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Abstrakt 
 

Denna kvalitativa studie har med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet undersökt 

fenomenet samspel mellan kollegor. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om gott 

kollegialt samspel, utifrån några undersköterskors perspektiv, och urvalsgruppen bestod av sju 

yrkesverksamma undersköterskor från fem olika arbetsplatser. För att genomföra studien 

användes en fenomenologisk ansats och metoden fokusgruppssamtal och empirin 

analyserades tematiskt. Studiens resultat utgjordes av fem gemensamma teman, som kallades 

samspelsnycklar: Att investera och se varandra i arbetet, Att sträva efter att vara ett lag, Att 

arbeta utifrån tillit och jämlika samspelsvillkor, Att kunna förmedla och variera arbetsattityd, 

Att kunna ge och be om hjälp med respekt. Resultatet analyserades med begrepp från 

Wengers teori Communities of practice och genom det framkom att uppfattningar om ett gott 

kollegialt samspel i omvårdnadspraktiken kan sägas innehålla samma grundfaktorer som 

utgör en etablering och utveckling av en praktikgemenskap. Detta på grund av att det i alla 

samspelsnycklarna förekommer utsagor som kan förstås genom Wengers begrepp område, 

gemenskap och praktik. Resultatet kan även förstås utifrån det sociokulturella perspektivets 

antagande att språket är ett centralt medierande redskap för lärande i en social kontext.  

 

Nyckelord: Omvårdnad, samspel, kollegor, interaktion, lärande 

 

 

 

Abstract 
 
This qualitative study has, on the basis of the sociocultural perspective, examined the 

phenomenon of interaction between colleagues. The study's purpose was to examine 

perceptions of good interaction, based on some enrolled nurses ' perspective and the selection 

group consisted of seven professional enrolled nurses from five different workplaces. The 

study used a phenomenological approach and focus group discussions, and the research data 

was thematically analyzed. The results of the study consisted of five core themes, called 

interaction keys: Investing and see each other at work, To endeavor to be a team, To work on 

the basis of trust and equal interaction terms, To convey, and vary work attitude, To be able to 

provide and receive assistance with respect. The results were analyzed using the concepts 

from Wenger's theory Communities of practice, and thru that it was revealed that perceptions 

of a good collegial interaction in enrolled nursing practice can be said to contain the same 

basic elements that constitute and develops a Community of practice. This is because all 

interaction keys include statements that can be understood by Wenger's concept area, 

fellowship and internship. The result can also be understood on the basis of the sociocultural 

perspective's assumption that language is an essential mediating tool for learning, in a social 

context. 
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1. Inledning 
 

Morgonarbetet var i full gång på avdelningen och vi låg redan lite efter i tidsplaneringen.  

Eftersom min kollega inte fanns i närheten, och säkert var upptagen med annat, beslutade jag 

mig för att klara av duschningen av patienten ensam. Det gick på en sekund. Mannen gled ur 

mitt grepp när jag sträckte mig efter schampoflaskan, och föll hårt ner på badrumsgolvet.  

Det som inte får hända hade hänt; en patient som jag ansvarade för hade gjort sig illa och det 

var mitt fel. På vägen hem funderade jag över hur det hade kunnat hända, och temat 

kommunikation och samspel blev allt tydligare. Jag blev medveten om att min 

undersköterskekollega och jag hade kommunicerat förbi varandra vid flera tillfällen, både i 

upplägg av arbetsuppgifter och överföring av information kring rutiner och prioriteringar.  

Istället för att arbeta tillsammans hade vi snarade gått som i varsin bubbla. Jag insåg att den 

bristande kommunikationen skapat en känsla av stress och ensamt ansvar och att det hade 

påverkat min förmåga till närvaro i situationen. Jag hade inte varit uppmärksam nog, därinne i 

badrummet. Händelsen ledde till att jag började fundera över samspel som fenomen, både 

dess funktion i arbetsuppgifter där kollegor tillsammans förväntas förmedla trovärdighet mot 

tredje part, men även vad ett gott samspel innehåller? Kan det beskrivas och läras ut, eller är 

det något som anses uppstå spontant?  

