandet som gruppen utövar på de individer som 

är medlemmar i gruppen. En stark sammanhållning kan resultera i ”groupthink”, vilket 

innebär att individens eget tänkande påverkas och förändras med det faktum att man ingår i en 

grupp och det egna tänkandet underordnas de i gruppen rådande normerna genom konformitet 

och auktoritetsanpassning (Olsson, 1998). ”Groupthink” är inget uttalat i gruppen men är i 

större eller mindre utsträckning en följd av gruppens normer och medlemmarnas benägenhet 

att efterleva dessa. Begreppet är relevant när man undersöker gruppers förmåga att samverka 

och samarbeta med andra grupper eftersom ”groupthink” inom en grupp kan medföra ett 

isolerande från andra grupper och ett glorifierande av den egna gruppen där man utvecklar ett 

sätt att se på andra grupper som sämre (Svedberg, 2007). Dessa begrepp beskrivs mer utförligt 

i nästa stycke i detta kapitel.  
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Ingen av de undersökta grupperna upplevde ett problem med samverkan med andra 

professioner eller arbetsgrupper. I grupp 1, vilken hade ett stort samarbete med skolpersonal 

och övrig elevvårdspersonal, upplevde man istället detta samarbete som mycket berikande. 

 

”Det lönar sig jättemycket. Jag lärde mig jättemycket av skolpsykologer och skolsköterska 

och specialpedagoger och så, det är jätteberikande.” (grupp 1)  

 

Grupp 1 upplevde också att man som ensam inom sin profession på skolan hade en kompetens 

som ingen annan hade. Genom ett tätt samarbete kunde arbetsrollen definieras utifrån vad 

andra yrkesgrupper inte gjorde.  

 

”Man får vara lite expert på sitt lilla område, eller stora område, det är ju rätt gränslöst och 

det är lättare att säga vad skolhälsovårdens ansvarsområde är, ibland, än vad vårt är”. 

(grupp 1) 

 

Även grupp 2 upplevde samverkan som i stort sett positivt. Framför allt därför att gruppens 

arbetsuppgift fokuserar på att inhämta så mycket information om ärandet som möjligt. 

 

” Så allting för oss handlar ju om att skaffa information, så är det ju så att desto bättre 

samverkan du har med en människa desto smidigare och lättare är det.” (grupp 2) 

 

”För mig blir det bara mer och mer tydligt hur det är nyckeln till så mycket! Enklare arbete… 

både för mig och att få till stånd saker.” (grupp 2) 

 

Dock kunde det ibland upplevas som att samverkan sker för samverkans skull. Grupp 2 

upplevde det viktigt att syftet med samverkan och att socialsekreterarens roll var uttalad för 

att det skulle kännas meningsfullt. Vid möten där exempelvis sekretessen kring ett ärende inte 

var hävd kunde information inte utbytas i den grad det hade behövts. Samverkan med vissa 

arbetsgrupper kunde enligt gruppen också resultera i att ärenden föll mellan stolarna om man 

inte kunde komma överens om vem som hade ansvaret eller vilken problematik som kom 

först. 

 

I grupp 1 upplevde man att man som ensam socionom i skolan fick ”vara lite expert”. I 

intervjun med enhetschefen för grupp 2 diskuterades en hög personalomsättning till följd av 
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tunga arbetsuppgifter och ofta unga gruppmedlemmar och enhetschefen menade att man för 

att få folk att vilja stanna måste höja statusen på arbete på utredningsenheter. Relevant för hur 

gruppmedlemmarna upplever statusen på sitt arbete kan vara hur svåra arbetsuppgifterna och 

målgruppens problematik är. I den utredande arbetsgruppen hade man inte möjlighet att inte 

ta sig an klienter i behov av insats, arbetet innefattade också ingripande i människors 

familjeliv och orsakade ofta ilska och konflikter hos klienterna gentemot socionomerna. Man 

kan reflektera över om detta leder till att utredarnas kompetens sätts på hårdare prov, jämfört 

med den förebyggande enheten som faktiskt hade möjligheten att inte ta sig an klienter om 

man ansåg att det föll utanför gruppen arbetsområde. Detta kan påverka hur gruppen upplever 

sin status, då den ena gruppen som har möjlighet att säga nej till viss problematik upplever att 

de får vara experter, medan den andra gruppen som inte har möjlighet att säga nej upplever att 

deras status måste höjas för att människor ska vilja stanna kvar på enheten. 

