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ABSTRACT 
 

 

The intention of this study was to create an understanding of how multi-professional 

interaction could convert into inter-professional collaboration, which takes advantage of 

and acknowledge individual professional identity. We wanted to understand the 

collaborate meaning through meetings between the professionals, who are introduced at 

different symbol systems. Further we wanted to study how the inter-professional 

interaction can be understood from a symbolic interactional perspective, focusing on 

Self, Identity, Symbols, Meaning and Professional community. The selected method 

consisted of semi-structured interviews with ten questions. A convenience sample was 

used to identify working groups composed of different professions as teachers, social 

workers and therapy assistants. Results suggested that the working group believed that 

personality precedes the profession one is impending, and that participants preferred 

stability before communication and reflection. Our study also revealed that without 

cultivating awareness, active reflection and communication between professionals 

cannot inter-professional collaboration be pursued.  

Keywords: Self ∙ Multi-professional ∙ Inter-professional ∙ Identity ∙ Collaboration ∙ 

Symbols ∙ Qualitative rapport. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle finns det generellt sett ett ansenligt intresse för gruppdynamik och 

gruppinteraktion och vad som händer när individer ska samverka i grupp. Studier 

angående detta har genomförts i ganska stor omfattning ur gruppteoretiskt perspektiv. 

Vi är däremot intresserade av vad resultatet blir om man antar ett annat perspektiv 

gällande hur grupp och individ länkas samman. Intentionen med denna studie blir 

därmed att titta på fenomenet grupp utifrån ett icke traditionellt synsätt och vi har till 

följd av det valt att använda oss av ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv för att 

angripa och fånga interaktionen och meningsskapandet i grupp. 

Vi kommer att koncentrera vår studie kring begreppen multiprofessionalitet och 

interprofessionalitet. Genomgående i vår uppsats kommer vi att arbeta utifrån 

förståelsen av multiprofessionellt arbete som ”tillfällen när två eller fler professioner 

arbetar sida vid sida oavsett anledning och sammanhang” och interprofessionellt arbete 

som ”tillfällen när två eller fler professioner lär sig från och om varandra för att 

förbättra samarbetet samt kvalitén av arbetet” (Hugh Barrs 2002, s. 6) [vår 

översättning]. Multiprofessionalitet står för den individuella kunskapen, där var och en 

står för sig själv i sin profession, medan interprofessionalitet bygger på att tillvarata och 

bekräfta både den egna och andras professioner. Vi kommer försöka förstå vilka 

faktorer som spelar in för att multiprofessionalitet kan övergå i interprofessionalitet. 

        Vidare föll valet av socialpsykologisk definitionsgrund på George Herbert Mead, 

då han menar att man bör studera människans aktivitet och/eller beteende på den plats 

där han eller hon för tillfället befinner sig. 

Socialpsykologin studerar individers aktivitet eller beteende på dess plats inom den 

sociala processen; en individs beteende kan endast förstås i termer av hela den grupps 

beteende i vilken han är en medlem, eftersom hans individuella handlingar är 

sammankopplade med större sociala handlingar, vilka går bortom honom själv och vilka 

inbegriper de övriga medlemmarna av denna grupp /…/ I socialpsykologi når vi den 

processen från insidan likväl som från utsidan (Mead, 1976, s. 30).  

Med denna definition som bas blir det för oss intressant att studera på vilket sätt 

medlemmar i en multiprofessionell arbetsgrupp tillvaratar professionernas olikheter 

samt lär av varandras synsätt, samtidigt som den egna professionen tas tillvara och 

bekräftas. 
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        Inom vården har omfattande studier genomförts kring interprofessionellt samarbete 

och resultaten pekar på att man inte tar tillvara på varandras olikheter och kompetenser. 

Kanske är det så att man inom andra multiprofessionella arbetsgrupper möter liknande 

problem och att man inom dessa grupper inte är medveten om att interprofessionell 

interaktion och lärande skulle kunna tillföra utveckling och förbättrad arbetskvalité. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Intentionen med denna uppsats är att skapa förståelse för hur multiprofessionell 

interaktion kan övergå i interprofessionellt samarbete samt hur den interprofessionella 

interaktionen kan förstås utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. För att 

uppfylla detta syfte ställer vi oss frågan: 

Hur sker multiprofessionell interaktion för att nå interprofessionalitet?  

 Hur omformar respondenten sin förförståelse i relation till sin medarbetares 

professionella förförståelse? 

 Påverkas respondentens arbete i huvudsak av den personliga identiteten eller av 

de ramar som finns kring dennes professionella roll? 

 Skapar respondenterna utifrån sina olika professionella utgångspunkter 

gemensam mening kring olika symboler? Vilka är i sådana fall dessa 

symboler/föreställningar? 

 Upplever respondenten att de olika professionerna har olika status? Hur påverkar 

det i sådana fall samarbetet och kommunikationen i arbetsgruppen? 

 

2. Tidigare forskning 

Undersökningar som gjorts rörande interprofessionell interaktion har främst fokus på 

samarbete mellan professioner som kännetecknas av statusskillnader. Käppeli (1995) 

skriver att utbildning och universitetsstudier har sin grund i fundamentalt olika 

antaganden rörande teori och praktik. Detta trots att olika utbildningar har tillsynes 
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likadana riktlinjer och etiska ambitioner.  Till stor del har undersökningarna varit 

koncentrerade till problematiken i att man närmar sig frågor utifrån den förståelse var 

profession bär med sig, med hänsyn till sitt eget perspektiv. Trots personalens 

medvetenhet kring det interprofessionella samarbetets betydelse uppstår återkommande 

konflikter som till stor del har sin utgångspunkt i de olika professionernas utbildning, 

olika statusgrader, prestige, kön och stereotypa föreställningar som finns rotade i vart 

samhälle (Käppeli, 1995). 

Thomas et al (2003) har i sin forskning visat att informationsflödet mellan personer med 

olika profession är av signifikant relevans för effektivt samarbete. Det framkom att 

individer som anses vara av lägre hierarkisk grad inte tillfrågas om relevant information, 

som enbart denne besitter utifrån sin specifika profession. Det visade sig att man inom 

interprofessionella samarbetsformer skattade samarbete med dem av likvärdig 

kompetens högt, till skillnad från samarbete med dem som har lägre utbildningsgrad 

(Thomas et al., 2003). MacKay, Matsuno & Mulligan (1991) som har studerat 

kommunikationsproblem mellan vårdpersonal, har i sitt forskningsresultat visat på att 

kommunikation mellan professionella av likvärdig utbildningsgrad fungerar bättre, än 

om utbildningsgraden skiljer sig markant. Vidare visade det sig att exempelvis 

sjuksköterskor med specialistutbildning lättare kunde kommunicera med fler kategorier 

av professionella, liksom om individen tidigare arbetat inom en annan profession och 

sedan skolat om sig (MacKay, Matsuno & Mulligan, 1991). För ett gott 

interprofessionellt samarbete krävs att relationerna präglas av ömsesidighet och att 

dessa baseras på antagandet att samtliga parter gör sitt yttersta, samt att detta antagande 

förverkligas, skriver Käppeli (1995). Utifrån detta blir det intressant att titta på hur 

respondenterna upplever att de olika professionerna har olika status samt hur detta 

påverkar samarbetet och kommunikationen i arbetsgruppen.               

            I dagens Europa råder trender som förespråkar interprofessionellt samarbete. 

Detta menar Faresjo (2006) är reglerat av att man anser det vara kostnadseffektivt då 

man samlar olika kompetenser som gemensamt kan nå resultat, eftersom var profession 

bidrar med sin unika infallsvinkel på situationen. Faresjo (2006) skriver att den syn på 

människan som råder i Europa, där alla människor i så stor utsträckning det är möjligt 

ska beredas möjlighet till att göra det de önskar, ger konsekvensen att det handlar om att 

skapa förutsättningar för att detta ska bli möjligt. Det interprofessionella samarbetet blir 

då en given omständighet för att kunna tillgodose individen med dessa förutsättningar 
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(Faresjo, 2006). Individens frihet och autonomi framhåller även Kapp (1987) som 

anledning till att det interprofessionella samarbetet är ytterst nödvändigt. Det handlar då 

om att informationsutbyte och strategiskapande verksamhet ska utformas gemensamt, 

för att kunna tillgodose individen med autonomi och frihet. 

        När man tänker på interprofessionellt samarbete kommer man osökt in på 

omvårdnadsprofessioner.  En profession inom systemet är undantagslöst hoplänkad med 

andra och påverkar ömsesidigt utövande inom andra professionsområden. Profession 

inom detta område involverar materiella, mentala och psykosociala aspekter som 

signalerar den egna upplevelsen av identiteten som denne agerar utifrån (Käppeli, 

1995). Fargin (1992), som studerat samarbete mellan vårdpersonal skriver att dessa 

professioner är så närbelägna eller till och med sammanlänkade att de kan framkalla 

interprofessionella samarbetssvårigheter, då den ena yrkesidentitetens styrka kan 

förbises och bli osynlig för de andra professionerna. Detta ligger i linje med vad Bennett 

et al (1972) skriver, då de menar att vårdsituationer inte alltid handlar om att den som 

har högst akademiskt kunnande är den mest kompetenta. Den sociala kompetensen eller 

mellanmänskliga relationen kan vara av större vikt och gör det komplicerat att uppskatta 

andras professionella kunnande. Konflikter mellan professionella kan även uppstå då 

erfarenhet givit kunnande inom annan professions kunskapsområde. Men att då gå in 

och ta en annans roll eller professionsutövande för att omständigheterna kräver detta 

kännetecknar ett bra interprofessionellt samarbete (Bennett et al, 1972).  

          Boon et al (2009) har studerat hur man i olika arbetsgrupper inom vården ser på 

det interprofessionella samarbetet och kommer fram till att man kan tala om detta 

samarbete utifrån olika begreppshorisonter, som integration och samarbete. Resultatet 

visar att integration förutsätter samarbete men att samarbete inte med nödvändighet 

förutsätter integration. Generellt beskrivs vårdverksamhet utifrån ett system där 

professioner arbetar sida vid sida, men att detta samarbete sällan övergår i ett integrerat, 

förenat arbete. Då man ska bemöta en människa till ande, kropp och själ bör man i 

arbetsgruppen sträva efter att övergå till integrerat samarbete, för att uppnå ultimat 

interprofessionellt samarbete och gemensamt kunna lösa komplexa omvårdnadsproblem 

(Boon et al, 2009). Detta går i linje med vad Käppeli (2005) visat i sin forskning, där 

han beskriver att en vårdtagare aldrig är en produkt av en person eller en professionell 

grupp. Vårdtagare är alltid komplexa fenomen som kommer från den integrerade 

kunskapen och förmågan hos de olika professionerna. Detta betyder att olika 

professioner har olika social distans till vårdtagaren, vilket brukar vara den springande 
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punkten som avgör efterfrågan på professionernas inblandning i beslutsprocessen 

(Käppeli, 2005). Vi ställer oss frågande till om man i en arbetsgrupp verkligen formar 

en gemensam förståelsehorisont eller mening kring ett problem, eller om var och en 

angriper problemet utifrån den egna subjektiva förståelsen kring problemet. Det blir 

även intressant att se om respondenterna i huvudsak påverkas av den personliga 

identiteten eller de ramar som finns kring dennes professionella roll. 

           Studier om hur olika individuella synsätt påverkar interprofessionellt samarbete 

har visat att olika förförståelse även spelar in på vilken typ av kommunikation som råder 

inom gruppen, samt vilken vikt man lägger på de professionella rollernas gränser 

gentemot varandra. Inom en interprofessionell grupp bör man ha breda diskussioner och 

en förväntan på att lära kunskaper och färdigheter av varandra. Där de professionella 

delade synsätt kring det interprofessionella samarbetet identifierade man att dessa 

utarbetade gemensamma arbetsmetoder och inte konkurrerade med varandra eller enbart 

arbetade sida vid sida (Freeman, Miller & Ross, 2000). Resultatet av denna studie pekar 

på att det är möjligt för olika professionella individer att omforma sin förförståelse 

utifrån sina medarbetares professionella förförståelse och att utifrån sina olika 

professionella utgångspunkter skapa gemensam mening kring olika symbolsystem.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att rama in vår studie har vi valt att utgå från symbolisk interaktionism, vars fokus 

ligger på att studera samspelet mellan individen och dennes sociala gemenskaper. 

Genom samspelet med andra förändras bilden av oss själva och gemenskapen ger 

ständigt nya förutsättningar för på vilket vis interaktionen utformas (Berg, 1992,s. 35., 

Mead, 1967, s. 134). I nedanstående del av uppsatsen presenteras de teman som ligger 

till grund för vår frågeställning, under följande rubriker: Individ och social gemenskap, 

Självet, Symboler samt Kommunikativt handlande. Den tematiska följden kommer 

genomgående vara densamma genom uppsatsen, i syfte att skapa symmetri. 

3.1 Individ och social gemenskap  

Inom symbolisk interaktionism med utgångspunkt i Meads arbete ser man människan 

som en social varelse som skapar mening i tillvaron och kontinuerligt tolkar denna 

verklighet, samt att det är i den sociala interaktionen som meningen skapas. Då man 
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anser att människan själv skapar sin verklighet kan man likt Thomasteoremet anta att 

”om människor definierar en situation som verklig, då blir den också verklig i sina 

konsekvenser” (Carle et al, 2006, sid. 80).  

         Symbolisk interaktionism definierar det sociala livet som den oupphörliga process 

i vilken individen tolkar sin omgivning och handlar utifrån dessa tolkningar. Individen 

kan enbart förstå omgivningen och beskriva sig själv utifrån symbolföreställningar som 

finns i det omgivande sociala mönstret. Det är symbolföreställningarna som är grunden 

för hur individer tänker och handlar (Hartman, 2004). Mead skriver att det inte är 

möjligt att få fullständig förståelse för individen, symbolen eller objektet utan att ta 

hänsyn till det sammanhang vari denna ingår. På samma vis kan inte förståelse för 

sammanhanget bli adekvat utan att ta hänsyn till de olika delarna som hör därtill (Mead, 

1967, s. 75-78). Det medvetna jaget växer fram genom en social process och denna 

utveckling medför så småningom individens identitet. Ett villkor för denna process 

menar Mead är symboliseringsförmågan, som utvecklas inom det sociala livet. 

Symboler innehåller i sig själv ingen mening och den enskilda individen kan inte heller 

skapa sådan, utan mening frambringas genom interaktion med annan eller andra. 

Användandet av språket har stor betydelse och denna uppstår genom den sociala 

processen, då utsagan påverkar oss själva liksom andra. För att det ska kunna kallas 

språk måste det finnas förståelse, liksom ett handlande knutet till det sagda, då språket 

ska kunna framkalla hos andra det som språket väcker inom en själv (Mead 1967, s. 46-

47). 