 

    Dessa frågor rör fenomen som kan placeras inom det pedagogiska fältet där det finns en 

lång tradition av forskning kring interaktion och kommunikation kopplat till lärande, bland 

annat inom det sociokulturella perspektivet. Inom det perspektivet uppfattas människan som 

en kommunicerande varelse, som livet ut gör nya erfarenheter och lär genom samspels-

processer (Säljö, 2000). Eide & Eide (2009) framhåller att kommunikativa relationer är 

grundläggande även inom hälso-och sjukvårdsområdet, eftersom omvårdnadsarbetet kräver 

förmåga att kunna sätta sig in i en annan människas situation. Dessa utgångspunkter hjälpte 

mig att ringa pedagogik som denna studies forskningsfält, och att det jag ville göra var att ta 

reda på mer om kollegornas samspel, i omvårdnadsarbetet.   

 

    När jag började söka information kring samspel upptäckte jag att fenomenet ofta kopplas 

till etik, kommunikation, lärande samt arbetsmiljö. En sökning på GOOGLE med sökorden 

samspel, kommunikation och sjuksköterska gav till exempel resultatet Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).   

    Här uttrycks Socialstyrelsens rekommendationer för sjuksköterskans yrkeskunnande och 

beskrivningen anger att sjuksköterskans olika komptensområden ska genomsyras av en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Det som berör samspel och kommunikation lyfts 

fram genom att sjuksköterskan bör ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, 

personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. En annan GOOGLE- sökning 

med sökorden samspel, kommunikation och undersköterska resulterade i de allmänna 

rekommendationerna Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens 

omsorg om äldre (Socialstyrelsen, 2011). Dessa är ofta undersköterskor, och syftet med 

rekommendationerna är att det ska användas för att ange lämplig utbildning och erfarenhet för 

arbetet. Kopplat till området kommunikation och samspel framhålls kunskap om hur sättet att 

kommunicera kan anpassas till olika situationer och olika individers förutsättningar och 

behov, samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet. Personalen bör även ha 

förmåga att kommunicera med närstående, förmåga att kommunicera med personer ur olika 

yrkesgrupper samt förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.  

    En skillnad mellan beskrivningarna är att i den som berör sjuksköterskan utgår 

Socialstyrelsen från yrket, och specificerar därefter vilka krav på arbetsuppgifter, samspel och 
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kommunikation det innebär. I beskrivningen som gäller undersköterskans typ av arbete utgår 

beskrivningen däremot från arbetsuppgiften. En annan skillnad är att den etiska aspekten ges 

stort utrymme för sjuksköterskans kompetenskrav, något som saknas i beskrivningen av 

undersköterskans typ av arbete, där å andra sidan en behärskning av det talade och skriftliga 

språket lyfts fram som en färdighet kopplat till kommunikativa förmågor, något som inte görs 

kopplat till sjuksköterskeyrket. En likhet ligger i att ingen av beskrivningarna specifikt 

nämner den kollegiala kommunikationen. Genomgången stärkte min uppfattning om att 

varken den kollegiala relationen eller yrkesgruppen undersköterskor lyfts fram i särskilt stor 

utsträckning i tal om, och rekommendationer kring, omvårdnadspraktiken.  

    Utifrån det, och för att studien inte skulle bli alltför omfattande, valde jag att avgränsa den 

till att undersöka fenomenet samspel i undersköterskans arbete, och vill därmed bidra till att 

belysa området ur detta perspektiv.  

  

2. Bakgrund 
 

Under den här rubriken introduceras först omvårdnadsområdet och undersköterskeyrket, 

sedan görs en genomgång av den tidigare forskning som använts för att placera studien i ett 

större vetenskapligt sammanhang. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, något som genomgången av tidigare forskning bidrog till att formulera. 

 

2.1 Omvårdnadsområdet och undersköterskeyrket 

 

En undersköterska är utbildad inom området omvårdnad och vanliga arbetsplatser är 

äldreboenden, gruppboenden, hemtjänstcentraler och sjukhusavdelningar. På arbetsplatserna 

finns även andra yrkesgrupper varav sjuksköterskan är den som arbetar närmast 

undersköterskan. De som vårdas kan kallas patienter, brukare eller kunder beroende på var 

man arbetar och för enkelhets skull benämndes alla som vårdtagare i studien.  