 

5.2 Gruppens relationsdimension 

 

5.2.1 Gruppens klimat 

Att ringa in vari gruppens klimat består är svårt då de sociala processer som utgör klimatet tar 

sig känslomässiga uttryck som är svåra att sätta fingret på. För att försöka beskriva dessa 

sociala processer får vi använda oss av metaforer, exempelvis att gruppen har en varm, öppen 

eller kylig stämning i gruppen (Olsson, 1998). Av detta sätt att beskriva gruppen framgår att 

gruppen uppfattas som en helhet, att gruppen har en ”själ”.  

 

Det har ifrågasatts om gruppklimatet snarare handlar om egenskaper hos individen vilka 

påverkar hur denna upplever klimatet, men Olsson (1998) presenterar en studie av Howe från 

1971 som visar på att även om individens bedömningar av gruppklimatet varierar är dessa 

bedömningar knutna till gruppen vilket gör det relevant att tala om gruppklimat utifrån 

gruppmedlemmarnas egen upplevelse. 

 

Då gruppklimat kan upplevas som ett abstrakt begrepp som är svårt att ringa in i vetenskaplig 

forskning kan slutsatsen helt enkelt dras att gruppklimat beskriver det sätt vi upplever gruppen 

som helhet och som något mer än bara summan av dess delar, d.v.s. gruppmedlemmarna. 

Klimat används som ett samlingsbegrepp för den upplevelse vi har av gruppen som helhet 

(Olsson, 1998). 
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Båda grupperna beskrev gruppklimatet i mycket positiva ordalag, vilket också var den känsla 

jag fick under observationerna. I grupp 2 där jag deltog i en arbetsplatsträff skrattade gruppen 

mycket och växlade fritt mellan skämt och arbetsrelaterade frågor. Efter mötet åt merparten 

av gruppen frukost tillsammans kring ett stort matbord i ett hemtrevligt kök. Under 

frukostrasten som varade i en knapp halvtimme pratade man om sitt privatliv, familjen eller 

huset. Inget arbetsrelaterat tema togs upp. Gruppen beskrev sig som en grupp med högt till 

tak, en tillåtande och icke dömande grupp där allas åsikter gavs utrymme och respekterades. I 

gruppen fanns mycket humor och man skrattade mycket. En av gruppmedlemmarna beskrev 

humorn som ”torr”, att man fick skratta även åt svåra eller allvarliga ärenden. Det kunde 

ibland vara en slags överlevnadsstrategi för gruppen på grund av tunga ärenden. 

 

”Jag tänkte idag när vi delade ut ett ärende så satt jag och tänkte ’men gud vilket elände’ och 

till slut så kunde jag bara titta på J och skratta liksom, och då blir det ju inte så att ’men vad 

skrattar du åt? Det här är du hemskt!’.” (grupp 2)  

 

Även enhetschefen i grupp 2 framhöll den psykiskt pressande arbetssituationen med mycket 

hög arbetsbelastning och menade att denna enhet är ”det yttersta”. 

 

”När människor inte har fått hjälp någon annan stans kan vi ju inte bara säga nej men vi kan 

inte heller hjälpa er.” (enhetschef, grupp 2)  

 

När jag besökte grupp 1 hade arbetsdagen precis börjat. Man hörde skratt och prat från alla 

arbetsrum, belägna i ett litet hus med ett stort ljust kök där kaffe stod färdigt. Man gick runt 

och småpratade lite och stämningen kändes mycket trivsam. Grupp 1 menade att det fanns en 

positiv och bra stämning inom gruppen, men reflekterade över om det kunde bero på att 

gruppen träffades relativt lite och därför inte hann ”nöta” på varandra och ”hinna bli 

ovänner”. Trots detta kände gruppen att det fanns ett gemensamt tänk, en stor respekt för 

varandras erfarenheter och tillit och lugn inför de andras beslut. Gruppen upplevde att det helt 

enkelt ”inte finns så mycket att bråka om”.  