            Den Andre och Den Generaliserade Andre: Den Andre (hädanefter förkortat 

DA) står för den som inte är jag eller vi, det vill säga han, hon eller de. Vi är i behov av 

andra för att kunna definiera oss själva och på så sätt är DA en förutsättning för att en 

individ ska formas och att ett Själv ska bli till (Strauss, 1977, s. 199-209). Genom 

speglingen i andra blir man medveten om och får förståelse för den egna individen 

(Berg, 1992, s. 35., Mead, 1967, s. 134). Den Generaliserade Andre (hädanefter 

förkortat GA) finns i den sociala omgivningen och kan vara den allmänna ”opinionen” 

eller en annan specifik individ, vilken krävs för att mänsklig reflektion skall komma till 

stånd. Det är DA som möjliggör intrapersonell reflektion och ger begreppsapparat för 

teoretisk förklaring kring hur det sociala påverkar individen skriver Mead (Strauss, 

1977). DA kan t.ex. gestaltas av arbetskamrater i vilkas bedömning av individen denne 

speglar sig och därigenom blir till ett objekt för sig själv.  

          GA är en organisation av attityder hos dem individen interagerar med som 



 

7 
 

påverkar individens beteende. GA ger individen dess Själv och endast genom att anta 

dennes attityd gentemot sig själv kan människan bli kognitiv. Fortsättningsvis är det 

också endast genom att anta GAs attityd gentemot oss själva som existensen av 

samförstånd är möjliggjord, till följd av ett system som utgörs av gemensamma, sociala 

handlingar och betydelser (Mead, 1976). Det är en ofrånkomlig ömsesidig anpassning i 

förhållandet mellan individen och samhället (Mead, 1976).  

              Lek och spel: Rollövertagandet är ett signifikant begrepp hos Mead (1976) och 

under de sociala omständigheterna som Självet uppkommer finns det två aspekter som 

är huvudsakliga. Det handlar om Leken och Spelet. Mead menar att leken, tillsammans 

med GA är det främsta oersättliga verktyget i människans identitetskapande. I leken 

kanaliseras och bearbetas händelser i barnets liv på ett unikt och ovärderligt vis (Berg, 

1992).  Barnet antar i leken olika roller som står för olika diffusa personligheter vilka 

barnet sedan tar över och organiserar i förhållande till varandra. Barnet bygger med 

hjälp av rollerna sakta upp den egna karaktären (Mead 1967, s. 159-160).  Leken är 

bekräftande och sammanbindande. Den är också nyckeln till det nya, fascinerande och 

häpnadsväckande. Den tar oss in i en gränslös värld full av möjligheter. När individen 

skapar gränser och ramar kan leken övergå i spel (Berg 1992, s. 39-42).  Leken 

kännetecknas av hänryckning och sätter verkligheten på undantag för en stund. Den är 

förtrollande och utövas här och nu utan förbehåll och baktankar.  

         I leken konstrueras regler och ramar, men dessa kan häftigt revideras då allt är 

möjligt och individen själv kan skapa sin egen roll. Leken föregår tanken, vilket gör den 

spontan och omedelbar. Den antas utifrån individens egen fria vilja och kan inte 

kommenderas fram. Lekens absoluta kärna är levandet i nuet, vilket ligger till grund för 

spontan kommunikation som inte är medveten sådan (Berg 1992, s. 117-120).   

          Spelet innebär att individen, istället för att skapa sin roll, följer färdiga 

organiserade ramar och regler. Förutsättningar för att spelet ska ta form är individens 

förmåga att kunna anta omgivningens attityder och organisera de olika rollerna så att de 

står i relation till varandra, liksom den avsiktliga kommunikationen (Berg 1992, s. 39-

49). Successivt inträder GA som en slutlig konsekvens och erfarenhet av upprepade 

spel.  Vi formas ideligen i interaktionen med andra människor och utvecklar 

självmedvetenhet. Genom det ständiga samspelet får vi nya sätt att se på oss själva, 

vilket leder till nya roller som vi tillfälligt kan överta (Nilsson 1996, s.176).  Med detta 

för ögonen blir det intressant att undersöka om respondenternas arbete i huvudsak 
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påverkas av den personliga identiteten eller av de ramar som finns kring dennes 

professionella roll.  

3.2 Självet - I det sociala inträder självet.  

”Självet är något som har en utveckling; det finns inte där till att börja med, vid födseln, 

utan uppstår i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, dvs., utvecklas i 

individen som ett resultat av hans relationer till denna process i dess helhet och till 

andra individer inom denna process” (Mead, 1976, s. 109). Mead skriver om 

interaktionen med andra individer men också interaktionen och relationen till Självet. 

Förenklat kan man säga att Jaget är den handlande delen av Självet och Miget den 

reflekterande i samverkan med Jaget. Det är även i Miget vi har vår historia, 

erfarenheter och våra subjektiva upplevelser och Jaget och Miget i samverkan med DA 

bildar Självet. Det finns två generella stadier i den fullständiga progressionen av Självet. 

Den ena utgörs av andras attityder gentemot individen och varandra i specifika sociala 

sammanhang. Det andra stadiet i Självet utgörs av de sociala attityderna i den sociala 

grupp man tillhör, vilka implementeras i individens Mig och inbegrips som 

beståndsdelar i Jagets konstitution (Mead 1967, s. 158). Genom den sociala processen 

inträder Självet och inom den sociala ordningens ram växer medvetandet till och 

människan blir människa. Basen för denna utveckling och det som emellertid ligger till 

grund för den egna identiteten, vilar i att kunna se på sig och tänka kring sig själv som 

ett objekt och genom reflektion justera sitt handlande och rollövertagande. Det är i 

omgivningens reaktion på vårt beteende och våra handlingar vi blir till objekt för oss 

själva. Därigenom kan vi betrakta oss själva med omgivningens öga och därmed välja 

vad vi vill göra med det vi ser. Våra sociala relationer är en förutsättning för reflektion 

och reflektion är en förutsättning för att vi ska bli fullständiga som människor (Mead, 

1976).  

             Självets väsen är kognitivt och ligger inkorporerat i konversationen med 

symboler och gester som utgör förmågan till reflektion som fortgår i människan. 

Självets ursprung och grund bygger därmed på det sociala samspelet människor emellan 

och dess funktion blir att samordna Jagets och Migets funktioner till ett gemensamt 

Själv (Mead 1967, s. 173-178). Därmed kan vi fundera kring om social gemenskap är 

nyckeln till Självet och Självets funktion är att samordna Jaget, Miget och GA så att 

människan kan bli till en helhet. Dessutom kan man fråga sig om dessa professionella 
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objektivt kan betrakta sina egna och andras roller, samt om synen på den egna 

professionen har omformats i interaktionen med de andra professionerna. 

 3.3 Symboler  

Språket utvecklas och förnyas i och genom kommunikationen och det är endast genom 

kontakten med andra man lär sig att tala och behärska språket. Vi kan med språkets 

hjälp åstadkomma konsensus som förutsättning för samverkan människor emellan, 

vilket är en nödvändig betingelse för samhällets överlevnad (Israel, 1999). Samtliga 

människor bär med sig kognitiva bilder och vissa av dessa symboler är nästintill 

desamma mellan människor, medan andra skiljer sig åt eller inbegriper olika status 

(Mead, 1967). 

          Den vokala gesten blir en signifikant symbol när den har samma effekt på den 

som uttrycker den som den skapar hos den som responderar. Meads begrepp 

signifikanta gester står för sådant som individen gör eller de svar denne ger. Om 

reflektion kring gesten inte kommit till stånd är gesten icke signifikant. Konstant måste 

vi respondera på de gester vi själva sänder ut, för att den vokala konversationen ska 

fungera. När jag uttalar något väcker jag samma tendens hos den andre som hos mig 

själv och stimuli blir signifikant och får mening. Det är främst, enligt Mead de vokala 

gesterna som lämpar sig för denna sortens kommunikation. Om kommunikation ska 

komma till stånd måste symbolerna betyda det samma för samtliga involverade. Om 

olika individer svarar på avvikande sätt på stimulus så betyder stimulus olika saker för 

dem, vilket då tyder på att de inte har samma signifikanta symbol i sammanhanget 

(Mead 1967, s. 54-55).  

           En handling får sin mening utifrån kontexten, och situationens innehåll påverkar 

responsens utformning. När kontexten kräver samarbete måste denna nödvändigtvis få 

karaktären av samverkan mellan likaberättigade individer, för att samtliga ska kunna 

sträva efter att förverkliga sin sociala natur och åstadkomma lagbundenhet i samhället. 

Habermas (Israel, 1999) hävdar att kommunikation mellan likställda individer är 

idealiskt sett en förutsättning för att samhället ska fungera tillfredställande och bevara 

sin kontinuitet. I en ständigt pågående process söker människor med hjälp av enbart 

argumentation lära sig att förstå varandra och varandras idéer. Argumentation som 

medel att lösa motsättningar och konflikter istället för ensidiga maktspråk förutsätter 

allas jämbördiga behandling och ett stort mått av solidaritet människor emellan (Israel 

1999, s. 33). Det är genom anpassningen till varandra i den sociala kontexten som man 
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gemensamt skapar den mening som blir relevant för sammanhanget.  

         Medvetenhet är inte nödvändig för att mening ska kunna finnas i den sociala 

processen, då meningen framträder redan i den sociala handlingen. När diskussion och 

samtal utgör grund för samarbete behöver inte symboler uppfattas på samma vis, dock 

bör man ha förmåga att sätta sig in i vad symboler kan ha för innebörd för andra 

inblandade. I samarbetet krävs ett konsekvenstänkande och förmåga att vara selektiv för 

att kunna urskilja karaktäristika i situationen, så responsen blir meningsfull hos 

personen som erfar denna. Det är denna möjlighet till fördröjd respons som skiljer det 

reflektiva handlandet från det icke- reflektiva och det är det reflektiva handlandet som 

gör det möjligt att välja på vilket vis man responderar på stimuli. Människan har inte 

enbart en valbar respons på stimuli, utan kan prova sig fram i tanken. Förmågan till att 

hålla olika alternativa responser levande i sinnet och utifrån dessa välja vilken stimulus, 

som man responderar på, samt förmågan att förutse händelser och planera i förväg hur 

man vill agera är utmärkande för människan. Att kunna planera för framtiden och 

diskutera med olika symboler för att kunna förstå framtida stimulus-responser här och 

nu, krävs för gemensam reflektion och att konversationen ska kunna leda till 

samarbetsvilja. Tolkningen av gesten är det som utgör grund för anpassning och som 

ger gesten dess mening. Vid medvetandenivå blir en sådan gest en signifikant symbol, 

dock inte tolkningen av densamma (Mead 1967, s. 70-73). 

          När vi generellt talar om att människan kan tänka ut saker, handlar det om att 

symboler kan ha en vidare betydelse än den just uppenbara. Urskiljandet av viktiga 

karaktäristika i relation till objekt och förmågan att härleda dessa till den faktiska 

symbolen, visar på människans förmåga att reflektera kring företeelser. Mening uppstår 

och ligger inom området för relationen och symbolen som personen uppfattar den, 

liksom det beteende som blir konsekvensen av de karaktäristika som valts ut gällande 

symbolen. Ett exempel skulle kunna vara att se fotspår som symboler och härleda dessa 

symboler till vargen vars spår som skådats. Rädslan uppstår vid anblicken av spåret som 

pekar på det verkliga ursprunget till rädslan; fotspåret betyder varg. Mening är alltså 

utveckling av något objektivt varande som står i relation till det sociala agerandet och 

mening är intimt förbunden med den sociala process där denna uppstår (Mead, 1967, s. 

119-122). Därmed blir det intressant att titta på om det är möjligt för respondenterna att 

utifrån sina olika professionella utgångspunkter skapa gemensam mening kring olika 

symbolsystem och vilka gemensamma föreställningar som formas.   
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3.4 Kommunikativt handlande  

I vår studie har vi gott bruk av Jürgen Habermas teori kring kommunikativa handlingar. 

De kommunikativa handlingarna gör att vi måste betrakta de inblandade som talare och 

lyssnare och samtliga närvarande relaterar till den objektiva, sociala eller subjektiva 

världen. I den kommunikativa handlingen reses ömsesidigt giltighetsanspråk som kan 

bestridas eller accepteras. Inbördes förståelse fungerar som en handlingskoordinerande 

mekanism på så sätt att deltagarna i interaktionen enas kring den hävdade giltigheten i 

yttrandet. En utsaga ska kunna objektivt bedömas som sann för att inbördes förståelse 

ska komma till stånd. När samförstånd uppnås och meningsskiljaktigheter klaras upp 

kan detta leda till inbördes förståelse och mening (Habermas, 1996, s. 125-126).  

          Joakim Israel (1999)  har använt både Meads nyckelbegrepp meningsfullhet 

(Mead, 1967, s. 75-82) och Habermas begrepp kommunikativa handlingar (Habermas, 

1996, s. 111-141) när han driver frågan om kommunikation som meningsfull handling. 

Israels syfte passar vårt syfte, att kartlägga vilken produkt som finns i kommunikationen 

inom arbetsgruppen på företaget. Kommunikation som produktiv av egen kraft är ett 

tema hos både Habermas och Mead och Israel använder sig av båda dessa i sin analys av 

kommunikation som substansfylld handling. Vårt syfte är att tillämpa dessa författares 

analys på vårt empiriska material. 

           Jürgen Habermas (Israel, 1999) menar att människan i grunden är en social 

varelse och enligt Habermas äger medlemmar i en grupp gemensamma intressen och 

målsättningar. Dessa måste beskrivas med hjälp av språkspel som rör genuina sociala 

fenomen. Språk är en persons talhandlingar i en konkret situation, det som lägger 

grunden för handlingen, samt utgör dess bakgrund. Språk är ett system av regler, en 

struktur, som är institutionaliserad och det innebär att regelstrukturen existerar 

oberoende av en viss talare, men inte oberoende av alla talare. Vi föds till exempel in i 

det svenska språket, betraktat som en struktur och praxis. Om inte strukturens regler 

efterföljs i den konkreta situationen blir inte utsagan korrekt. I vårt samhälle, där 

ekonomiska aktiviteter är dominerande, baseras interaktionen ofta på instrumentella 

målsättningar som har effektivitet och framgång som ledstjärna. Därvid betraktas den 

andra individen antingen som medel eller som hinder för egen personlig framgång 

(Habermas, 1996, s. 98). Ett gemensamt språk innebär att vissa kunskaper delas av en 

grupp människor och betraktas som självklara. Detta gemensamma vetande kan bilda 

utgångspunkt till ömsesidig förståelse och det handlar om en pågående process med 
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gradvis ökande uppskattning av varandras positioner (Israel, 1999). I kommunikativt 

handlande är deltagarna inte primärt inriktade på egen framgång utan på inbördes 

förståelse. Om deltagarna lyckas uppnå en inbördes förståelse leder detta till 

samförstånd. Gemensamma övertygelser utgör den grund som samförstånd vilar på 

(Habermas, 1996, s. 100) 

          När meningsskiljaktigheter klaras upp kan man nå samförstånd, vilket då kan leda 

till uppnådd inbördes förståelse. Kommunikativa handlingar bidrar till att samordna 

aktörernas handlingar och ger upphov till social ordning för gruppmedlemmarna 

(Habermas, 1996, s. 95-97). Det kommunikativa handlandet förutsätter 

gruppdeltagarnas jämlikhet och frånvaro av hierarki. I ett försök att konstruera en tänkt 

ideal talsituation för både teoretiska och praktiska diskurser, har Habermas (Israel, 

1999) angett fyra villkor för att en sådan ska kunna komma till stånd. 1) Alla deltagarna 

i en diskurs måste ha samma chanser att kunna yttra sig, de måste alltså vara jämställda 

och acceptera varandra som sådana. 2) Alla måste ha chanser att ifrågasätta påståenden, 

tolkningar, förklaringar etc. och diskutera om de överensstämmer med 

giltighetsanspråken. Diskursen måste föras offentligt. 3) Alla måste acceptera att tala på 

ett sannfärdigt sätt, det vill säga mena vad de säger och inte använda sig av olika knep. 