   Omvårdnadsarbetet utgår från omvårdnadsteorier som fungerar som modeller för att 

förmedla vad omvårdnad innebär, ge struktur för hur den ska utföras, samt erbjuda principer 

för problemlösning. Eriksson (Isgren, Lyckander och Strömberg, 2002) har utarbetat en teori 

utifrån en syn på omvårdnad som en relation mellan likvärdiga parter och den utgår från att 

det som sker naturligt mellan människor ersätts av en professionell omvårdnad, när det 

naturliga inte räcker till. En annan teoretiker, Henderson (a.a.) baserar sin teori på människans 

behov och ser att det centrala är att vårdaren först skapar en relation till vårdtagaren för att 

sedan kunna förstå vilka behov som behöver åtgärdas. En sammanfattande beskrivning av 

omvårdnadsarbete skulle kunna sägas innebära att undersköterskan ska fungera som 

vårdagarens förlängda arm vid fysisk omvårdnad, vårdtagaren röst och representant när det 

gäller att tolka och artikulera behov av olika slag, samt som mottagare av känslor och 

förmedlare av tröst och hopp i utsatta lägen (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2002).        

    I undersköterskans arbetsuppgifter ingår att arbeta nära människor som befinner sig i en 

utsatt situation och Eide och Eide (2009)  framhåller att en etisk reflektion kring arbetet är en 

förutsättning för att det ska fungera. Den etiska inriktningen närhetsetik används ofta inom 

omvårdnadsområdet eftersom den är konkret kopplad till vardagslivets mellanmänskliga 

möten (a.a.).  Det etiska kravet som Lögstrup (1956/1994) formulerat är utgångspunkten för 

närhetsetiken och innebär en uppfattning om att individen alltid står i relation till andra 

människor, och att möten med andra utgår från naturlig tillit.  

    Dessa möten är enligt Lögstrup (a. a.) etiska i sig, genom att de kännetecknas av öppenhet 

och modet att möta den andre på jämlika villkor. Detta öppna förhållningssätt är också vad vi 
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förväntar oss att få av den vi möter, och att vi utlämnas åt varandra på det viset det utgör det 

etiska kravets dubbelhet.  Om vår öppenhet missbrukas, genom att den andre inte tar emot 

den, uppstår en känsla av svek enligt Lögstrup (1956/1994). Trots att ingen av parterna gjort 

något fel blir känslan av utsatthet såpass stark vid ett avisande att den utsatta parten ofta 

uppfinner någon konflikt för att motivera sin känslomässiga reaktion (a. a). Sveket formas om 

till att handla om något yttre, och genom den här processen kan konfliktens grundorsak 

skjutas undan och bli svår att förstå och hantera (Lögstrup, 1956/1994).  

    Eide & Eide (2009) framhåller att närhetsetiken också blir en teori om kommunikationens 

etiska grund genom antagandet om att den enskilde är utlämnad och sårbar i mötet med andra. 

Detta innebär ett etiskt krav på varje individ att möta andra med en mottaglig attityd och 

respekt. De centrala aspekterna i det etiska kravet är hänsynen mot den andre, inte en strävan 

efter vad som är ”bäst för” eller ” bäst resultat”.  I kravet ingår att avstå från att dominera eller 

döma den andras reaktioner eller handlingar (Lögstrup 1956/1994). Genom att bidra till goda 

samarbetsformer skulle följaktligen varje yrkesutövande individ kunna utgöra en del av det 

etiska kravet inom omvårdnadspraktiken, enligt Eide & Eide (2009).  

 

    En annan aspekt av undersköterskans arbete belyses i en artikel i Kommunalarbetaren 

(Lindholm, 2014). Här beskrivs hur relationen mellan fast anställda och timvikarier kan 

upplevas som obalanserad, eftersom det för de fast anställda ofta innebär ett dubbelt ansvar att 

arbeta som ensam erfaren med vikarierande kollegor, som ännu inte känner till alla 

arbetsuppgifter och rutiner. Förutom sina egna uppgifter behöver de även ta hand om och 

stötta timvikarierna, för att arbetet ska fungera på ett acceptabelt sätt gentemot vårdtagaren. 