 

”Nej jag går alltid med glädje till den här gruppen. Det är roligt att träffas. Och vi har en 

positiv och bra stämning. Och inte så mycket revirtänkande och liksom så, konkurrens. Utan 

vi hjälps åt. Och det känns väldigt bra.” (grupp 1) 
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Den gruppmedlem som var nyast i grupp 1 menade att det hade varit en väldigt enkel grupp 

att komma in i, ”inte alls svårt, jättelätt, från första stund”. I arbetet stöttade man varandra och 

följde upp varandras ärenden. Klimatet var sådant att man kunde be om hjälp om man var 

överbelastad, men att det ibland räckte med att sätta ord på sina känslor och bli bekräftad av 

gruppen. 

 

5.2.2 Gruppsammanhållning 

Gruppsammanhållning innebär att gruppmedlemmarna identifierar sig med sin grupp och att 

gruppen har en stark vi-känsla. Gruppsammanhållning presenteras i forskning om grupper 

som en egenskap som gruppen har mer eller mindre av (Olsson, 1998). Sammanhållningen 

kan ses som två aspekter på samspelet mellan individ och grupp, dels de faktorer som 

påverkar hur individen blir involverade och investerar i gruppen och dels det psykologiska 

inflytandet som gruppen utövar på de individer som är medlemmar i gruppen. Olsson (1998) 

menar att gruppmedlemmarnas egen uppfattning om sammanhållningen baseras på hur den 

känslomässigt gör sig gällande för individen. Gruppmedlemmen kan beskriva sin upplevelse 

av sammanhållningen som stark eller svag. I litteraturen om grupper verkar det förutsättas att 

gruppen befinner sig på samma plats och det diskuteras inte hur avstånd till gruppen påverkar 

dess förmåga att utveckla stark sammanhållning. Som i fallet med grupp 1 kan det faktum att 

gruppmedlemmarna den största delen av tiden inte befinner sig i närheten av varandra 

medföra en svårighet att utveckla en stark gruppsammanhållning.  

 

En uppfattning som tillsynes tas för given i litteratur om grupper för vad som definierar en 

god grupp är att gruppen har en god sammanhållning (Olsson, 1998). Enligt denna 

uppfattning gör en god sammanhållning att gruppen presterar bättre, har en bättre och mer 

konstruktiv kommunikation och ger gruppmedlemmarna bättre självkänsla och hälsa. Lennéer 

Axelson och Thylefors (2005) skriver exempelvis att ”grundvalen för sammanhållning är 

avgörande för gruppens effektivitet” och att ”sammanhållningen [är] av yttersta vikt för att 

gruppen ska kunna utföra ett effektivt arbete” (s 33). Forskning om förhållandet mellan 

sammanhållning och produktivitet visar dock att detta inte alltid kan tas för givet. Bland annat 

presenterar Olsson (1998) en artikel av C. N. Greene från 1989 där man kan dra slutsatsen att 

stark sammanhållning kan resultera i lägre produktivitet om gruppmedlemmarna blir upptagna 

av annat än att uppfylla de av organisationen satta målen. Olsson (1998) redogör också för 
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forskning från 1981 bedriven av H. Kellerman där stark sammanhållning kan resultera 

antingen i produktiva grupper där individens egen utveckling liksom arbetets effektivitet 

gynnas, eller i grupper som blir destruktiva, farliga eller har starka motsättningar mot 

omgivande grupper. 