4) Diskursen måste vara fri från varje form av tvång och maktanvändning (Israel, 1999). 

En ideal talsituation har sin utgångspunkt i jämbördigt deltagande, offentlighet, 

uppriktighet och frånvaro av tvång och detta språkspel förutsätter samarbetsvilja och 

sannfärdighet från samtliga i gruppen (Habermas, 1996, s. 102). Därmed funderar vi på 

vilken gemensam uppsättning betydelsebärande symboler som utvecklats för att ge 

mening åt individernas handlingar i arbetsgruppen. En symbol kan vara ett språkligt 

begrepp, ett statusladdat föremål, liksom ett vardagligt föremål, vilket gör det intressant 

att undersöka vilken roll symboler spelar och hur dessa påverkar samarbetet på vald 

arbetsplats. Vidare vill vi studera på vilket vis kommunikationen i arbetsgruppen står i 

relation till Habermas ideala talsituation. Punkterna för en ideal talsituation används av 

oss som verktyg för att få förståelse för på vilket vis arbetsgruppen kommunicerar med 

varandra.  

3.5 Teoretisk diskussion 

Människan skapar mening genom den sociala gemenskapen och tolkar verkligheten, 

samt beskriver sig själv utifrån de föreställningar som finns i det sociala mönstret. Det 

är i speglingen i andra som medvetenheten och förståelse för den egna individen blir till. 
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Sammanhanget är en förutsättning för adekvat förståelse för individen och dennes 

handlande. För att förstå de olika professionernas roller och den sociala gruppens 

gemensamma progression blir Meads teorier kring lek och spel relevanta för på vilket 

vis vi ser på individen och gruppens utveckling. Detta väcker tankar kring huruvida de 

olika professionerna upplever sig styrda av den egna professionen och hur en profession 

står i relation till de andra professionerna för att förstå individen i den sociala 

gemenskapen som utgör grund för samarbetet.  

             Då vi intresserar oss för individers subjektiva upplevelser av multiprofessionell 

interaktion och hur denna påverkar deras identitet, blir det intressant att se i vilken 

utsträckning de sätter sig in i och förstår varandras professionella roll. Vi ställer oss 

frågande till vilken betydelse interaktion mellan olika professioner får i formandet av 

Självet, utifrån Meads tanke om hur människan blir människa och formar sitt Själv i 

relation med andra människor.  

              Med språkets hjälp kan samförstånd eller enighet frambringas som 

förutsättning för fungerande samarbete mellan människor (Habermas, 1996, s.83-105). 

Enligt Mead bär människor med sig kognitiva bilder, så kallade symboler. En del 

symboler är näst intill de samma mellan människor, medan andra skiljer sig åt eller 

inbegriper olika status. Med detta för ögonen ställer vi oss frågande till hur de olika 

professionerna i arbetsgruppen skapar mening kring symboler och hur professionerna 

står i relation till varandra samt huruvida statusskillnader och inverkansmöjligheter går 

att skönja.  

            I grunden är människan en social varelse och enligt Habermas förfogar 

medlemmar i en grupp över gemensamma intressen och målsättningar. Jämlikhet och 

frånvaro av hierarki är en förutsättning för att kommunikativt handlande skall komma 

till stånd . Ett gemensamt språk innebär att vissa kunskaper delas av en grupp 

människor, den gemensamma kunskapen ligger till grund för de insikter vi betraktar 

som självklara. Detta självklara bildar utgångspunkt till ömsesidig uppfattning inom 

gruppen vilket blir en pågående process med progressiv uppskattning av varandras 

ståndpunkter (Habermas, 1996, s. 111-141). Jämbördigt deltagande, offentlighet, 

uppriktighet och frånvaro av tvång samt språkspelet förutsätter samarbetsvilja från 

samtliga i gruppen och utgör basen i den ideala talsituationen. Utifrån detta blir det 

intressant att se på vilket vis kommunikationen verkar till förståelse liksom hur 

gruppens kommunikation står i relation Habermas ideala talsituation. 

            Dessa teoretiska utgångspunkter ligger till grund för våra 10 öppna frågor. Då vi 
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vill ta del av gruppmedlemmarnas upplevelse av det professionella samarbetet, är 

intervju det naturliga redskapet för att kunna få del av denna. Detta för att de skall 

beredas möjlighet att på ett öppet och ocensurerat vis, föra fram deras synpunkter kring 

samarbetet i gruppen. 

 

4. Metod 

Uppfattningen inom den erfarenhetsbaserade socialpsykologin är att utveckla en 

disciplin som kan hjälpa till förståelse av individers upplevelser och relationer, samt att 

denna förståelse ska kunna utgöra grund för förändring av dessa upplevelser och på 

vilket vis man lever sitt liv (Sapsford et al., 1998). Likt Blumer (1986) anser vi att 

handlingar bör studeras i sin naturliga miljö därför blir det relevant att studera 

individens upplevelse av samarbetet på arbetsplatsen.  

          Eftersom vi vill förstå den enskilda individens upplevelse av samarbetet blir inte 

kvantitativ intervju aktuell, då den innebär en högre grad av standardisering och 

strukturering (Hartman, 2004). Kvalitativa metoder är särskilt lämpliga för att skapa en 

djupare förståelse av subjektiva upplevelser av interaktion med andra. Därför är de bäst 

anpassade för att uppnå syftet med ett arbete där man är intresserad av professionellas 

subjektiva upplevelse av multiprofessionell interaktion, av sättet på vilket den kan 

övergå i interprofessionellt samarbete, samt av en professions påverkan på 

gruppmedlemmarnas professionella identitet.  

           Mot bakgrund av dessa resonemang har vi valt att göra en kvalitativ studie med 

grund i semistrukturerad intervju som besvaras av sex professionella inom samma 

multiprofessionella arbetsgrupp, utifrån subjektiv uppfattning och upplevelse av 

samarbetet i gruppen.  

4.1 Försökspersoner:  

Då vi ville studera hur interaktionen och meningsskapandet tar form i en 

multiprofessionell arbetsgrupp, valde vi att vända oss till ett ungdomsvårdsboende. 

Valet föll på dem då vi ansåg att de hade en lämplig sammansättning av kompetenser i 

den multiprofessionella arbetsgruppen samt att dessa olika kompetenser har krav på sig 

att få ett samarbete till stånd, för att verksamheten ska fungera på ett fullgott vis. Ett 

bekvämlighetsurval (Hartman, 2004) där valet föll på att kontakta ett 
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ungdomsvårdsboende i en medelstor stad i Mellansverige som rekommenderats till oss. 

Denna rekommendation underlättade vidare arbetsförlopp (Kvale, 1997). Efter 

diskussion med verksamhetsansvarig på ungdomsvårdsboendet togs beslutet att 

arbetsgruppen var lämpliga respondenter. Gruppen består av elva individer med skilda 

professioner (socionomer, pedagoger med olika inriktningar, omvårdnadspersonal med 

olika inriktningar, sjuksköterskor samt enhetschef) varav vi intervjuade sex stycken, 

som själva anmält sitt intresse efter förfrågan. De sex som anmälde sitt intresse var två 

socionomer, tre pedagoger varav en är enhetschef, samt en behandlingsassistent och 

antalet män och kvinnor var lika. I och med att intervjuerna sker på arbetsplatsen under 

schemalagd arbetstid, är deltagandet i viss mån styrt. Dock framhåller vi att de gör detta 

på frivillig basis, då de som avböjde förfrågan inte behöver delta (Kvale, 1997). 

Anonymiteten garanteras genom att vi inte redogör för vårt val av stad, organisation och 

specifik arbetsplats. I och med det ringa antalet respondenter inom den specifika 

arbetsgruppen måste särskild hänsyn tas till på vilket sätt resultat redovisas för 

arbetsgruppen, med tanke på anonymiteten (Kvale, 1997). 

4.2 Mätverktyg: 

Vi upprättade en intervjuguide med 10 öppna frågor som har sin grund i de teorier vi 

valt, samt utifrån utarbetade teman för studien (Hartman, 2004; Kvale, 1997; Sapsford 

et al., 1998) (Se bilaga).       

4.3 Procedur:  

Kontakt upprättades med ett ungdomsvårdsboende som rekommenderats oss, för 

förfrågan om hjälp med respondenter till planerad studie. Efter telefonkontakt med 

verksamhetsansvarig togs beslut om möte för vidare diskussion och planering. Syftet 

med detta var att båda parter skulle få möjlighet att reflektera kring huruvida 

arbetsgruppen är lämplig grupp för den studie vi presenterar. Efter information och 

diskussion kring våra tankar, beslutades att verksamhetsansvarig skulle vidfråga 

personalgruppen. Sex av de anställda ställde sig positiva till att delta i undersökningen. 

Verksamhetsansvarig tog på sig ansvaret att uppbringa ett intervjuschema då 

intervjuerna skulle komma att genomföras på respondenternas arbetstid. Intervjuerna 

var av semistrukturerad art, bestående av 10 öppna frågor och vid intervjutillfällena 

informerades respondenterna om av anonymiseringen i färdigställt material, att 

inspelning av intervjun skulle förekomma samt ett riktmärke på ca 45 minuter per 
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intervju gavs respondenterna. Samtliga respondenter gav sitt medgivande till att vi fick 

återkomma om frågeställningar behövde klargöras. Intervjuerna pågick under två dagar 

som passade bäst in i verksamhetens struktur gällande personalens arbetstider samt 

beläggningen på boendet. Vid intervjuerna fanns båda författarna med och den av oss 

som inte ställde frågorna antecknade betoningar av särskilda ord liksom ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. Detta för att inte gå miste om värdefulla intryck som annars kunde gå 

förlorad vid transkriberingen. Insamlat material numrerades för att bringa ordning i det 

fortsatta arbetet samt i syfte att avpersonifiera respondenterna. Fråga efter fråga delades 

in under respektive tema och en uppdelning av materialet gjordes för vidare 

transkribering. Jämförelse gjordes fråga för fråga, likheter och skillnader identifierades 

mellan respondenternas utsagor i syfte att urskilja centrala teman och begrepp. 

Dominerande och samlade utsagor plockades ut för att användas till citat för att belysa 

väsentliga aspekter, citaten sorterades in under studiens teman kopplade till teoretiska 

utgångspunkter varpå analys genomfördes med hjälp av tidigare forskning och valda 

teorier (Hartman, 2004).  

4.4 Reliabilitet och validitet: 

Hartman (2004) skriver att det i vetenskapliga sammanhang är viktigt att studien 

uppfyller pålitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). Reliabiliteten handlar om att 

den datainsamling man fått fram av respondenterna är pålitlig. För att öka 

trovärdigheten i vår undersökning valde vi att spela in samtliga intervjuer med hjälp av 

en diktafon och transkriberade ordagrant inom ett dygn. Vi ställde klargörande frågor 

för att försäkra oss om att vi hade förstått respondenternas svar korrekt. Det faktum att 

vi förde anteckningar kring betoningar av ord och icke verbala uttryck anser vi ökar 

reliabiliteten. Dock hade pålitligheten i undersökningen ökat ytterligare om 

observationer hade varit möjligt.  

Vidare skriver Hartman (2004) att validitet innebär giltigheten i studien. Det vill säga att 

man verkligen undersökt det man hade som syfte att undersöka. Giltigheten i studien 

beror även på det material man använder sig av för att utföra undersökningen. Genom 

att utföra två pilotintervjuer såg vi till att det empiriska undersökningsinstrumentet, som 

utformats utifrån våra teoretiska utgångspunkter, fungerade innan vi utförde de faktiska 

intervjuerna i undersökningen. 
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4.5 Etiska överväganden: 

Kvale påpekar att etiska överväganden inte kan urskiljas som en avskild fas i arbetet, 

utan måste tas i ständigt beaktande (Kvale 1997, s.104-116). 

         Under hela arbetsprocessen har vi återkommande funderat kring vad som händer i 

arbetsgruppen efter deltagande i studien. Detta för att vi inser att intervjun skulle kunna 

väcka tankar och känslor som kan påverka framtida samarbete i arbetsgruppen. Vi 

kommer ha detta i åtanke när studien redovisas för arbetsgruppen. 

         Deltagande i studien byggde på frivillig anmälan efter att ha informerats om vad 

ett deltagande skulle innebära. Men då enhetschefen var den som förde fram vår önskan 

om deltagande skulle detta möjligtvis kunna upplevas tvingande att medverka.  Men vår 

bedömning blev ändå att det istället för tvingande skulle upplevas tryggt att befinna sig 

på den egna arbetsplatsen.   

         Genomgående har vi fört diskussion kring hur anonymitet skall bevaras och vad 

konsekvenserna blir för den enskilda individen i förhållande till arbetsgruppen som 

denne ingår i. Då studien är utförd med ett litet antal deltagare från en och samma 

arbetsplats och samtliga i arbetsgruppen är medvetna om vilka som anmält sitt 

deltagande skulle möjligheten till att förbli anonym ifrågasättas. Av den anledningen 

valde vi att ge dem namn som respondent 1-6 så snart efter intervjutillfället som möjligt. 

Detta för att vi i möjligaste mån skulle avidentifiera respondenterna för oss själva, 

liksom för läsaren. 

 

5. Avgränsning 

Då observation inte är möjlig på arbetsplatsen, på grund av sekretess, finns inte tillfälle 

att studera den icke-verbala kommunikationen som finns i interaktionen mellan 

medlemmarna i arbetsgruppen. 

         I vår studie ligger fokus på professionell identitet. Detta gör att vi valt att inte 

studera hur andra former av identitet som kön, etnicitet, ålder eller klass påverkar 

interaktionen, eftersom det inte ingår i syftet med denna uppsats. 