Artikeln (Lindholm, 2014) beskriver att en konsekvens av detta kan bli att fast anställda 

undersköterskor upplever stress i arbetet och att de olika anställningsformerna kan orsaka en 

spänning mellan undersköterskekollegorna. I artikeln (a .a) beskrivs hur situationen sliter på 

båda parter och en orsak framhålls som att tiden inte räcker till för att skapa gemensamma 

utgångspunker i arbetet. När det väl ges tillfälle för reflektion i form av fortbildning eller 

arbetsplatsträffar är timvikarien inte med, eftersom insatserna endast riktar sig till den fast 

anställda personalen (Lindholm, 2014).  

 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

När jag sökte efter forskning som berört likande fenomen som samspel inom omvårdnads-

området använde jag sökorden: omvårdnad, samspel, kollegor, teamarbete, vuxnas lärande 

och arbetsmiljö och databaserna Uppsala universitets söktjänst samt LIBRIS, DIVA, DISA 

och GOOGLE.  Andra sökvägar var att besöka olika bibliotek, få tips om litteratur och 

forskning via kontakter samt rekommendationer från min handledare.  På grund av studiens 

tidsramar blev det nödvändigt att avgränsa av vad som skulle kunna användas för att erbjuda 

en bild av det fält som studien ingår i. För att lättare åskådliggöra den tidigare forskningen jag 

valde för det syftet presenteras den under två teman, utifrån det jag uppfattade som 

gemensamma beröringspunkter i innehållet.  

Tema 1: Praktiska kompetenser hos sjuksköterskan  

 

Här finns avhandlingarna: Från novis till expert – mästerskap och talang i 

omvårdnadsarbetet. (Benner, 1984/1993), Empati och samspel- Studier ur ett 

sjuksköterskeperspektiv (Svärdson, 1999) och Kliniken flyttar hem – Sjuksköterskans 

institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård. (Engström, 2012). 
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    Alla avhandlingarna behandlar sjuksköterskans yrkesroll och forskarna har valt komplexa 

fenomen som de vill synliggöra och benämna. I Benners (1984/1993) fall rör det sig om det 

kunnande som finns invävt i det praktiska arbetet i sjuksköterskans yrkesroll och hon utgår 

från ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet blev 31 kompetensområden som summerats 

till 5 kompetensnivåer; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner, 

1984/1993). Expertnivån bygger på lång erfarenhet och gestaltar sig genom att sjuksköterskan 

förmår binda samman sin egen förståelse med de riktlinjer som finns för kontexten, och 

intuitivt uppfatta det centrala i situationen. Benner (1984/1993) betonar att ett underliggande 

syfte med undersökningen även varit att lyfta fram den här typen av kunskap för att genom att 

benämna och synliggöra den, ge den högre status, inte bara i praktiken utan i samhället som 

helhet.  

    Svärdson (1999)  undersöker hur empati används inom hälso – och sjukvårdsområdet och 

även hur sjuksköterskor med olika bakgrund uppfattar fenomenet, och den omgivande miljöns 

eventuella inverkan på empatiutveckling. Hon finner att förekomsten av empati kan beskrivas 

i tre steg; de-centrering, roll-tagelse och påvisade av ett speciellt kommunikativt beteende, 

något som beskrivs som förmågan att sända och tolka ickeverbala signaler och kroppsspråk 

(Svärdson, 1999). Till det kommer en betoning av kontexten som hindrande eller 

understödjande för utveckling av empati.  I studiens resultat presenteras en modell över 

påverkansfaktor för uppkomsten av empati i sjuksköterskornas praktik (a.a.).   

   Engströms (2012) studie vill ringa in attityder och strategier kopplat till sjuksköterske-

praktikens struktur, inom palliativ hemsjukvård. För det syftet använde Engström (a.a.) 

Bourdieus habitusbegrepp för att studera och rekonstruera de vårdhandlingar sjuksköterskan 

utför i sitt arbete och Foucaults diskursanalys för analys av klinikens etablering. Resultatet 

visade att sjuksköterskorna var en mycket homogen grupp och att de utvecklat samma typ av 

habitus under både uppväxten och senare i livet. De använde sig av nästa identiskt lika 

strategier för att skapa kontakt och interagera med patienten och närstående men tenderade att 

själva vara omedvetna om vad de gjorde och varför. Engströms (2012) huvudsakliga upptäckt 

kan sägas vara den centrala funktion som samtalandet som aktivitet hade. Den visade sig 

innehålla mycket mer än bara ord och informationsutbyte och framstod som överordnat alla 

andra handlingar som sjuksköterskan gjorde (a.a.).  