 

De strukturella förutsättningarna för de två grupperna medför att grupp 1 har en mindre stark 

sammanhållning i och med självständigt arbete och ett stort avstånd till övriga 

gruppmedlemmars arbetsplatser. Grupp 2, som alltid samarbetar två och två kring ärenden 

och har sin arbetsplats i samma korridor, kan antas ha en starkare sammanhållning. Grupp 1 

talade aldrig om att bristen på sammanhållning försvårade deras arbete eller gjorde det mindre 

effektivt men uttryckte ändå en önskan om att kunna utforma arbetet så att de kunde träffas 

oftare. I och med att vara den enda socionomen på skolan fanns det enligt grupp 1 en risk att 

”skolifieras”, att ha gruppen som bas och anknytning till professionen kändes viktigt.  

 

Tidigare har begreppet ”groupthink” beskrivits som en indikation på stark sammanhållning 

men som även kan försvåra konstruktiva relationer till andra grupper. Individerna i gruppen 

underordnar sig gruppens normer och ger avkall på individuella egenskaper till förmån för 

vad den egna gruppen anser vara ”rätt”. Svedberg citerar Gustave Le Bon, och menar att ”det 

märkligaste med den psykologiska massan är att individer som ingår i den […] enbart genom 

sin omvandling till massa får en kollektivsjäl och i kraft av den känner, tänker och handlar 

helt annorlunda än var och en för sig skulle göra” (2007, s 29). Om gruppmedlemmar tänker 

annorlunda än övriga gruppen kan det hota gruppens självbild och vi-känsla. Om en grupp 

utvecklar ”groupthink” eller inte kan bero på gruppens benägenhet att hålla kontakt med den 

omgivande verkligheten. Samtidigt som man utvecklar ett sätt att se på andra grupper som 

sämre, spär man på gruppens egen självkänsla och förhärligar gruppen, dess moral och 

handlingar (Svedberg, 2007). Det finns censur och starka normer kring rätt och fel i gruppen.  

 

Ingen av grupperna uttryckte att det skulle finnas någon form av censur eller att oliktänkande 

inte uppskattade. Tvärtom menade båda grupperna att allas åsikter respekterades och togs 

tillvara på och det fanns utrymme att inför gruppen ge utlopp för sina tankar och åsikter. I 

grupp 2 hade man vid varje veckomöte en runda där alla gruppmedlemmar fick tillfälle att ta 

upp om det var något man tänkt på. Grupp 1 berättade att vid sin senaste nyanställning hade 

nya tankesätt och ny kompetens istället välkomnats då gruppen upplevde sig ha ”kört fast”. 
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”Det var inte så att vi försökte kränga en hatt över huvudet på dig och säga att ’nu jobbar vi 

så här’ för man var riktigt sugen på att få in kompetensen och tänket och så. För det 

behövdes, det var lite ökentorrt vissa stunder. Svårt att få igång saker.” (grupp 1) 

 

De förändringar som nya gruppmedlemmar kunde medföra i form av nya tankesätt och 

arbetssätt kändes inte som ett hot mot gruppens vi-känsla utan togs tillvara för att få gruppen 

att ”komma vidare”.  

 

5.2.3 Relationsskapande aktiviteter 

I arbetsgruppen finns både aktiviteter som skapar sammanhållning och som är centrerade 

kring arbetsuppgiften, och aktiviteter som genomförs för att stärka gruppens 

relationsdimension utanför själva arbetet. Dessa är båda faktorer som har inflytande på att 

individer blir involverade och investerar i gruppen (Olsson, 1998). I grupp 1 använde man sig 

till stor del av gruppen för råd och stöd i arbetet. Var man tveksam i ett ärende kunde man 

ringa varandra och rådgöra. Utöver möten varje vecka hade gruppen handledning var tredje 

vecka. Gruppen ansåg att det påverkade den sociala aspekten att ses relativt sällan och att man 

inte ofta samarbetade kring ärenden. Inför den kommande omorganiseringen hoppades man 

dock att samarbetet skulle underlättas och ökas. I grupp 2 hade man i ärendeutdelningen 

möjlighet att välja att arbeta tillsammans med dem man trivdes bra med. Grupp 2 upplevde 

den tunga arbetsbelastningen kunde hindra den sociala aspekten av arbetet. 