         Vidare är inte vår ambition att studera organisationens struktur som sådan och hur 

denna kan inverka på det multiprofessionella samarbetet och meningsskapandet på 

arbetsplatsen. 
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6. Resultat 

I nedanstående del kommer resultatet presenteras från gjorda intervjuer. Resultatet 

redovisas under rubriker som är direktkopplade till våra teman.   

6.1 Individ och social gemenskap.  

När det gäller frågan hur deras upplevelse av hur samarbetet fungerar i arbetsgruppen är 

svaret generellt sett bland respondenterna att samarbetet fungerar bra och flera av dem 

upplever att det är den bästa personalgrupp de jobbat i. Respondent 3 säger: ”jag tycker 

vi samarbetar väldigt bra, det här är den bästa personalgrupp jag jobbat i, jag tror det 

beror på att de flesta varit anställda väldigt länge och att alla har liksom hunnit finna 

sina roller och sin del i maskineriet så. Jag tycker vi samverkar jättebra faktiskt”. 

Respondent 2 säger: ”Jo jag tycker att det fungerar väldigt bra och det beror väldigt 

mycket på att det är väldigt bra personer kan jag säga. Det är en väldigt trevlig 

arbetsgrupp, det är min upplevelse. Vi samarbetar och vi tolererar varandras olikheter, 

kan jag säga”. Respondent 6 hävdar att förutom att samarbetet fungerar väl går det 

mesta i arbetsgruppen på rutin: ”Vi är en väldigt gammal arbetsgrupp och vi har jobbat 

ihop så länge på gott och ont. Man gör det som förväntas ska göras egentligen, så jag 

tycker samarbetet fungerar väl”. Generellt sett vill man framhålla att statusskillnader 

inom arbetsgruppen inte finns, liksom att man beskriver att arbetet inte utförs på olika 

vis på grund av vilken utbildning man bär med sig.  Respondent 6 säger: ”I vardagen 

gör alla nästan samma saker, så där är ingen skillnad på utbildning, mer än hur man 

skriver journaler och så där. Och det bestäms i teamet vem som gör vad och 

utbildningen där har ingen större, det är mer som att personen spelar roll, så att det 

fungerar väl”.  

             När respondenterna svarar på frågan på vilket sätt samarbetet påverkas av att de 

har olika professioner blir svaren tvetydiga. Respondenterna hävdar över lag att det har 

betydelse och påverkar i den bemärkelsen att de kommer in med olika synvinklar och 

synsätt men å andra sidan att det mer skulle handla om personlighet och erfarenheter än 

det handlar om professioner. Respondent 2 säger:  

Ja det påverkas på så sätt att vi är, vi kommer ju in med olika synsätt och synvinklar på 

problemen som dyker upp och mycket är ju att, att man får lösa problem här hela tiden. 

Men sen är vi helt olika varje enskild person och då kom, då har man väl kanske lite 

olika synvinklar på hur man ska tackla problemen och så. Det är nog det som gör att det 

är bra att vi har olika synsätt på det hela.  
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Då det beskrivs att den utbildning man valt och det man brinner för kommer 

inkorporeras i personligheten och formar de egna handlingarna vill man belysa att 

personligheten har företräde framför den specifika professionen. Respondent 5 beskriver 

detta:  

Vi har ju jobbat ihop så länge så då försvinner spetsarna. En utbildning gör ju att man 

får en viss syn på människor, oavsett om man vill eller inte så påverkas man. Och där 

kan det möjligtvis va en skillnad, men i vardagen är inte den så tydlig. Jag är ju pedagog 

då och har fått till mig det där friska hos alla, det sitter ju i mig. Jag förmedlar ju till mitt 

team, när vi har genomgångar, så är det ju min syn men det är nog ingen som tänker att 

det har med mitt yrke, min utbildning att göra, utan att det har med mig som person att 

göra. Så att, utbildningen här gör inte så stor skillnad tror inte jag, det är personlighet 

och hur länge man har varit här.  

En av sex respondenter avviker från mängden genom att faktiskt påtala att det är 

blandningen och de olika yrkeskategorier som ger dynamik åt gruppen. Respondent 4 

säger: ”Jag tror att det är ganska bra, för att vi ju som sagt ganska mycket bredd. Det är 

väl en av styrkorna här att vi är från olika grupper, det är ju oftast där det är blandning 

som det blir bäst, mest dynamik”. En respondent gör gällande att det är på grund av de 

olika professionerna som samarbetet fungerar så bra och att det har resulterat i att de har 

skapat en egen modell att jobba utifrån. Respondent 1 uttrycker: ”Vi har gjort våran 

egen modell här, vi har gjort, det är lite svårt att beskriva hur vi gör men eftersom vi 

samarbetar och använder våra kunskaper som var och en har, så har vi skapat oss en 

egen modell, det är min syn på det hela va”.  

           Två av sex respondenter anger att de känner sig styrda av sin profession i 

samarbetet med de andra på så sätt att det präglat deras sätt att tänka och att de genom 

sin profession har med sig olika synvinklar in i gruppen. Respondent 1 och 2 beskriver 

det enligt följande: ”Det tror sjuttan att jag, jag känner mig inte fången i någonting men 

jag känner att jag kan använda min kunskap, min långa kunskap inom det här”. 

Respondent 2: ” Ja styrd på så sätt att man har, att det påverkar ens sätt att tänka, det gör 

det ju.  Jag har ju läst sociologi inom min grundutbildning och har väl lite av den 

synvinkeln, på det hela”. Två respondenter svarar på frågan utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och framhåller att alla har samma uppgifter oavsett profession. 

Respondent 3 säger: ”Nä det gör jag inte, vi har ju inte, alltså, alla gör ju samma sak 

här… det är en del i rollen här”. Respondent 4 uttrycker även en frustration över att i 

vissa lägen känna sig överkvalificerad arbetsuppgifterna och att man fastnar i roller 
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vilket leder till stagnation i arbetsgruppen, vilket tillskrivs den låga 

personalomsättningen samt att man i gruppen arbetat tillsammans under lång tid. 

Respondent 4 säger: ”Personalomsättningen är ju nästan noll här och det gör ju också att 

det stagnerar lite faktiskt och att man lätt blir lite fast i den roll som man har fått i det 

teamet fast det egentligen har man inte testat något annat på nå´t sätt”. Respondent 6 

svarar dubbeltydigt och menar att hon inte känner sig styrd av sin profession men att det 

är svårt att skilja vad som är profession och personlighet och att det då är svårt att svara 

på om den egna professionen styr samarbetet. Respondenten ger samtidigt ett exempel 

från skoltiden där hon tydligt fick erfara att olika utbildningar ger olika grund att stå på 

samt att olika synsätt och inriktning spelar stor roll i hur man bemöter och agerar 

gentemot människor: 

Det gör jag ju inte egentligen eftersom det blir ju en del av en. Så att egentligen gör jag 

inte det. Andra skulle möjligtvis kunna se, för många år sedan hamnade jag på en 

utbildning för… egentligen var det sjuksköterskor som skulle vidareutbilda sig till 

psykiatrisjuksköterskor. Som pedagog, alltså jag tänkte inte på hur styrd jag var, blivit 

av min tidigare utbildning. Så hade vi en hemtenta och alla sjuksköterskor ordinerade 

jättemycket medicin och inläggning och jag är pedagog så jag tänkte han behövde lite 

kaffe, lite gott sällskap… för det är mitt sätt. Eller det är det jag blivit lärd va.  

Utöver redovisade utsagor framkom även förklaring kring att formella roller 

förekommer som övriga ovillkorligen måste förhålla sig till. Dessa utgörs av enhetschef 

och två teamledare som således har ett större ansvar och andra befogenheter än övriga 

gruppmedlemmar.  

6.2 Självet.  

Respondent 1 är tydlig i sin beskrivning av huruvida den egna attityden påverkas av de 

andra professionernas attityder och att det är det som gör att kunskap och erfarenhet bör 

lyssnas till. Respondent 1 säger: ”Jaa, det gör det absolut. Vi samarbetar ju så vi lyssnar 

på varandra och handlar det om medicinkunnande, handlar det om en av våra 

socionomer som har erfarenhet där så självklart så måste jag lyssna och ta till mig av 

den kunskapen och lära mig av den då”. Respondent 4 är mer försiktig och lite 

motsägelsefull i sitt uttalande om huruvida den egna professionens attityd påverkas av 

de andra professionernas attityder. Denne hävdar också att man blir påverkad men att 

det handlar om att följa samma linje för att arbetet skall fungera, samt att 
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professionalitet handlar om att kunna följa andras idéer trots att det inte ligger i linje 

med den egna åsikten. Respondent 4 säger: 

Man blir påverkad av sina arbetskamrater, men det handlar ju också om på vilken linje 

man ska hålla gentemot ungdomarna. Jag kanske egentligen tycker att det är helt galet 

men har vi bestämt att det ska vara så, så får man ju följa den linjen, det är väl också ett 

sätt att vara professionell, för det är ju inte alltid man tycker likadant.  

En av de sex respondenterna ger ett mer tvetydligt svar och menar att det å ena sidan 

absolut påverkas och bör så göras för att skapa bredd på synsätten. Men å andra sidan 

får dessa synvinklar inte vara för extrema i sitt slag. Det är bäst när det är lite lagom 

”luddigt”. Respondent 6 säger: 

Jag tror att skillnaden gör i en arbetsgrupp att man blir nog lite mer ödmjuk… och 

fördelen är absolut att man får lite andra vinklar på, diskussionen blir intressantare och 

ungdomarna får det bättre, alltså man får en bättre spännvidd på tanken. Om inte någon 

blir extrem, då skulle det kunna vara en nackdel om det är någon som bara strider för 

sitt, men blir det lite lagom luddigt så tror jag att det fungerar det är bra med olika om 

det inte blir extrema. 

Respondent 5 svarar på frågan på en generell nivå kring att attityder kan förändras när 

man inser vilken kompetens eller profession man möter. Ofta handlar detta om 

fördomar, okunskap och tidigare erfarenheter. Att kunna argumentera för sin sak för att 

påverka människor i omgivningen, framhåller respondenten som avgörande. ”En läkare 

inom barnhabiliteringen ringde för att läxa upp mig för att vi har gött en av våra 

boenden, och att denne hade blivit tjock och hon hade säkert fördomar om det. Men 

efter ett tag så vände hon för då insåg ju hon att det fanns en annan kompetens här än på 

vanliga vårdboenden ”.  

             Samtliga respondenter håller med om att de har omformats i interaktionen med 

andra människor men de svarar tvivlande på ifall det har med professionalitet, 

personlighet eller om det har med utbildning och status att göra. Respondent 1: ”Neej, 

jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det? Det klart att man naturligtvis påverkas av 

varandra hela tiden, jag menar jag kan mer om det här idag, pga. av att jag lyssnar på 

mina arbetskamrater än vad jag gjorde för tre år sedan, givetvis har det förändrats sig, 

det har det gjort”. Respondent 2 säger: ”Ja troligen! Jag vet inte, inte som professionell 

arbetare men kanske som person. Det är klart man tar ju till sig av, av andra personer 

och om det är deras profession eller om det är deras person som då gör att man tar till 
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sig”. Respondent 6 säger: ”Absolut det tror jag, alltså man blir mer erfaren, man blir 

äldre och saker förändras i sitt eget liv så det är klart att man tänker annorlunda, vad 

som är vad är omöjligt och säga”. En av respondenternas utsagor skiljer sig ifrån de 

andra då denne redogör för på vilket vis denne insett att vissa professioner anses vara 

”finare” än andra. Respondent 4 säger:  

Mm… det har det nog faktiskt, jag har ju jobbat här i 4 år, och det är ju så att när jag 

började i den här verksamheten då var det ju väldigt positivt kring det här att vara 

behandlare och behandlingsassistent… Nu är det så här lite fult att vara behandlare. Det 

är nog lite finare… pedagoger pratas det ju mycket om när man träffar andra människor 

och socialsekreterare, Men det är väl den där mode… inriktningen som går i saker och 

ting, för vi gör ju samma jobb egentligen oavsett att vi kallar det.  

Respondent 5 uttrycker svaret i generella termer kring vad professionalitet innebär och 

om hur professioners förhållningssätt ser ut idag jämfört med på sjuttiotalet. Respondent 

5 säger: ”Att allting genomsyras av att man pratar om mer professionell hållning 

gentemot klienter överhuvudtaget. Man har väldigt mycket mer tankar om att inte bli för 

privat… mer professionell i förhållande till vad det har varit tidigare”. 

6.3 Symboler.  

När det är fråga om hur de olika professionerna står i relation till varandra vad gäller 

status är den generella uppfattningen i arbetsgruppen att det finns ringa skillnad dem 

emellan, liksom att man inom gruppen sällan eller aldrig funderat i statustermer och att 

den rangordning som eventuellt finns, är mycket liten. Respondent 2 säger: ”Ja det är 

väl kanske, det syns väl mest på vad man har för titel här då om man är, beroende på 

vad man har för grundutbildning, det är väl det. Annars är det väldigt lite statustänkande 

här”. Den bild arbetsgruppen ger är att det skiljer sig mellan vad som hör till den 

formella anställningen och den titel man där besitter, och hur stor vikt som läggs till 

dessa titlar i det löpande arbetet. Respondent 4 beskriver detta: ”Ja då är jag ju inte så 

högt uppe för jag har ju gått på folkhögskola, jag har ju inga högskolepoäng, det är 

skillnad på skit och pannkaka!” Vidare är den generella bilden från samtliga 

respondenter att dessa olikheter i status tar sig uttryck, i en för ögat dold, hierarkisk 

ordning. Respondent 1 beskriver detta: ”I den utbildning jag har då så är jag ju jämställd 

med socionomerna så jag är ju boendepedagog här då, det spelar ingen roll vem utav oss 

det är om är fritidsledare från början eller som är socionom utan vi lyssnar på varandra”. 

I utsagorna framkommer även den synliga eller formella delen av statusordningen, där 
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enhetschefen utgör den högsta befattningen inom arbetsgruppen.  Respondent 5 säger: 

”Som chef är man alltid chef! Det är ju det man är satt att göra. Så det är klart att jag, 

min eller mitt ord är ju alltid det sista”. Utöver enhetschefen finns två anställda med ett 

vidare ansvar än övriga i samarbetsgruppen och som utgör ett teamledarskap, som har 

en samordnande funktion i respektive team. Respondent 6 beskriver detta:  

Som teamansvarig har jag ju ett visst ansvar gentemot socialtjänsten och gentemot 

föräldrarna och ju åt dem som är i mitt team också. Sen bland vissa ungdomar kan det 

ha en viss status möjligtvis, eftersom de tänker att jag bestämmer lite mer, på gott och 

ont… Men… inte i personalgruppen kan jag inte tänka mig, det tror jag inte. Jag har 

aldrig tänkt på frågan ens (skratt).  