    Ett gemensamt syfte för ovanstående forskning kan sägas vara att avtäcka den kunskap som 

finns i praktiken, med andra teoretiska metoder än de som vanligtvis används inom det 

medicinvetenskapliga fältet. Forskarna framhåller genomgående vikten av att få tid för 

reflektion över erfarenheter i arbetet som grund för fortsatt lärande och utveckling, samt lyfter 

behovet av fortsatt forskning utifrån de resultat och de nya frågor deras undersökningar lett 

fram till.        

     

 

Tema 2: Etik, kontext och kommunikation 

 

Här finns artiklarna Empirical Ethics, Context – Sensitivity, and Contextualism (Musschenga, 

2005) och Communities of practice a brief introduction (Wenger, 2006) samt 

forskningsöversikten Building on Wenger: communities of practice in nursing  

(Tolson & Ferguson, 2008) och forskningsrapporten Balanserad kommunikation – nyckeln till 

produktivitet och hälsa – en sammanfattning av resultat och lärdomar från ett 

forskningsprojekt (Södergren, Molin, Stöllman, Waldenström, & Vingård, 2012)  
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    Musschengas (2005) artikel berör etik kopplat till en social kontext, och i den betonas 

vikten av att värna om den andres integritet och att som yrkesutövare utveckla förmågan att 

uppfatta vad som är väsentligt i den innevarande situationen. Det är enligt Musschenga (a. a) 

ett etiskt agerande, som kan relateras till Benners (1984/1993) definiton av sjuksköterskans 

expertkompetens, som också definieras som en förmåga att handla utifrån det situationen 

kräver. Musschenga (2005) undersöker empirisk etik, något som benämns som en utveckling 

från den tillämpade etiken mot en mer kontextkänslig, som vill vara både normativ och 

deskriptiv för att kunna användas konkret i vardaglivet. Musschenga (2005) framhåller att en 

risk med detta är att den kontextkänsliga empiriska etiken blir uddlös och användas 

godtyckligt, men ser det som en risk värd att ta, för att fortsätta utveckla den. Musschenga 

(2005) uppfattar att förutsättningen för denna utveckling är fortsatt forskning på området och 

ser att den har störst möjligheter att utvecklas inom samhälls- och socialvetenskaperna. 

Orsaken till det är uppfattningen att det är inom dessa discipliner som den empiriska etiken 

bör göras användbar i praktiken och dess olika kontexter (a. a). I artikeln betonar Musschenga 

(2005) vikten av att vara uppmärksam på kontextens betydelse för goda möten inom 

omvårdnadssektorn. Det kan relateras till Svärdsons (1999) frågeställning om den omgivande 

miljön eventuella inverkan på empatiutveckling. 

 

   Den sociala lärteorin Communities of practice (Wenger, 1998) kan användas för att 

kartlägga hur en praktikgemenskap, som är den svenska översättning som användes i studien, 

kan fungerar som en levande läroplan för de medlemmar som ingår i den (Wenger, 2006). 

Teorin utgår från en uppfattning om att människor på ett naturligt sätt ingår sätt i olika 

praktikgemenskaper och har ett centralt medlemskap i vissa, och ett perifert i andra. 

Praktikgemenskapen utvecklas mer eller mindre medvetet och kan bestå av till exempel 

relationerna i fikarummet, i fotbollslaget, i arbetet med en amatörteaterföreställning eller 

uppstå i arbetsmiljön (a.a.). Det är inte självklart att medlemmarna själva skulle benämna sig 

som medlemmar i en praktikgemenskap, som inte handlar om att människor befinner sig på 

samma plats samtidigt, tillhör samma yrkesgrupp eller har samma typ av arbetsuppgifter.  

Det som kännetecknar en praktikgemenskap är istället det gemensamma engagemanget och de 

bärande relationer som medlemmarna etaberar, genom vilka det uppstår en öppenhet för att 

dela kompetens och kunskap (Wenger, 1998).   