 

”Ibland har man lite mer tid och då är det roligare att gå bort och se N och säga ’vad var det 

vi skulle göra klockan fyra?’ och ibland är man bara superstressad så då liksom klickas det 

iväg ett mail så bara, ’är det klockan fyra?’.” (grupp 2) 

 

Även grupp 2 hade handledning var tredje vecka och hade även andra tillfällen att pratar om 

”jobbiga saker”, både i möten med arbetsgruppen och med de två enhetscheferna. 

 

Båda grupperna gav flertaliga exempel på vad man gjorde utanför arbetet för att stärka 

relationerna till sina kollegor. Grupp 1 berättade att man i den nuvarande konstellationen inte 

haft några träffar i den egna arbetsgruppen, däremot ordnades det aktiviteter med hela 

enheten. Det ordnas personaldagar, after work och andra trivselaktiviteter, ”det är alltid nästan 

någonting på gång”. Som avslutning innan semestern planeras även middag och 
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betonggjutning hemma hos en av gruppmedlemmarna. I tidigare gruppkonstellationer har 

även vissa arbetsgruppsmöten förlagts hemma hos någon av gruppmedlemmarna, ”och då blir 

man ju mer personlig”. De två gruppmedlemmar som varit längst i gruppen säger att ”vi kan 

ju varandras hem utan utantill”. En av gruppmedlemmarna tog också facebook som ett 

exempel på hur man kan få en liten inblick i varandras privatliv. Gruppen betonade vikten av 

att ha något tillsammans i gruppen som inte har med arbete att göra. 

 

”Framför allt är det ju trevligt! Men det är klart det är viktigt också. Alltså det är ju roligt. 

Det är en liten chans att visa sig själv för de andra från mer än ett håll! Och så är det ju ett 

gäng trevliga kvinnor och män. Så därför är det ju liksom naturligt att man vill träffas så 

mycket man kan.” (grupp 1) 

 

I grupp 2 diskuteras en aktivitet utanför ordinarie arbetstid på arbetsplatsträffen och dag 

bokas. Någon kommenterar att ”det var den bästa punkten på mötet”. Gruppen berättar att 

man har fredagsfika tillsammans och även ordnar aktiviteter utanför arbetet. Grupp 2 har 

trivseldagar, har sprungit Lundaloppet tillsammans, har after work och har grillat eller haft 

julmiddagar hemma hos några av gruppmedlemmarna. 

 

”På den senaste vad vi kallar after worken då var det faktiskt så att alla kom, allt från fem 

minuter för att man hade annat inplanerat till fem timmar […] Men alla var ju med på något 

sätt, jag tänkte på det att det var jäkligt kul för alla tittade förbi.” (grupp 2) 

 

Gruppen berättar att även om alla inte kan medverka vid alla aktiviteter så försöker man ändå 

i möjligaste mån. Det upplevs som viktigt att försöka delta och att visa intresse för gruppen 

även utöver de uppgifter som är direkt kopplade till arbetsuppgiften.  

 

5.2.4 Gruppens matris och normer 

Matris är ett begrepp utvecklat av Siegfried Heinrich Foulkes, grundare av gruppanalysen, 

och betecknar den gemensamma grundvalen för medlemmarna i en grupp, bestående av både 

medvetna och omedvetna processer. Matris är ett processbegrepp vilket innefattar gruppens 

interaktion och kommunikation. Bonnerup och Hasselager (2010) refererar till 

psykoanalytikern Vamir Volkan som 2006 utvecklade matrisbegreppet och jämförde det 

metaforiskt med en tältduk som spänner över människor som en gemensam referensram. Att 
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befinna sig under tältet ger en känsla av gemenskap, ett vi, men kan också medföra 

svårigheter i att gå mot gruppen och uttrycka åsikter som går emot de gemensamma 

antaganden och normer som präglar gruppen. Den mest grundläggande delen av matrisen, 

vilken Foulkes kallar grundmatrisen, kan liknas vid en diskurs. Bonnerup och Hasselager 

(2010) definierar diskurs som en meningsram och ett bestämt synfält för tanke och handling. 