            Vad gäller hur de olika professionernas förståelse står i relation till varandra 

kring ett gemensamt problem, kan utläsas att man i arbetsgruppen inte upplever sig 

förstå problem på skilda vis. Respondent 3 säger: ”Nej jag tror inte det är så stor 

skillnad, vi jobbar ju mer utifrån en modell här så att man ska ju göra mer eller mindre 

lika helst och gör jag det är det inte på grund av utbildningen tror jag inte”. Samtliga 

svarande anser att de själva har god förståelse vid uppkomna problem, liksom att de 

upplever sig lyssnade på. Respondent 4 säger: ”Men jag tycker att jag har nog ganska 

god förståelse, jag har ju en ganska bred bakgrund innan också, jag har jobbat med 

mycket olika sorters människor och tagit hand om olika sorter va, så att jag har nog ett 

ganska brett spektra så”. Respondent 2 säger:  

Jag vet inte… Det är ju en väldigt provocerande fråga faktiskt… Jag tycker ju att vi har 

väldigt mycket förståelse (skratt). Det känns som man lyssnar på det jag säger och så, ja 

ungefär så… Så har jag ganska stort inflytande samtidigt som jag inte känner att jag, att 

det är viktigt för mig utan ja ungefär så.  

I en av utsagorna framkommer att förståelse inte enbart är objektivt gripbart, utan också 

beror på den tolkning som görs av situationen eller problemet och att förståelse formas i 

förhållande till betraktaren. Respondent 5 säger: ”Säger det något om dig eller säger det 

något om dem… Och lite så är det ju alltså att kommer man i konflikt med något så, det 

finns ju liksom… min sida och din sida och den rätta sidan på något sätt”. En av sex 

respondenter redogör för att den egna förståelsen ibland till viss del kan övergå andras 

förståelse kring samma problem eller situation, liksom att detta hör till personligheten 

snarare än till dennes specifika profession. Respondent 6 säger:  
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För jag har… ibland väldigt bestämda åsikter om vad som behöver göras och inte 

behöver göras. Och då för jag fram dem och jag tycker att det är lite mer min 

skyldighet, vi provar så här. Men det är för att jag är sådan som person tror jag. Men vill 

inte de andra prova det så får de väl säga till då, i annat fall så gör vi så. Sådan är jag.  

Att man stundtals ingår i majoritet eller minoritet i arbetsgruppen styr om man framför 

sina åsikter eller inte liksom om det man framför kommer ha någon inverkan på beslut.  

6.4 Kommunikativt handlande.  

Vid beskrivning av förloppet som blir när inte alla förstår vad som ska göras i en 

samarbetssituation framkommer att man sällan tycker sig stöta på problemet att någon 

inte förstår. Man beskriver att man antar olika strategier för att få andra att förstå. När 

dessa ändå inte riktigt begriper ger denne upp och anser också att man då förklarat 

färdigt. Respondent 6 säger: ”… och till slut ger väl den människan sig för den, ja den 

tänker att ska de hålla på så här en timma till med exempel jag inte begriper så skiter jag 

i det. Och sen är det färdigdiskuterat (skratt)”. Att hela arbetsgruppen är uppdelad i två 

delar beskrivs som att det underlättar för förståelsen i stort, då man för separata 

diskussioner som sedan redovisas i helgrupp. Respondent 3 säger:  

I första skedet så diskuterar vi i gruppen och där skulle inte jag köra över någon så att 

säga, utan där är vi ganska mycket koncensus annars så pratar vi oss fram till någonting 

och sen när vi går in och pratar med de i den andra gruppen har de inga synpunkter på 

det och även om de har det så skulle de inte säga det, rättning i ledet! 

Uppdelningen av arbetsgruppen har även en annan sida som grundar sig på olika 

statuspositioner som kan inverka på hur avvikande förståelse hanteras. Att det stundtals 

kan handla om att man befunnit sig i arbetsgruppen under lång tid vilket då leder till att 

man har en historia som inbegrips i själva förståelsen av problematiken och som måste 

bearbetas parallellt. Respondent 1 säger:  

Det blir uppdelning i gruppen. Någonstans har vi olika rang i gruppen, någon slags 

outsagd rang. De som varit här längst har en lite högre rang så att säga. Vi brukar 

försöka lösa saker, en del saker är naturligtvis svårare att lösa va… det kan vara gamla 

grejer som ligger och ältas lite grann, som inte riktigt är lösta om jag får säga så, som 

kan blomstra upp ibland. 

Respondent 4 lägger till ytterligare en aspekt på att gruppen arbetat tillsammans i 

samma konstellation under lång tid, denne säger:  
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Eftersom en del har jobbat här så jädra länge, bara för att vi alltid har gjort såhär här så 

kan man kanske inte ha förståelse för mig som är en av de nyare, att jag inte tänker så. 

Eller sättet jag tänker att man ska lösa en grej t.ex. kanske inte snappas upp då för det är 

ju… Viss saknad av dynamik här det pga. av att… omsättningen är så liten va.  

En av de sex respondenterna uttrycker att man ibland kommer på sig själv med att själv 

ha bilden klar för sig och att man då kan upptäcka att så inte är fallet i hela 

arbetsgruppen och att man då får ”ta det en vända till”. Man tar väldigt mycket förgivet 

och tänker in mycket. Hur man inom gruppen hanterar problemförståelsen beskrivs av 

en respondent utifrån att ha sin grund i personligheten. Att man på olika vis hanterar en 

oklar situation och att man i stunden inte alltid har möjlighet att diskutera om och på 

vilket vis denna förståelse skulle kunna förenas med andras förståelse av samma 

problem. Respondent 2 beskriver detta:  

Det är inte alltid som man har tid och gå undan och tänka efter och besluta vad man ska 

göra i situationer och det är… det är ju saker som prioriterar sig själv litegrann, då får 

man handskas med och handla utifrån ryggmärgen och sen… och det är mycket utifrån 

vilka personer man är. En del de backar… Men det är inte alltid det fungerar, de drar sig 

undan och då blir det ju konflikter och då blir det ju att man inte litar på varandra. Det är 

jätteviktigt att man backar upp varandra, det ska ju sitta i ryggmärgen, så det… hos 

många gör det det, men inte hos alla. 

            På frågan vad som händer i gruppen när någon blir förvirrad för att den tycker 

annorlunda, svarar samtliga med viss förvåning då detta verkar sällsynt förekommande i 

gruppen. Respondent 1 säger: ”Vad som händer om någon blir förvirrad?!… ja… vi slår 

ju inte ner dem som tycker annorlunda… Vi pratar om det naturligtvis”. Om det är så att 

någon blir förvirrad eller inte tycker likadant så uttalas inte detta alla gånger. När 

förvirring ändå uppstår så efterföljs majoritetens uppfattning. Respondent 2 säger: ”Man 

rättar sig efter det som blir, det är sällan som man har någon demokratisk, eller någon 

omröstning om sådant där”. Vidare sägs att man sällan går in och förklarar för de andra 

om det uppstår förvirring då detta verkar hända ytterst sällan, vilket kan bero på, som 

respondent 1 säger: ”… så håller folk käft och vill inte vara dumma”. En av sex 

respondenter framhåller att det viktigaste för gruppen är att ”hålla fred” och att detta 

leder fram till att vissa går in och medlar för att bibehålla god stämning i gruppen. 

Respondent 4 säger: ”Ja… då är det några som gärna vill lägga… att vi ska ha det bra, 

hålla ihop. Vi är en liten personalgrupp... men om man håller en annan linje eller har en 

annan åsikt så kan det bli… det kan vara svårt att föra fram det… mm inte helt enkelt”. 
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Respondent 2 uttrycker något liknande när denne understryker att beslutsfattandet 

stundtals görs på vaga grunder och stundtals verkar själva beslutet vara viktigare än vad 

som verkligen beslutats. Respondent 2 säger: ”Ibland så tar man ju, tycker jag, att man 

är för snabb att besluta, bara för att man ska besluta någonting och sen och sen är inte 

riktigt beslutet förankrat och då, då händer det inte så mycket med det och då, kanske 

det glöms bort och då tas det upp nästa gång”. Respondent 6 beskriver lite skämtsamt 

det som händer när någon blir förvirrad: ”Ja… man försöker väl övertyga den personen 

om att den tänker fel va. En arbetskamrat här har ett väldigt bra ett gott uttryck, `du vet 

fel´. Om jag säger att jag vet att det är så här, ja men då vet du fel. Och då är det 

färdigpratat”. Respondent 5 skiljer sig lite från de övriga, då denne beskriver hur man i 

en situation av förvirring upprepar att ställa frågor för att nå samförstånd, samt att man 

inte alltid behöver förstå för att kunna agera. Respondenten beskriver detta: ”När man 

inte förstår och så där så frågar de ju ofta vidare. Sen är det inte alltid man behöver 

förstå, bara man gör det som man ska… Du behöver inte förstå det för det är ändå bara 

det som ska följas”. 

            När jämförelse gjordes mot det som Habermas (Israel, 1999) kallar för en ideal 

talsituation (se djupare analys i avsnitt Kommunikativt handlande – osynliga och 

synliga nivåer) verkar de flesta ha svårt att kunna göra detta. Då respondenterna fick 

Habermas punkter i sin hand, väckte det eftertänksamhet och fundersamhet. Samtliga 

hade inte tidigare funderat över hur kommunikationen ser ut i gruppen och vi inser 

utifrån deras reaktioner att det nu har lett till vidare funderingar. De kommenterade i 

större utsträckning om de ansåg punkterna vara bra eller inte, istället för att direkt 

redogöra för gruppens egen kommunikation.  

            Under första punkten som handlar om att alla bör ha chans att yttra sig och att 

man bör vara jämställda, gjorde en respondent skillnad på teori och verklighet. 

Respondent 5 beskriver detta: ”Och precis när man diskuterar måste man, så är man 

jämställd i den situationen tänker jag… i teorin kan man säga att det är så men det är ju 

aldrig så i praktiken för det finns alltid en överordnad att gå på om jag inte gillar det jag 

möter”. I en diskussion anser flertalet att man är jämställda och respondent 1 

understryker detta: ”Som jag sa förut så är vi jämställda här fast vi har olika bakgrund, 

det känns väldigt jämställt, kvinna eller man det spelar ingen roll”. Respondent 3 lyfter 

fram att det inte finns hierarki i de roller som gruppen består av, utan att samtliga får 

komma till tals och ha chans till samma inflytande: ”Jag har aldrig uppfattat att någons 

ord är viktigare eller när Hon pratar, då lyssnar alla och så blir det så. Eller när Han 
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pratar är det ingen som lyssnar”. Det motsatta framhäver respondent 4 som tycker att 

jämställdheten skevar: ”Ja… det är ju ett ideal, absolut. T.ex. då är det ju så att jag inte 

är jämställd pga. att den här skillnaden finns på min utbildning t.ex. sen så är det 

skillnad på kvinnor och män i gruppen… och det tror jag har att göra med att vi har en 

kvinnlig chef som lyssnar mer på män”. Att det i en diskussion kan vara ojämlik, inte 

utifrån kön eller status, utan med hänsyn till vilken tid man haft att förbereda sig på vad 

som sägs eller vilken betänketid man får i frågan. Att vara före i tanken utgör ett 

försprång och blir grund för icke jämställdhet säger respondent 6:  

Om jag ska framföra något så tänker jag igenom det innan och så säger jag nu vore det 

bra om vi gör detta. Och om jag inte lämnar utrymme till andra människor då att tänka 

igenom det då kommer det bli som jag vill. För de har ju inte en chans, de har ju inte 

tänkt tanken än och jag är klar med den. Man kan ju få igenom mycket saker genom att 

göra på det viset. 

           Då det gäller att alla inom en diskurs ska ha chans att ifrågasätta påståenden, 

förklaringar och tolkningar framkommer det att eftersom man även umgås privat med 

vissa kollegor, så pratar man på ett annat sätt till varandra. Problem eller funderingar 

rörande verksamheten behandlas i den privata diskursen och kan i och med det vara 

problematisk att förena med den professionella diskursen. Vilket kan leda till att 

betydande information kan gå förlorad då man tror att alla är inkluderade i samma 

diskurs och ger den konsekvensen att chansen till ifrågasättande eller förståelse uteblir.  

Respondent 3 beskriver detta: ”Det klart vi träffas ju också utanför, jag och X är vänner 

privat också, då pratar vi ju på ett annat sätt än när jag pratar med andra kollegor som 

jag inte är lika tajt med”. Respondent 4 upplever att det går väldigt fort i vissa beslut 

och att man inte hinner med och uttrycker ”ibland har man chans att ifrågasätta 

påståenden och så där men ibland går ju saker så fort här också och då blir det ju inte så 

mycket till diskussion”.  Vidare beskrivs att det finns osynlig makt som ger sig tillkänna 

i diskussionerna. Respondent 4 säger:  

… och sen är väl vi som alla andra människor i en grupp att vi använder oss av olika 

knep och det har ju med makt, alltså maktutövande också att göra. Hur man ser på det 

här i vår arbetsgrupp det har ju ändrats över tid, för att, som sagt jag kommer 

fortfarande ihåg när jag var ny här, då såg inte jag de här grejerna då ser man inte riktigt 

de här maktstrukturerna eller att det är skillnad på kvinnor och män utan jag – `Oh det 

måste vara en bra arbetsgrupp, vad de går åt samma håll och har haft samma chef i så 
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många år´. Då ser man ju inte nyanserna, de glasögonen får man ju först när man gått 

igenom lite saker. 

           I den ideala talsituationens tredje punkt ingår att man måste acceptera varandra 

och att man ska tala på ett sannfärdigt sätt. Denna punkt upplevs av respondenterna som 

den svåraste att verkligen få grepp om. Återkommande berörs möjligheten till 

manipulation för att få som man själv vill, samtidigt som man ständigt avsäger sig det 

verkliga genomförandet av denna manipulation. Respondent 3 säger: ”Jag har aldrig 

känt att jag har behövt, om jag verkligen vill ha igenom någonting så det klart att man 

skulle kunna styra och manipulera lite och använda sig av en eller annan härskarteknik 

och skaffa sig bundsförvanter innan man går in på ett möte så att säga”. Respondent 6 

menar att knepen kräver självmedvetenhet: ”Alltså det här med samarbete med andra 

parter… alltså det inbegriper ju så mycket… alltså röstläge… eller ord du använder. 

Därav så måste man fundera på i en grupp, hur man själv funkar”. Vidare säger 

respondent 6 saker som skiljer sig från de övriga uppfattningarna i gruppen, då denne 

framhåller att knep är nödvändiga att använda för att inte såra varandra. Att använda sig 

av ironi för att inte såra men ändå föra fram ett budskap, är både funktionellt och riktigt. 