    Tolson och Ferguson (2008) redogör i en forskningsöversikt för hur Wengers teori (1998, 

2006) använts inom omvårdnadssektorn, och belyser med stöd i andra forskarens teorier dess 

för- och nackdelar.  Tolson och Ferguson (a.a.) definierar omvårdnadssektorn som ett område 

där det ständigt krävs och skapas ny kunskap, men konstaterar att användandet av teorin om 

praktikgemenskaper inte är särskilt utbrett. En orsak ser artikelförfattarna (Tolson & 

Ferguson, 2008) i att teorin inte är specifikt kopplat till omvårdnadssektorn. Macdonald 

(2002, i Tolson & Ferguson, 2008) uppfattar dock att erfarna sjuksköterskor kan utveckla ett 

förhållningssätt som både utmanar och utvecklar praktikens rutiner, genom att använda teorin, 

och även få möjlighet att styra den kunskap som uppstår. Wood (2006, i Tolson & Ferguson, 

2008) ser vidare att praktikgemenskapskonceptet erbjuder en symbolisk koppling mellan teori 

och praktik, och att det finns utökade möjligheter för både professionellt och praktiklärande 

om en delad lärmiljö uppstår i arbetsmiljön.     

    Kupferberg (2004, i Tolson & Ferguson, 2008) uppfattar antagandet att praktik-

gemenskaper exiterar överallt som en feltolkning. Enligt honom (a. a) överser Wenger (1998, 

2006) med det faktum att talangfulla individer redan på ett tidigt stadium ofta blir 

uppmärksammade för sitt engagemang och sin motivation, och därmed erbjuds snabbare 

inträde till sina kommande yrkesprofessioner än vad Wenger (1998,2006) anger. Kupferberg 

(2004, i Tolson & Ferguson, 2008) ser istället att en professionell yrkesgemenskap, inom 

musik och konst till exempel, erbjuder en lång karriärsidentitet inom en grupp eller disciplin, 
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utan att kräva det aktiva engagemang som Wenger (1998) ser som grundläggande för en 

praktikgemenskap. Wenger (a.a.) antar att motivationen för lärande uppstår som ett behov ur 

individen, och fortsätter att utvecklas som ett resultat av det pågående delade engagemanget i 

praktikgemenskapen. Kupferberg (2004, i Tolson & Ferguson, 2008) ser det är en förenkling, 

och vidhåller att individens motivation att lära är mer komplex, och beroende av både externa 

och interna krafter. Tolson och Ferguson (2008) sammanfattar genomgången med att 

konstatera att Wengers (1998,2006) sociala lärteori har potential att skapa samarbete mellan 

praktiker och akademiker för att utmana och utveckla omvårdnadspraktiken. De uppfattar 

även att den kan utgöra ett användbart ramverk för att konkret initiera ett arbetsbaserat 

kollektivt lärande och understödja engagemang i grupper av olika slag (a.a.).   

 

    Södergren, Molin, Stöllman, Waldenström och Vingård (2012) har i en studie byggt vidare 

på en amerikansk undersökning (Losada & Heaphy, 2004, i Södergren et.al, 2012) som 

kartlagt högpresentande teams kommunikationsmönster. Utifrån det utvecklade Södergen et.al 

(2012) en modell som provades på tolv olika lednings- och arbetsgrupper. Syftet var att träna 

på denna typ av kommunikation, undersöka effekterna, samt dra lärdomar. Kommunikations-

modellen innehöll dimensionerna att ha en god balans mellan en ”förespråkande” och en 

”utforskande” attityd, där ”förespråkande” innebar förmågan att berätta, argumentera och 

bidra med kunskaper och ”utforskande” att ställa frågor, efterfråga mer information och ta 

initiativ till kunskapsinhämtning. Till det kom en god balans mellan begreppen ”själv” och 

”andra”, där ”själv” innebar att klart uttrycka egna behov, målsättningar och perspektiv och 

”andra” att inkludera utomståendes behov och perspektiv i diskussionen. Till det fanns ett 

positivt samtalsklimat som innehöll feedback, humor och vänlig samtalston.  