Den dynamiska matrisen som är specifik för varje grupp bestäms av gruppens upplevelser, 

historia och utveckling och kan uttryckas i den bild gruppen har av sig själv. På denna basis 

utvecklas de normer som gäller för gruppen. 

 

Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) är normer det som reglerar och samordnar 

gruppmedlemmarnas uppförande. Normer är varken bra eller dåliga och kan vara uttalade 

eller outtalade. De väsentliga normerna är knutna till gruppens arbetsutförande medan de 

ovidkommande normerna styr exempelvis sättet att klä sig i gruppen eller engagemanget i 

olika fritidsaktiviteter. Avsteg från gruppens normer åtföljs alltid av en mer eller mindre 

påtaglig sanktion. I arbetsgrupper präglas normerna av organisationspolicy, yrkesetik och 

bemötande av arbetskamrater. 

 

Grupp 1, som i den nuvarande konstellationen funnits knappt ett år, menade att ”det har varit 

lite speciellt att skapa den här gruppen tillsammans” med tanke på att gruppen inte träffas så 

ofta. De två gruppmedlemmar som varit i gruppen längst ansåg att de förändringar som 

skedde i och med de två nyare gruppmedlemmarnas ankomst välkomnades. Gruppen 

reflekterade över att man inte hunnit bli så ”samkörd” än. De normer som gick att urskilja i 

gruppen fokuserade på en omtanke och ett intresse för varandra, både i arbetsuppgifter och i 

välmående på jobbet. Det framhölls som naturligt och väsentligt att man fick tillfälle att prata 

av sig och få råd och stöd av gruppen och det fanns behov av det. 

 

I grupp 2 fanns vetskapen om att denna enhet ofta är sista anhalten för klienter som sökt hjälp 

på andra ställen tidigare. Det fanns en förståelse om att man i gruppen aldrig kunde säga nej 

eller att inte kunna ta sig an ett ärende, vilket också resulterade i en psykiskt pressande 

arbetsmiljö. Gruppen berättade att på rasterna undvek man att prata om ärenden, att det var en 

mer eller mindre uttalad regel att man då skulle kunna koppla bort arbetet och ta paus. Att 

man i gruppen fick skratta även åt det som var jobbigt var viktigt och ett sätt att hantera svåra 

arbetsuppgifter. I gruppen fanns också en norm om att oliktänkande ska respekteras och alla 

ska tillåtas ha sin egen åsikt. 
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5.3 Avslutning 

Kapitlet har redogjort för den insamlade empirin och analyserats utifrån gruppsykologiska 

begrepp. Två organisationer med olika arbetsförhållanden har beskrivits. I grupp 1, den 

förebyggande enheten, arbetade gruppmedlemmarna självständigt på varsin skola och hade på 

grund av långa avstånd svårt att ses spontant. Gruppen kunde utifrån verksamhetsmålet, att 

identifiera barn och unga i riskzonen, utforma sina egna arbetsuppgifter på det sätt man fann 

lämpligt. Under gruppmöten en gång i veckan diskuterades ärenden och arbetsuppgifter, 

mötena kunde också användas för att få ventilera en tung arbetssituation eller till handledning 

för varandra. Att gruppmedlemmarna befann sig på olika arbetsplatser och samarbetade mer 

med andra professioner innebar att gruppen inte hann ”nöta på varandra” och därför kunde 

behålla ett gott klimat, men även att normer och roller inte hade hunnit få ett starkt fäste ännu. 

Att ha en anknytning till sin profession genom gruppen kunde också förhindra att 

gruppmedlemmarna ”skolifierades”, och gruppen hoppades att man i framtiden kunde öppna 

upp för mer samarbete kring äranden.  