Respondent 6 skildrar detta:  

I en gammal personalgrupp så suddas gränserna ut lite eftersom man har sig själv som 

redskap, man blir väldigt personlig och det är klart att om någon kritiserar mig så 

kritiserar de också mig som person litegrann det är ju den, det är ju det jag har med mig 

här. Och då måste man ibland använda sig av olika knep för att inte såra människor. 

Alltså vi är väldigt ironiska där inne på gränsen till elaka ibland för att berätta en sak 

som kan bli känslig. Är man ironisk så kan man skoja bort det så tar man till sig en liten 

bit va… men jag tycker absolut (skratt) att man ska använda sig av olika knep för att 

inte såra människor mer än nödvändigt (skratt) höll jag på att säga. 

            Den fjärde och sista punkten som handlar om att diskursen ska vara fri från varje 

form av tvång och maktanvändning har två sidor. Dels måste diskussionen vara fri och 

alla måste få möjligheten att delta, respondent 5 säger: ”… det är ju viktigt att man kan 

se att man kan se det på olika sätt och det är väl också det som utvecklar en verksamhet 

att man, att diskussionen är fri, för är den inte det så, ja då blir den ju ganska sluten”. 

Samtidigt finns den formella makten att ta hänsyn till, respondent 5 säger vidare: ”... ja 

är man oense om saker så kan man ju antingen ha majoritetsbeslut eller ett… vad ska 

jag säga, överordnat beslut, ett chefsbeslut på det”. Tre av sex svarande säger att när den 

som har rollen, med den tillskrivna makten, går in och bestämmer nämns detta som ett 
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korrekt förfarande. Vidare säger dessa tre att om den som då inte har någon av de roller 

som innehar högre maktposition går in och försöker bestämma väcks förvirring. 

Personer som då går in och försöker bestämma blir troligen underkastad gruppen. 

Respondent 6 säger: ”Problemet blir om någon som inte har rollen tar makten för då blir 

det … många gånger så att den blir utsatt istället… Men den som har makt ska använda 

den tycker jag”.  

 

7. Analys 

Analysen är grundad på respondenternas utsagor och citat för att sedan jämföra likheter 

och skillnader i tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Dessa presenteras i 

tematiskt följd med ett tillägg i form av empiriska rubriker. Symbolisk interaktionism 

inbegriper att det är i det sociala som mening alstras, tillsammans skapar vi den mening 

vi tillskriver livet och dess innebörd (Mead, 1976). Att vara någon och att få tillhöra en 

grupp är bland det mest essentiella i en individs tillvaro (Berg, 1992). När vi använder 

Meads teorier om lek och spel använder vi det som ett analytiskt verktyg för att fånga 

gruppens utvecklingsstadier och inte i den direkta meningen gällande barnets 

utveckling.  

           Vidare, när vi brukar uttryck som person istället för profession, så är det 

respondenternas eget uttrycksätt vi använder oss av, då de beskriver allt hos individen 

som inte går att härleda till utbildningsprofession som personliga drag snarare än 

professionell kompetens.   

7.1 Individ och social gemenskap - Byråkratisk el. flexibel lek:  

Den samlade bilden som utsagorna ger oss är att samarbetet i gruppen är exceptionellt 

bra och att gruppen utgörs av personligheter som fungerar bra ihop samt att man lyssnar 

och tar hand om varandra. De framhåller att det är personligheterna i arbetsgruppen som 

utgör framgångarna i samarbetet och inte professionerna gällande både arbetsuppgifter 

och samspel, samt att den egna utbildningsgraden inte är relevant i något sammanhang 

på grund av att alla utför samma arbetsuppgifter oavsett profession. 

Gruppmedlemmarna betonar vikten av sammanhållning, stabilitet och trygghet, vilket är 

grundpelare för det mönster av upplevelser som samtliga individer inordnas under. 

Möjligen skulle detta liknas med det som Mead benämner som GA, då detta utgör grund 
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för på vilket vis man ser på sig själv, liksom vad man anser vara viktigt i interaktionen i 

gruppen och samarbetet.  

          Thomas et al (2003) menar i sin forskning att information mellan individer med 

olika profession har en väsentlig betydelse för effektivt samarbete. Beroende på vilken 

akademisk kompetens man besitter blir man given olika relevant information (Thomas 

et al, 2003) . Det här motsäger vårt resultat, då det verkar som om arbetsgruppen 

kommit runt detta. Informationen delges samtliga oavsett utbildningsgrad och 

kompetens vilket skulle kunna förklaras med att de skattar personligheterna i varandra 

högre än professionerna. De bortser ifrån profession till förmån för personlighet, vilket 

genererar ett stabilt informationsflöde över professionsgränserna som då utelämnas. 

Kapp (1987) framhåller frihet och autonomi som grund för det interprofessionella 

samarbetet. Hos våra respondenter skattas dessa komponenter högt och man framhåller 

generellt att det finns stor acceptans för varandras individuella olikheter i gruppen. 

          Leken kännetecknas av frihet, det spontana och gränslösa samt att 

förutsättningslöst kunna prova på olika roller. Leken karakteriseras av det roliga och att 

inte vara styrd utifrån gränser och regler, i leken sätter man sina egna gränser och 

upplevelsen av frihet och autonomi är fullständig (Mead, 1976; Berg, 1992). Kanske är 

det så att gruppen leker när kompetenserna inom de olika professionerna finns men att 

detta inte uppfattas av personerna i gruppen. Om det är så att de befinner sig i det 

gränslösa landet som leken utgör, blir inte de olika professionsgränserna lika viktiga då 

man provar sig fram genom att gå in och ut i olika roller för att åstadkomma 

identitetsutveckling, vilket gör att personlighet föregår profession inom gruppen.  

       Det som gemensamt formats i arbetsgruppen är det som utgör basen för gruppen 

och också det som utgör kittet dem emellan. Det väl fungerande samarbetet beskriver 

respondenterna med ord som trygghet, tolerans, lyhördhet och frånvaron av 

statustänkande. De ger oss en bild av att det inte finns någon diskrepans individer 

emellan gällande status. Alla är där på samma villkor och utför samma uppgifter, vilket 

enligt dem själva svetsar dem samman och utgör en stabil plattform för samarbete. 

Mead (1976) menar att man inte kan göra en uppdelning av individ och omgivning utan 

att dessa är starkt sammankopplade. Den sociala omgivningen är direkt avgörande i hur 

individer tänker och agerar vilket man tydligt kan se i den här gruppen då de definierar 

sig själva som individer utifrån gruppen och dess attityder. De är likt Meads (1976) 

beskrivning beroende av varandra för att bli en helhet och därför även beroende av att 

hålla fred, acceptera varandra och att samarbeta väl. Detta genererar ett självuppfyllande 
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tänkande som liknar det Thomasteoremet visar på (Carle et al, 2006, s.80). Gruppen har 

format vad de kallar för en egen modell som är utformad från de förenade attityderna 

som individerna i gruppen vill framhålla som viktiga. Denna mall styr på vilket vis man 

utför sitt arbete och på vilket vis individerna i den sociala gemenskapen står i relation 

till varandra. Eventuellt är denna mall ett resultat av lek som övergått i spel, då spelet 

(Berg, 1992; Mead, 1976) är en utveckling av leken. Från att ha provat på olika roller i 

leken till att därefter i spelet veta och anta olika roller som passar i olika kontexter och 

sammanhang. Konsekvensen blir förmågan att kunna vara objektiv, att kunna titta på sig 

själv utifrån, ur någon annans ögon eller från en grupps perspektiv, men även 

fallenheten att kunna titta objektivt på hur den egna gruppen och dess spelregler 

fungerar. Genom det objektiva inträder förmågan att kunna reflektera och därmed kan 

individen alternera och omforma spelreglerna på grund av att individen vet vad denne 

ska förhålla sig till. Individen vet vem denne är och vilken roll denne har i 

sammanhanget (Berg, 1992; Mead, 1976).  

          GA inträder på grund av det reflekterade tänkandet som i sin tur är en konsekvens 

av lek och spel. Tillsammans utgör dessa två grunden för den egna identiteten och på 

vilket vis denna utvecklas, vilket gör att den modell gruppen skapat blir oerhört viktig 

för på vilket vis spelet skall spelas på arbetsplatsen. Detta understryks av 

gruppmedlemmarna i utsagorna när de med stolthet pratar om sin egen modell. Utöver 

individen och i den sociala gemenskapen inträder GA som utgör gruppens normsystem 

för att få ihop ett väl fungerande samarbete.  

7.2 Självet - Personlighet framför profession: 

 Självet är något som uppstår i den sociala interaktionen med andra människor, samt i 

den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen och som blir en konsekvens av 

interaktionen med den sociala omgivningen (Berg, 1992). Individuellt har 

gruppmedlemmarna utvecklat personer som passar in i deras sociala process där person 

föregår profession. Självet utgörs dels av våra attityder gentemot varandra och dels av 

den egna gruppens sociala attityder, vilka man implementerar i den egna personligheten 

och gör till sina egna normer, åsikter och värderingar.  

          Gruppens karaktär kännetecknas av att man sätter personlighet framför 

profession, man identifierar den egna personen så starkt med gruppens attityd att det till 

slut inte finns någon gräns mellan grupp och individ, vilket gör det extra viktigt att 

bevara gruppens existens. Oavsett den profession man förestår är den gemensamma 
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uppfattningen att personligheten är det som styr samarbetet. Möjligen kan professionen 

ligga inkorporerad i personligheten och denna med tiden blivit en del av personligheten 

och därmed har individen av- professionaliserats. Man beskriver det som att det som 

ursprungligen utmärkte den egna professionen har skalats av vilket de framställer som 

en konsekvens av att de jobbat länge tillsammans och att man gemensamt skapat en 

egen modell att arbeta utifrån.    

          Mead (1976) skriver om sammansmältningen mellan Jaget och Miget och att 

detta kännetecknas av att den andres respons framkallar samma respons hos en själv, 

människan stimuleras att respondera likadant. Arbetsgruppens mål är att skapa en 

värdig, meningsfull och en så konfliktfri vardag som möjligt för ungdomarna på 

boendet, vilket kräver gemensam ansträngning från samtliga i arbetsgruppen. Denna 

gemensamma kraftansträngning föder respons hos övriga i gruppen som tenderar att 

agera likartat. Detta engagemang och den känslomässiga investering som krävs för att 

uppnå målet har genererat i formandet av den egna modellen. Denna sammansmältning 

karakteriseras av upprymdhet och hänförelse och då den enes intresse blir allas intresse. 

Det är igenkännande mellan individerna och inom individen vilket blir till en 

sammansmältning av Jaget och Miget (Mead, 1976). Alla blir ett med varandra i det 

avseendet att man tillhör samma gemenskap och så länge samma attityd bevaras så kan 

gruppen bemästra all yttre påverkan i form av svåra situationer, krävande och snabba 

beslut och olika maktstrukturer.  

          Käppeli (1995) menar i sin studie att interprofessionellt samarbete kännetecknas 

av ömsesidighet och att man antar att alla bidrar gemensamt för gruppens bästa. 

Generellt är gruppen överens om att det bästa för dem är att hålla fred, undvika 

diskussioner och konflikter och att ta hand om varandra . Genom att överta 

omgivningens omdömen och attityder gentemot den egna individen formar vi bilden av 

oss själva och får därigenom reflektion till stånd. Det är genom omgivningens 

reaktioner vi blir till objekt för oss själva och därigenom föds valmöjligheten till mitt 

agerande, den sociala omgivningen är en förutsättning för reflektion. Individerna i 

arbetsgruppen påpekar återkommande att de är en arbetsgrupp som delar en lång 

historia och därmed vet vad som förväntas av dem, samt att de är inkännande och 

lyhörda för varandra. GA är enligt Mead (Strauss, 1977) en förutsättning för att ett Själv 

ska bli till och för att reflektion ska komma till stånd, det är genom speglingen i andra 

som individen blir medveten och kan därmed förstå den egna individen (Berg, 1992).  

GA är det som ger oss möjligheten till intrapersonell och interpersonell reflektion och 
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därigenom en identitet. Då samtliga respondenter är skapare av arbetsgruppen och en 

kontinuerlig del av det gemensamma ”bygget” blir det möjligtvis så att gruppens 

identitet även blir den individuella identiteten, vilket gör det viktigt att skydda gruppen 

och behålla den intakt. Därav skulle den känsla av stagnation och avsaknaden av 

dynamik gruppen framhåller kunna förklaras. 

7.3 Symboler - Stabilitet framför reflektion:  

Varje människa bär med sig kognitiva bilder, som utgörs av det som Mead (1967) 

benämner som symboler. En del av dessa symboler uppfattas på samma vis av olika 

människor, medan andra skiljer sig åt eller rymmer olika status. Mead (1967) skriver att 

det är med språkets hjälp vi kan åstadkomma samförstånd, konsensus och bringa 

förståelse i hur olika symboler relaterar till varandra, vilket fordras vid samarbete 

människor emellan. Det som framgår i den samarbetsgrupp som undersökts, är att dessa 

har format ett icke formellt gemensamt övergripande symbolsystem som styr på vilket 

vis man ska bete sig i samarbetet. Inom detta gemensamma normsystem finns 

föreställningen att man har det väldigt bra och att ingen konkurrens finns, då 

personligheten är viktigare än den specifika professionen man förestår. Detta 

symbolsystem utgör ramverk för på vilket vis eller om man har möjlighet att framföra 

sina åsikter, samt vilket utrymme som finns för att utveckla nya arbetssätt inom 

gruppen. Det gemensamma symbolsystemet övergår symbolsystem som individen själv 

bär med sig, då man ständigt vill hålla samman gruppen och eventuella konkurrerande 

eller individuella symbolsystem sällan verkar diskuteras.  

            Det är kontexten som utgör grunden för hur stimuli tolkas och responsens 

karaktär bör förstås utifrån vilken mening som råder i den specifika situationen (Mead, 

1967), vilket då skulle innebära att gruppmedlemmarna tolkar händelser eller symboler 

utifrån den kontext och det normsystem de i arbetsgruppen har inordnats i. När 

kontexten kräver samarbete måste denna nödvändigtvis få karaktären av samverkan 

mellan likaberättigade individer, för att samtliga ska kunna sträva efter att förverkliga 

sin sociala natur (Mead, 1967). Utsagorna visar på att man i arbetsgruppen anammar 

detta gemensamma symbolsystem, som då inbegriper att alla är jämställda inom 

gruppen, liksom att samtliga har upplevelsen av att kunna påverka sin arbetssituation. 

Det är genom anpassningen till varandra i den sociala kontexten som man gemensamt 

skapar den mening som blir relevant för sammanhanget.  