    De högpresterande teamen visade även upp en hög grad av anknytning, i betydelsen att 

relaterade väl och knöt an till både varandra och utomstående.  Enligt Losada och Heaphy 

(2004, i Södergren et.al, 2012) vidgade detta teamets lärande klimat och underlättade 

perspektivbyten i kommunikationen. En sammanfattning av resultaten från studien (Södergren 

et al, 2012) visade på en viss, men inte omfattande förändring, i gruppernas kommunikations-

mönster som gick i modellens riktning, samt att en förstärkning av själv- dimensionen bidragit 

till bättre kommunikationsmönster.  

    Artikeln, forskningsöversikten och forskningsrapporten berör temat kommunikation och 

personalsamverkan kopplat till arbetsmiljökontexten. Ett gemensamt fokus uppfattade jag i 

engagemangets och anknytningens centrala funktion för kollegial kommunikation och ett 

delat lärande på arbetsplatsen.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Det jag tyckte mig ha funnit genom min sökning i fältet var att det inom omvårdnadsområdet 

finns ett intresse för att benämna och belysa praktikkunskap, och en önskan om att genom 

fortsatt forskning synliggöra och utveckla praktiken. En aspekt som framträtt som central såg 

jag även i en strävan efter att få de teoretiska och praktiska delarna av forskningsfältet att 

närma sig varandra. Det som förenar den tidigare forskningen var också att kontexten 

framhålls som en viktig aspekt för att omvårdnaden ska fungera, tillsammans med en 

medvetenhet om det sociala klimatet och kroppsspråkets påverkan på praktiken.  

    Den tidigare forskningen har både likheter och olikheter med denna studies 

undersökningsproblem. Likheterna finns i intresset att ringa in det gemensamma i ett 

komplext fenomen, som hos Svärdson (1999), men även att undersöka handlingarnas 

påverkan på kontexten (Engström, 2012) och etikens plats i mellanmänskliga möten 

(Musschenga, 2005).  
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Det som skiljer den tidigare forskningen och den här studien åt ser jag som att de tidigare 

underökningarna har utgått från att främst studera interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient (Svärdson, 1999; Engström, 2012) eller sjuksköterskans utveckling inom sin yrkesroll 

(Benner, 1984/1993). Det skiljer sig från mitt val att belysa undersköterskans perspektiv och 

ingen av de undersökningar jag tagit del av fokuserar heller på den kollegiala relationen i 

omvårdnadspraktiken. Det som kommer närmast är genomgången av teorin om Communities 

of practice (Wenger, 1998, 2006) men den har, enligt Tolson och Ferguson (2008), inte 

använts i så stor utsträckning inom omvårdnadsområdet.  

    

3. Syfte och frågeställningar 
 

Genomgången av tidigare forskning gav viktiga perspektiv på mitt undersökningsproblem och 

även motivation till att genomföra undersökningen. För det ändamålet formulerades följande 

syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med studien var att: 

Undersöka uppfattningar om gott kollegialt samspel, utifrån några undersköterskors 

perspektiv.  

 

För att göra det formulerades följande frågeställningar:  

 

- Hur beskriver undersköterskor ett gott kollegialt samspel? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel etableras? 

- Hur uppfattar undersköterskor att en strävan efter ett gott kollegialt samspel 

förmedlas? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel underhålls?  

 

 

4. Studiens teoretiska perspektiv 
 

Utifrån min förförståelse från omvårdnadsområdet, genomgången av tidigare forskning samt 

formuleringen av syfte och frågeställningar, blev det tydligt att problemet jag ville undersöka 

berörde pedagogiska aspekter som lärande ur ett livslångt perspektiv och hur kunskap 

förmedlas inom en social kontext.   

    Därför valde jag att utgå från det sociokulturella perspektivet, där Vygotskijs (1930/1995; 

1934/1999) kulturhistoriska teori är central. Enligt Vygotskijs (1930/1995; 1943/1999) teorier 

är alla människor kreativa genom att ständigt sträva efter att förstå och anpassas sig till sin 

omgivande miljö. Det inkluderar även den vuxna människan, något som passade studiens 

syfte och frågeställningar. Vygotskij (1930/ 1995) uppfattar inga vattentäta skott mellan 

människans fantasi och verklighet, tvärtom är fantasin en tolkningsprocess för att förstå och 

anpassa sig till den omgivande verkligheten. Fantasin får sin näring i de erfarenheter 

människan gör i sin omgivande miljö, och det är genom fantasi och föreställningsförmåga 

som människan kan kombinera nya och befintliga erfarenheter i nya mönster och härmed 

uppnå utökad kunskap. Vygotskij (1934/1999) ser vidare på människans medvetande som 

dynamiskt och att funktionerna tanke och språk står i ett dialektiskt förhållande till varandra. 