 

I grupp 2, den utredande enheten, befann sig gruppen i samma lokal och samarbetade två och 

två kring varje ärende. Arbetsuppgifterna innebar ingripande i klienternas liv vid svåra eller 

akuta situationer och gruppen hade en ”psykiskt pressande” arbetssituation. Arbetsuppgifterna 

var tydligt styrda av regelverk och lagar men kunde inom ramen för dessa utformas så som 

gruppen ansåg lämpligt. Gruppen upplevde att tunga arbetsuppgifter gjorde den sociala 

aspekten av arbetsgruppen viktig, att man hade tillfälle att prata om ”jobbiga” saker eller att 

man under kafferasterna och lunchen inte pratade om arbetsrelaterade ämnen. Gruppen 

upplevde sig ha ett öppet klimat med högt till tak med mycket skratt och humor, vilket också 

kunde fungera som en överlevnadsstrategi i arbetet. 

 

Framträdande skillnader för arbetsgrupperna är att den förebyggande med mindre akuta och 

tunga ärenden är rörlig och inte direkt knuten till en viss arbetsplats, medan den utredande 

gruppen befinner sig på samma ställe och har för vana att alltid samarbeta två och två kring 

ärenden. De gruppsykologiska teorier och begrepp som ligger till grund för analysen verkar 

ha förutsatt att en grupp ska befinna sig på samma plats. Hur en mer dynamisk och rörlig 

struktur påverkar gruppen diskuteras inte. Inte heller hur trenden för organisering av 

arbetsgrupper ser ut. Ett mer uppgiftsstyrt arbete, som i den förebyggande arbetsgruppen, ger 
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större utrymme för att själv utforma sina arbetsuppgifter och verkar minska kravet på att 

gruppen befinner sig på samma ställe. Ett kurativt och ingripande arbete å andra sidan, som i 

den utredande gruppen, kan ur ett rättssäkerhetsperspektiv kräva större regelstyrning och att 

gruppen befinner sig på samma ställe för att underlätta samarbete. 

 

 

6 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad en arbetsgrupp är, genom att försöka besvara 

frågeställningar om arbetsgruppens struktur, klimat, sammanhållning, normer och roller. 

Metoden som använts för att insamla empiri är i första hand gruppintervjuer med två 

arbetsgrupper inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt observationer och en 

intervju med en enhetschef för den ena arbetsgruppen. Empirin analyserades utifrån 

gruppsykologisk teori. De teoretiska begrepp som användes var gruppens huvuduppgift, 

struktur, roller, klimat, gruppsammanhållning, matris och normer.  

 

Aspekter av gruppen som hade givit en mer nyanserad bild är exempelvis konflikter inom 

gruppen, om gruppen är informella uppdelad i mindre subgrupper eller gruppens informella 

roller. En längre deltagande observation hade kanske kunnat ge större kunskap om detta, men 

konflikter var inget grupperna tog upp under intervjuerna och inte heller något det fanns 

möjlighet att fråga om.  

 

I analysen dras slutsatsen att det sätt på vilket gruppens arbete är strukturerat är av betydelse 

för hur gruppen lyckas åstadkomma en stark gruppsammanhållning. De två grupperna hade 

skiljda arbetsuppgifter; den ena en utredningsenhet med arbetsuppgifter som innebar 

ingripande i akuta situationer, den andra en förebyggande enhet som fungerade som ett 

mellanled mellan skola och socialförvaltning. Detta resulterade i att den ena gruppen hade ett 

stort samarbete kring ärendena och också befann sig på samma arbetsplats, medan den andra 

gruppen arbetade självständigt och befann sig på olika skolor merparten av arbetstiden. 

 

Arbetsgrupper med uppgift att ha en förebyggande och uppsökande verksamhet ställer andra 

krav på gruppen än en grupp som kan arbeta från sitt kontor, som exempelvis den utredande 

enheten. Rörligheten medför en svagare koppling till gruppen och även till den egna 

professionen, vilket kan ge en bredare grund för samverkan men som även kan medföra risk 
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för att man går miste om en tydlig grupptillhörighet. Det är möjligt att detta kan vara 

problematiskt för yrkesutövande socionomer då socialt arbete kan beskrivas som relativt 

”gränslöst” och därmed svårt att definiera jämfört med andra yrkesgruppers mer tydliga 

arbetsområden. Den förebyggande arbetsgruppen framhöll vikten av att ha fortsatt och utökad 

kontakt med gruppen, vilket tyder på att även spridda arbetsgrupper behöver en fast knytpunkt 

och en egen grupp att återkoppla till och få råd och stöd från. En arbetsgrupp som träffas 

sällan och är geografiskt spridd riskerar att förlora den trygghet det innebär att ingå i en grupp 

och gruppsammanhållningen sätts på spel. 