         Meningens grundtanke framträder redan i den sociala handlingen och medvetenhet 
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kring detta är inte nödvändigt för att mening ska kunna finnas i den sociala processen 

(Mead, 1967). Genom att man i gruppen agerar utifrån att alla är lika och ingen ska ha 

mer utrymme än övriga, liksom att man på så sätt håller fred, skapas gemensam mening 

åt samarbetet. Kanske kan man se att detta ligger i linje med Bennett et als (1972) 

resultat, som visade på att inte alltid akademiskt kunnande eller profession ger mest 

kompetens, utan att social kompetens eller mellanmänskliga relationer kan väga tyngre. 

Bennett et al (1972) framhåller att när de mellanmänskliga relationerna har företräde, 

kan detta leda till att det upplevs problematiskt och gör det komplicerat att uppskatta 

andras professionella kunnande. Eventuellt är det just detta som gör att 

gruppmedlemmarna faller tillbaka på att personligheten är viktigare än professionen. 

Personligheten som då står för allt som inte finns inom det som kan kopplas samman 

med utbildning eller profession, då profession per automatik skulle frammana en 

ojämlikhet i arbetsgruppen. Professionen verkar medföra symboler som gruppen anser 

hotande och därför blir symbolerna runt det man benämner som person än mer viktigt 

att betona. På så vis av- professionaliserar man varandra och blir därmed jämlikar.  

         Tidigare undersökningar som gjorts rörande interprofessionell interaktion har 

främst haft fokus på samarbete mellan professioner som kännetecknas av 

statusskillnader och i stort varit koncentrerade till problematiken i att man närmar sig 

frågor utifrån den förståelse var profession bär med sig, med hänsyn till sitt eget 

perspektiv (Käppeli, 1995). I detta gemensamma normsystem finns föresatsen att man 

ska hålla ihop i gruppen, att ingen statusskillnad finns mellan dem, samt att 

personligheten är mest signifikant och inte den profession man har. Man vidhåller att 

ingen statusskillnad råder samtidigt som man vid flertalet tillfällen redogör för hur 

rangordningen ser ut i gruppen. Att vara socionom har högre anseende än pedagoger, 

liksom hur länge man varit på arbetsplatsen utgör grund för vilken status man har. 

Vidare skildrar man den faktiska formella hierarkin med enhetschef och teamledare för 

de övriga anställda. Det man teoretiskt redogör för och den verklighet man vistas inom, 

verkar skilja sig från varandra. Om medvetenhet finns kring denna åtskillnad, har man 

valt att bortse från denna och även här återgår de till det övergripande normsystemet 

som gör dem till likar. 

          Om olika individer svarar på skilda sätt på stimulus så betyder stimulus sannolikt 

olika saker för dem, vilket då skulle tyda på att de inte har samma signifikanta symbol i 

sammanhanget (Mead, 1967). Det är i första hand, enligt Mead (1967) de vokala 

gesterna som lämpar sig för denna sortens kommunikation och påverkan, då det är just 
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dessa gester som andra liksom jag själv kan respondera på. Om kommunikation ska 

komma till stånd måste symbolerna betyda detsamma för samtliga involverade. Den 

vokala gesten blir en signifikant symbol när den har samma effekt på den som uttrycker 

den som den skapar hos den som responderar, vilket även kräver reflektion för att bli 

just signifikant (Mead, 1967). När man i arbetsgruppen tystar ner diskussioner och 

uppenbart bortser från åsikter som inte passar med den uppfattning som majoriteten 

förordar, kan man gå miste om kunskap som inryms i symbolsystem som kunde verka 

utvecklande för verksamheten och för individen. Respondenterna uttrycker att om man 

har en avvikande åsikt eller annan förståelse så framförs sannolikt inte denna.  

           En gemenskap kan inte byggas upp utifrån komponenter som ligger utanför 

individens livsprocesser. Det förutsätts någon form av samarbete, där individerna själva 

är aktiva deltagare vilket utgör villkor för att kommunikation ska komma till stånd. Att 

börja kommunicera med människor som inte delar samma komponenter och där man 

inte tidigare etablerat relation blir inte fruktbart. I en gemenskap som ligger helt utanför 

det egna gemenskapandet, där inget ömsesidigt intresse finns, finns heller inga 

samarbetsanspråk. Detta blir då en gemenskap där man inte lyckas med sin 

kommunikation (Mead, 1967). Detta skulle kanske till viss del kunna förklara varför 

man sällan går in och förklarar den förståelse som den enskilda individen har kring 

symboler och hur dessa relaterar. Samtliga individer är alltid utåt sett överens och man 

vill inte låta olika symboler eller symbolsystem testas mot varandra. Gruppens 

gemensamma outtalade symbolsystem vinner ständigt då man vill hålla fred. Detta sker 

till största delen omedvetet, samtidigt som en del framhäver att vissa har mer inflytande 

än andra i beslut som fattas.  

           Mead (1967) skriver att när diskussion och samtal utgör grund för samarbete, 

behöver inte symboler uppfattas på samma vis, dock bör man ha förmåga att sätta sig in 

i vad symboler kan ha för innebörd för andra inblandade. Att inte ta reda på vad 

samtliga tänker i en fråga gör att man bortser från att undersöka vad symboler betyder 

och vilka relationer dessa symboler har för den enskilda. I Meads termer skulle detta 

betyda att samarbete inte riktigt kommer till stånd genom det uteblivna samtalet. För att 

samarbetet ska bli meningsfullt krävs ett konsekvenstänkande och en förmåga att vara 

selektiv för att kunna urskilja karaktäristika i situationen. Fördröjd respons är det som 

skiljer det reflektiva handlandet från det ickereflektiva och det är det reflektiva 

handlandet som gör det möjligt att välja på vilket vis man responderar på stimuli (Mead, 

1967). Den fördröjda responsen i denna grupp blir just att inte respondera alls, inte 
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utifrån att vara professionell. Man selekterar genom att respons utgår från den person 

man är, vilket gör det möjligt för övriga i gruppen att lättare anamma denna.   

          För att som Boon et al (2009) skriver, kunna lösa komplexa omvårdnadsproblem 

och kunna få ut allt av kunskap i en professionell grupp (Käppeli, 2005) bör samtliga 

professioner bidra och vara aktiva i en beslutsprocess. Då majoriteten bestämmer och 

resterande ”rättar in sig i ledet”, verkar ändå en gemensam uppfattning frambringas. 

Detta trots att man inte vet vad var och en av gruppmedlemmarna har för åsikt eller om 

den enskilde har specifik information som skulle kunna vara användbar. I arbetsgruppen 

anser man att var profession ständigt är hoplänkad med de andra och att varje person 

påverkar utövande inom andras professionsområden. Detta ligger i linje med vad Fargin 

(1992) skriver, då han beskriver att professioner som är så närbesläktade eller till och 

med sammanlänkade skulle kunna framkalla interprofessionella samarbetssvårigheter. 

Konsekvensen kan då bli att den ena yrkesidentitetens styrka förbises och blir osynlig 

för de andra professionerna. Detta kan sannolikt leda till missnöje i de 

interprofessionella relationerna och kanske är det just det man menar när man säger att 

det inte finns dynamik i gruppen. Man tar saker för givet och olika symbolsystem 

prövas inte mot varandra, då faktum redan är fastställda inom gruppen. Man lyckas inte 

anta ett annat eller forma ett nytt perspektiv. 

7.4 Kommunikativt handlande - Osynliga och synliga nivåer: 

Informationsflödet mellan personer med olika profession är betydelsefull för ett 

effektivt samarbete. Individer som anses vara av lägre hierarkisk grad tillfrågas inte i 

samma utsträckning om relevant information, även om enbart denne förfogar över 

denna utifrån sin specifika profession (Thomas et al., 2003). I den undersökta 

arbetsgruppen skulle detta kunna vara ett problem då man inte direkt tar hänsyn till eller 

verkligen värdesätter de olika professionernas kompetenser, vilka samtliga har med sig 

in i samarbetet. Då arbetsgruppen består av socionomer, fritidspedagoger, 

specialpedagoger, psykiatriutbildade, vårdare m fl. finns sannolikt olika synsätt som 

skulle kunna vara värdefulla för samarbetets utveckling. Då informationsflödet uteblir 

genom att man inte diskuterar tas inte de olika professionernas synsätt i beaktande.  

MacKay, Matsuno & Mulligan (1991) har i sitt forskningsresultat visat på att 

kommunikation mellan professionella av likvärdig utbildningsgrad fungerar bättre, 

liksom att man lättare kan kommunicera med fler kategorier av professionella, än om 

utbildningsgraden skiljer sig markant. Utbildning har sin grund i olika antaganden 
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rörande teori och praktik, trots att olika utbildningar tillsynes har liknande riktlinjer och 

etiska ambitioner (Käppeli, 1995). Inom arbetsgruppen upplever man styrka i att, i 

princip alla har högskoleutbildning och ungefär likvärdig utbildningsgrad. Måhända är 

det den jämförliga utbildningsgraden som gör att arbetsgruppen upplever att alla förstår 

på samma vis, då man tror att man är mer lika än olika, vilket gör att man också tror att 

symbolsystemen överensstämmer dem emellan. När så ändå missförstånd uppstår, 

verkar det vara av större angelägenhet att tysta diskussionen, framför att envar verkligt 

är insatt i problemet. Detta kan även vara en förklaring till att de indelade grupperna 

sällan förväntar sig att bli ifrågasatta, efter redovisade förfaringssätt. Detta väcker 

tankar kring om det kan vara ett påtvingat samförstånd som Habermas (1996, s. 114) 

skriver om. Ett samförstånd som förlorar karaktären av gemensam övertygelse och som 

då blivit objektivt framtvingat. 

        Enligt Habermas (Israel, 1999) har det han kallar för den ideala talsituationen sin 

utgångspunkt i fyra villkor som utgörs av jämbördigt deltagande, offentlighet, 

uppriktighet och frånvaro av tvång. Detta språkspel förutsätter samarbetsvilja från 

samtliga i gruppen och kommunikation mellan likställda individer är en förutsättning 

för att en gemenskap ska kunna fungera tillfredställande och bevara kontinuitet. I en 

ständigt pågående process söker människorna lära sig att förstå varandra och varandras 

idéer. Med argumentation som medel kan motsättningar och konflikter lösas. Jämlikhet 

innebär ömsesidiga förpliktelser, som förutsätter solidaritet människor emellan (Israel, 

1999). Deltagarna i en diskurs måste ha samma chans att yttra sig för att vara 

jämställda, samt att acceptera varandra som lika (Israel, 1999). När respondenterna fick 

se de fyra punkterna som utgör det Habermas kallar för ideal talsituation väckte det 

eftertanke och funderingar. Respondenterna kommenterade i större utsträckning om de 

ansåg punkterna vara bra eller inte, istället för att direkt redogöra för gruppens egen 

kommunikation. Man var fundersam kring om det verkligen finns något som kan kallas 

ideal talsituation och trots att deras egna diskussioner inte överensstämmer med 

Habermas fyra punkter, ansåg de sig ha just en ideal talsituation. Detta för att det gör att 

arbetet faktiskt fungerar och att man upplever att diskussionerna fyller sitt syfte. I 

arbetsgruppen menar man att vid själva diskussionstillfället finns jämställdhet och där 

bereds chans att lägga fram sina åsikter. Den osynliga hierarkin ger sig stundtals 

tillkänna då man blir nedtryckt om man antar en för gruppen otillåten hållning. Någon 

säger att ingen lyssnar mer till någon speciell, liksom att det motsatta sägs. Även om 

gruppens individer upplever sig ha ett interprofessionellt samarbete uppstår inte den 
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ideala talsituationen (Israel, 1999) som Habermas beskriver. Detta eftersom gruppen 

trots att de upplever sig jämställda, liksom att samtliga kommer till tals inte är 

sannfärdiga utan använder sig av knep som exempelvis ironi. Individerna i gruppen 

upplever inte heller frånvaro av tvång då normsystemet utgör styrningen av 

kommunikationen och handlingarna i samarbetet.            

         Enligt Boon et al (2009) innebär ett integrerat interprofessionellt samarbete inte 

enbart att man står vid sidan av varandra och arbetar tillsammans, utan att de olika 

professionerna blir sammansmälta i arbetet. Att den undersökta arbetsgruppen inte 

lyckas smälta samman riktigt kan ha sin förklaring i skevheten i statuspositionerna. 

Denna uteblivna integration kan ha sin grund i hur länge man befunnit sig inom 

arbetsgruppen. Stundtals kan avvikande förståelse ha sin grund i om man delat den 

historia som blir nödvändig för att förståelse verkligen ska kunna komma till stånd. På 

något vis lyckas de forma gemensam mening, samförstånd och ha upplevelse av 

interprofessionellt samarbete, vilket stundtals grundar sig i att man trots bristande 

förståelse ändå lyckas verka utifrån mallen och det symbolsystem man gemensamt 

format.  

         En diskurs måste föras offentligt och alla måste ha chans att ifrågasätta 

påståenden, tolkningar, förklaringar etc. och diskutera om de överensstämmer med 

giltighetsanspråken (Habermas, 1996, s. 100). Att förena privat och professionell 

diskurs gör det problematiskt för samtliga i arbetsgruppen att vara införstådda med vad 

som förmedlas och viktig information kan gå förlorad på vägen. När inte all information 

förs fram offentligt, upplever gruppen stundtals att alltför snabba beslut fattas och att 

alla inte hinner med.  

           Ett gemensamt språk innebär att en grupp människor delar kunskaper som därför 

betraktas som självklara. Detta gemensamma vetande kan bilda utgångspunkt till 

ömsesidig förståelse vilket handlar om en pågående process med gradvis ökande 

uppskattning av varandras positioner (Israel, 1999). Medvetenhet i arbetsgruppen finns 

kring att om någon redan har tänkt färdigt, och förberett hur ett budskap ska föras fram, 

komplicerar detta den öppna diskussionen. Den uteblivna betänketiden ger ett försprång, 

vilket gör det möjligt för den enskilde att lättare genomdriva ärenden, då chansen att 

ifrågasätta minskas.  

           I den ideala talsituationen ingår att inte nyttja knep och att alla ska mena det de 

säger (Israel, 1999). I gruppen säger man att man vet att man kan manipulera, genom att 

använda sig av knep som härskartekniker, bundsförvanter, hur man brukar rösten och 
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vilka ord man använder. De säger dock att de inte verkställer dessa knep. Men en 

individ i gruppen framhåller att knep är nödvändiga i en grupp som arbetat tillsammans 

under så lång tid som denna. Att använda sig av ironi, när kritik ska framföras 

framhåller denne som ett fungerande knep, för att inte såra varandra mer än nödvändigt.  

          Diskursen måste vara fri från varje form av tvång och maktanvändning 

(Habermas, 1996, s. 94). Inom arbetsgruppen framhåller man att det är viktigt med olika 

synsätt, men den formella makten är verklig och har alltid det avgörande utslaget. Om 

en individ som innehar någon av positionerna med högre formell makt och nyttjar 

denna, anser de flesta i gruppen detta vara ett korrekt förfarande. Om däremot någon 

som inte har denna formella position ändå försöker ta den i anspråk, blir denne sannolikt 

nedtryckt och tystad av övriga. Vidare beskriver man hur diskussion tystas ned och att 

det är slutdiskuterat när någon anser att andra ”vet fel”, vilket visar på att vissas vetande 

väger tyngre. Eventuellt är det så att man ser varandra som hinder (Habermas, 1996, s. 

102) för den egna möjligheten till påverkan och därför blir inte diskussionen likvärdig 

för alla. Som konsekvens till att diskussionen inte är fri, utvecklas inte verksamheten 

och gruppen blir sluten, vilket gruppen uttrycker som en svårighet.  

 

8. Diskussion  

Interprofessionell utbildning har åberopats allt oftare under de senaste trettio åren för att 

sporra till samarbete, dels för att kunna erbjuda förbättrade tjänster men också för att 

genomföra arbetskraftsstrategier. Genom att förväntningarna har höjts och mål följer var 

våg i utvecklingen stöder detta argumentet att ett delat lärande har goda 

bevekelsegrunder.  Genom att dessa yrken lär tillsammans kan de fungera mer effektivt 

tillsammans, de kan förstå varandra bättre, värdera vad varje profession fört in i 

samarbetet och minska tankar kring negativa stereotyper. Detta interprofessionella 

samarbete skulle sannolikt förbättra arbetets kvalité.  

          Inledningsvis var vår uppfattning att man inom interprofessionellt samarbete 

tillvaratog professioners olikheter och utnyttjade professionernas särskilda synsätt och 

kunskaper för ett gemensamt lärande, vilket skulle frambringar progression och 

dynamik åt gruppen. Det visade sig att arbetsgruppen inordnas under ett gemensamt 

normsystem som ger personen företräde framför specifik profession, ett system som 

underlättas av att man gärna lägger in ett inslag av lek i interaktionen. Detta 
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normsystem ger mening åt samarbetet och utgör basen för vad man styrs av och ligger 

till grund för den modell som gemensamt utformats. Denna modell fungerar som ram 

för samspelet inom gruppen, samt utövat samarbete och inkluderar även hur 

kommunikationen ska föras. I arbetsgruppen kommunicerar man utifrån det som anses 

vara en korrekt hierarki och så länge denna iakttas fungerar kommunikationen 

tillfredställande och bekräftande för gruppen i stort.  Men ett felaktigt tillvägagångssätt 

gällande kommunikationen framkallar oro och instabilitet, vilket blir synligt när 

ansatser görs till individuell avvikelse. Ett försök till att göra sig hörd, uppfattas som ett 

maktutövande och ger följden att gruppen i sin helhet inte bekräftas, vilket framkallar 

bristfällig enighet och instabilitet.  

            När något inträffar som hotar stabiliteten i gruppen tar man till ironi för att 

frustrationen ska få utlopp. Ironin ger samtliga ett användbart verktyg när 

meningsskiljaktigheter uppstår i gruppen, då man genom denna form av lek kan minska 

det hot som dessa meningsskillnader utgör för gemenskapen. Med lekens hjälp har man 

ryggen fri om man blir kritiserad eller om konflikt skulle uppstå, då man kan hävda att 

det var ett skämt och alltså utan verklig betydelse. Detta verkar vara ett förhållningssätt 

som gruppen delar, men frågan är om detta egentligen framkallar osäkerhet bland 

gruppmedlemmarna som då blir än mer styrda av det som ligger outtalat.  

             Att samarbetssvårigheter har grund i statusskillnader anser vi ger en alltför 

ensidig bild, då interprofessionellt samarbete verkar mer komplicerat. Möjligen är 

statusfaktorn en av delarna som ingår i det gemensamma normsystemet som utgör basen 

för interaktionen.  Detta gör att normsystemet eller GA blir mycket starkare än den 

enskilda individen, det egna Självet, vilket visar på att individen är mycket känsligare 

mot det utifrån kommande och svarar på yttre stimuli i större utsträckning än på egna 

åsikter eller känslor. För att gruppmedlemmen ska må väl, följer denne normsystemet 

och allt vad det inbegriper. Antingen görs detta medvetet för att freden ska förbli intakt 

eller till viss del omedvetet, då individen tror att valet att följa gjorts utifrån egen 

övertygelse som då skulle vara en internaliserad övertygelse som gruppen är bärare av. 

Enligt Mead (1967) frambringar grupper de individer som däri passar. Denna form av 

interaktion fungerar så länge gruppen är i samma konstellation. Vi funderar kring vad 

som händer om man byter ut individer eller om gruppmedlemmarna aktivt börjar 

reflektera och kommunicera kring samarbetet. För att arbetsgruppen ska kunna övergå 

till interprofessionellt samarbete hjälper det troligtvis inte att enbart en individ vinner 

insikt i det som sker eller om enbart någon byts ut. Mer omfattande förändring fordras 
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eftersom normsystemet styr i så stor omfattning. Kanske spelar medvetenhet kring detta 

liten roll i sammanhanget, då det från individen skulle krävas både styrka och vilja om 

denna förändring skulle bli genomgående.  

           Utan diskussion kan inte den ideala talsituationen äga rum och vi ställer oss 

kritiska till att den ideala talsituationen verkligen kan existera. Även då diskussion 

förekommer, och att den ideala talsituationen således skulle kunna vara möjlig, tror vi 

ändå inte att den utgör förutsättning för att ett interprofessionellt samarbete ska komma 

till stånd.  I undersökt arbetsgrupp verkar man finna trygghet i om monolog förs. Det 

fungerar bekräftande för gruppen i stort och då verkar inga krav finnas på att ta emot 

budskapet eller bekräfta individen. Fokus ligger på att gruppen som helhet bekräftas och 

gruppens gemensamma övertygelse vilar på samförståndet kring normsystemet. 

Antingen är allt givet mellan gruppmedlemmarna, eller så bryr man sig inte om på 

vilket vis man skulle kunna få fram fler synvinklar i samarbetet och på så vis utnyttja 

professionernas olika kompetenser. De kommunikativa handlingarna kan bidra till att 

samordna arbetsprocessen och ge upphov till social ordning för gruppmedlemmarna. 

När samförstånd uppnås genom att meningsskiljaktigheter klaras upp kan detta leda till 

uppnådd inbördes förståelse och mening. Men vad händer då när diskussion uteblir?  

           Ickeverbal kommunikation, liksom tystnad, är även det en typ av 

informationsöverföring, som har avgörande roll för interaktion. Om en individ i gruppen 

försöker göra ansats till individuellt tänkande och redogöra för förslag som inte ligger 

helt i linje med gruppens allmänna uppfattning, responderar gruppen med tystnad. Detta 

gör att individen med tiden sannolikt tystas ned och ger upp. Tystnad är följaktligen inte 

enbart en frånvaro av budskap utan den rymmer också ett innehåll, vilket kan utgöras av 

avstånd, respekt, bestraffning och reflektion. Att även på detta vis undvika besvärande 

situationer eller uttalanden ligger i tystnadens verkan (Nilsson & Waldemarson, 1994). 

Den tysta kommunikationen ger mening åt förmedlandet mellan individerna i gruppen 

och det finns en rörelse mellan den avsiktliga och spontana kommunikationen. I den 

spontana kommunikationen som ligger inom lekens domäner och föregår den 

reflekterade tanken, blir kommunikation inte medveten (Berg, 1992).  Normsystemet är 

det som avgör hur man uttrycker sig i interaktionen och genom anpassningen till 

varandra formas den mening man tillskriver samarbetet. Det som utgör gemensam 

mening i gruppen är det direkta handlandet och att alla agerar på ett likvärdigt vis.  Att 

delge varandra sina tankar är inte meningsfullt, då konsekvensen sannolikt skulle bli att 

gruppen inte är samstämmig. 
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            I ett samarbete är det inte nödvändigt att samtliga har samma symboler, men 

man bör försöka finna vad symboler står för hos de andra, för att kunna lära av och 

förstå varandra. Då man inte i gruppen kan utvärdera resultat av annan professions 

bedömning, uteblir möjligheten till utveckling och underhåll av strategier för 

samarbetet. När samtalet uteblir och man inte delar med sig eller lyssnar till specifik 

information eller kunskap, kan interprofessionellt samarbete inte komma till stånd. Vi 

funderar kring huruvida detta görs medvetet eller inte och om detta ingår i osynliga 

spelregler för gruppens interaktion? Kanske kan Berg (1992) ge oss förklaring genom 

sin beskrivning av vuxnas rationella lek och dess konsekvenser. Det behov som 

arbetsgruppen alltjämt har, att betona det goda samarbetet, skulle kunna visa på att 

arbetsgruppen leker att det professionella samarbetet fungerar, vilket gör att situationen 

blir tillfredställande. Arbetsgruppens individer förblir på det viset subjekt och således 

personer, framför objekt som de själva förknippar med profession. På detta vis lyckas de 

leka fram de spelregler som är nödvändiga och som samtliga kan sluta upp kring, och 

som står i opposition till det rationella organiserandet som skulle utgöras av 

professioner som arbetar tillsammans. I en organisation finns det inget utrymme för lek, 

men vi kan se att det är just lekens beståndsdelar som gör att samarbetet i den här 

arbetsgruppen faktiskt fungerar. Gruppmedlemmarna leker bort sina 

utbildningsprofessioner till förmån för en annan typ av profession, en profession som 

härleds och präglas av den egna personligheten. Detta som en konsekvens av att deras 

utbildningsprofession utgör ett hot mot gruppens stabilitet. Som vi ser det sker det en 

av- professionalisering och att det gemensamt formade normsystemet är den bas utifrån 

vilken leken format den modell eller spelplan man arbetar och interagerar utifrån. 

Modellen är det som på nytt gör dem professionella och är den ram som styr spelet. 

Dock inte i direkt mening utifrån den utbildningsprofession man i själva verket förestår. 

Eftersom gruppen format modellen gemensamt, anser sig medlemmarna inte behöva 

diskutera hur eller vem som ska utföra vad, då man vet vad normsystemet faktiskt 

innebär. 

8.1 Slutsats  

När utövare från olika yrken kommunicerar på ett ömsesidigt sätt och har ett 

professionellt utbyte av varandra, bidrar de till utveckling och vidare kunskap för 

gruppmedlemmarna. Genom att aktivera yrkeserfarenheter och få olika professioner att 

samarbeta för förbättrad kvalité i arbetet övergår multiprofessionell interaktion till 
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interprofessionellt samarbete, vilket kräver medvetenhet, aktiv reflektion och ömsesidig 

kommunikation. Utifrån vår studie kan vi därmed se att det inte räcker med att 

förutsättningarna finns för ett interprofessionellt samarbete, utan att medvetenhet kring 

detta måste finnas, om individerna i en arbetsgrupp inte enbart ska arbeta sida vid sida. 

Arbetsgruppens upplevelse är ändå att interprofessionellt samarbete kommer till stånd 

vilket troligtvis har sin grund i normsystemet och den utarbetade modell som 

arbetsgruppen gemensamt format. Detta visar eventuellt på att interprofessionellt 

samarbete inte enbart har grund i interprofessionelltlärande, där man tar del av 

varandras specifika professionella kompetenser, utan att man kan nå interprofessionellt 

samarbete genom att forma gemensam mening för sin verksamhet.    

8.2 Styrkor och svagheter  

Vald arbetsgruppen med sina skilda professioner och därmed också skilda synsätt gav 

god förutsättning för att studera hur samarbete mellan olika professioner kan frambringa 

interprofessionalitet. Då könsfördelningen mellan respondenterna är lika, anser vi det 

vara en styrka då enskilt genusperspektiv inte överväger. Antalet respondenter kan 

eventuellt anses vara lågt och därmed en svaghet, men utifrån den tid som vi förfogat 

över liksom tillgången på respondenter inom arbetsgruppen, bedömer vi att underlaget 

för studien är tillräckligt, då vi inte försöker generalisera. Pilotstudien, som 

genomfördes innan, gav oss möjlighet till omarbetning av det empiriska 

undersökningsinstrumentet, vilket vi anser frambringade en mer tillförlitlig 

intervjuguide. Den genomarbetade intervjuguiden är på så vis viktig i att uppfylla 

studiens syfte och utforska problemformuleringen. Observation som komplement hade 

varit önskvärt för att studera på vilket vis interaktionen mellan de professionella 

fungerade i det faktiska arbetet. Av sekretesskäl var detta inte genomförbart. Tiden på 

45 minuter per intervju var motiverad i syfte att få ett aktivt deltagande med hög 

koncentration. Till sist anser vi att vi har använt oss av relevanta teorier som resulterat i 

att kunna titta på interaktion i grupp ur ett annat perspektiv och därigenom funnit nytt 

material.    

8.3 Framtida forskning  

Aspekter som chefsinflytande i beslutsfattande och att arbeta under mer än en 

organisation samtidigt berörs av de professionella, och detta kan utgöra underlag för 

vidare forskning. Vidare skulle man kunna studera hur multiprofessionella 
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arbetsgruppers interaktion ser ut i olika delar av landet. Kanske att man på annat vis 

uppfattar den professionella interaktionen och dess påverkan på samarbetet, inom andra 

professionsområden. Att utföra en jämförande studie parallellt skulle eventuellt ge 

vidare förståelse. Ett organisatoriskt perspektiv skulle kunna antas, för att på så vis 

studera hur chefer eller ledare inverkar på meningsskapandet i en multiprofessionell 

arbetsgrupp. Eventuellt skulle en uppföljande studie vara intressant att göra, för att 

studera om vald arbetsgrupp på något vis förändrats i sitt samarbete, efter att ha deltagit 

och reflekterat kring det professionella samarbetet på arbetsplatsen. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide. 

 

1. Kan du beskriva din upplevelse av hur samarbetet ser ut på din arbetsplats? 

2. På vilket sätt påverkas samarbetet av att ni har olika professionalitet i arbetsgruppen? 

3. Upplever du dig styrd av din egen profession i relation till andra professioner i 

samarbetet och i så fall på vilket sätt? 

4. Påverkar andra professionellas attityder din egen attityd i en viss situation och i så fall 

beskriv på vilket sätt?  

5. Har synen på din egen professionalitet omformats i interaktionen med andra 

professioner? Om så är fallet beskriv på vilket sätt. 

6. Hur står din profession i relation till de andras i gruppen om vi tänker utifrån status? 

7. När problem uppstår, hur står din förståelse i relation till andra professioners 

förståelse kring samma problem?  

8. Beskriv förloppet i vad som händer när inte alla förstår vad som ska göras i en 

samarbetssituation? 

9.  Vad händer i arbetsgruppen när någon blir förvirrad för att man tycker annorlunda?  

10. Beskriv ert sätt att kommunicera och jämför det med Habermas ideala talsituation 

(Respondenten får en kopia av hans framställning).  

 