 

Utöver arbetsdimensionen i gruppen påverkas givetvis relationsdimensionen i en grupp som 

träffas sällan jämfört med en grupp som träffas ofta. ”Djupet” i relationerna inom gruppen och 

hur stor möjlighet man hade att visa fler sidor av sin personlighet än bara det som var relevant 

för arbetet ökade ju mer tid man hade tillsammans. Hur stor del grupperna spenderade 

tillsammans verkade dock inte påverka klimatet, både grupperna upplevde en god, öppen och 

stödjande stämning i gruppen. Man kan reflektera över om det är nödvändigt att integrera hela 

sin personlighet i sin roll i gruppen. Båda grupperna verkade tycka att det var viktigt och 

roligt att få visa ”mer” av sig själv, men man kan fråga sig om det är av betydelse för själva 

arbetsuppgiften. Ett bra klimat med en något svagare gruppsammanhållning kanske istället 

kan främja effektivitet och minska risken för ej arbetsrelaterade konflikter och intriger.  

 

Utifrån de två undersökta arbetsgrupperna har jag kunnat urskilja skillnader i gruppernas 

möjlighet att skapa en stark sammanhållning till följd av hur grupperna har strukturerats för 

att kunna utföra sin arbetsuppgift. I analysen användes det grupporienterade perspektivet som 

ser gruppen som en helhet och något annat än summan av dess delar för att förstå vad 

arbetsgruppen är. Detta perspektiv passar bättre i förståelsen av den utredande gruppen som 

befann sig på samma plats och vars arbete till stor del baserades på samarbete inom gruppen. 

Det behövs andra teoretiska verktyg för att förstå den förebyggande arbetsgruppen som hade 

relativt lite samarbete och inte arbetade på samma plats. Min uppfattning är att 

gruppsykologiska teorier hittills utgått från att grupper befinner sig på samma ställe. Idag 

bedrivs ofta samverkan över professionsgränser och det sociala arbetet som både kurativt och 

förebyggande. I Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 3 definieras socialtjänstens uppgifter som 

bland annat att utföra uppsökande arbete samt att samverka med andra samhällsorgan och 

organisationer. I och med att organisationer är mer spridda och arbetsgrupper rör sig mellan 
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olika platser krävs också att denna dimension analyseras för att få en ökad förståelse för vilka 

konsekvenser detta får för arbetsgrupper. 

 

I den förebyggande arbetsgruppen talades det mindre om ”tunga” eller ”jobbiga” ärenden än i 

den utredande. Den utredande arbetsgruppens uppgift bestod i ingripande i akuta och svåra 

fall, och beskrevs som den sista möjligheten att få hjälp för många klinter. Man kan dra 

slutsatsen att gruppen som hade ”tyngre” arbetsuppgifter också hade ett större behov av att ha 

gruppen nära och att ha tillgång till ett socialt stödsystem vid tunga ärenden. Att ha en svagare 

anknytning till sin grupp, som i den förebyggande arbetsgruppen, hade minskat 

gruppsammanhållningen och därmed även möjligheten att få hjälp och stöd vid behov.  

 

Man kan fråga sig om arbetsgruppen är ett forum där vi ska ge uttryck för hela vår 

personlighet eller enbart för den del av oss som utför arbetsuppgiften. Kan vi känna 

samhörighet och trygghet i gruppen utan att känna att vi helt och hållet ”är oss själva” eller 

upptar vårt arbete en så stor del av vårt liv att vi vill släppa in arbetsgruppen även på ett mer 

privat plan? Om det senare är fallet, vilket de två intervjuade grupperna verkar anse, vad får 

det för konsekvens att ha rörliga och spridda grupper med en mindre möjlighet att utveckla en 

stark sammanhållning?  
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