Utvecklingen av tänkande och språk är därför inte på förhand given utan uppstår genom ett 
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dynamiskt växelspel. Lärandeprocessen antas ske i dialog med andra, och uppfattas som 

omöjlig utan social kommunikation (a.a.).  

    I sin teori om lärande ser Vygotskij (1934/1999) på kunskapsprocessen som en mediering. 

Det innebär att människor skapar tecken, eller redskap, för att tolka och konstruera sin 

föreställningsvärld. Redskapens funktion är att bygga upp, utveckla och forma medvetandet 

vars centrala aktivitet rör just funktionerna tänkande och språk och Vygotskij (a.a.) ser 

språket som det främsta redskapet.  Tanke och språkutvecklingsprocesserna förenas enligt 

teorin (Vygotskij, 1934/1999) i ordbetydelsen. Den kan förstås som funktionernas minsta 

möjliga enhet för analys och återspeglar både språk och tankeprocessen. Ordbetydelsen 

utvecklas och förändras beroende på vilken tanke ordet representerar, och vilken mening ordet 

därmed ges, i en social kontext:  

 
Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till  

medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som atomen  

till kosmos. Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga  

medvetandets  mikrokosmos.  (Vygotskij 1934/1999, s. 474) 

 

 

4.1 Beskrivning av begreppet samspel och teoretisk begreppsram 
för analys av resultat 
 

I samband med valet av teoretiskt perspektiv sökte jag även efter en för studien användbar 

beskrivning av begreppet samspel. Begreppet förekommer i både talet om, och i litteratur och 

forskning kring, kommunikation och interaktion. Innebörden är dock inte helt enhetlig, ofta 

beskrivs snarare attityder och handlingar som förväntas leda till samspel. Vid en sökning på 

svenska akademiens ordlista (www.svenskaakademien.se) med ordet samspel gavs ingen 

förklaring. Däremot översattes begreppet samsas till att enas, komma överens, att i sämja dela 

utrymme. Jag sökte även på interaktion och det förklarades som: ett växelspel och ett samspel 

i umgänge. En beskrivning av vad som kan uppstå när musiker improviserar tillsammans 

bidrog till viss del till att belysa begreppet: 

 
Det fina med att spela tillsammans är mötet i Det ena. Det är förbluffande hur ofta det inträffar att 

två musiker som möts för första gången, kanske med mycket olika bakgrunder och traditioner, 

innan de bytt ens ett ord par ord tillsammans börjar improvisera musik som uppvisar helhet, 

struktur och klar kommunikation. Jag spelar med min partner; vi lyssnar på varandra; vi speglar 

varandra; vi reagerar på det vi hör. (…) Inte heller är stycket resultatet av kompromisser eller ett 

möte halvvägs (lagom är alltid tråkigt!), utan en tredje väg, som inte nödvändigtvis liknar vare sig 

den enes eller den andres. ( Nachmanovitch, 1990, s. 95) 

 

 

    Den beskrivning av samspel jag till slut valde kommer från Wengers (1998) teori om 

praktikgemenskaper, som presenterades under rubriken tidigare forskning. Teorin hör hemma 

inom det sociokulturella perspektivet och beskriver hur medlemmarna i en praktikgemenskap 

skapar bärande relationer genom regelbunden interaktion och ett delat engagemang, och att 

dessa relationer är en förutsättning för de aktiviteter, förhandlingar om mening och identitet, 

samt det kunskapsutbyte som sker i praktikgemenskapen (Wenger, 1998).  

 

    Jag såg det som en användbar beskrivning, vilket ledde till att jag även valde att belysa 

studiens resultat genom Wengers (1998) sociala lärteori. I analysen användes begreppen 

område, gemenskap och praktik eftersom en kombination av dessa faktorer utgör 

förutsättningarna för att en praktikgemenskap ska etableras och utvecklas (Wenger, 1998). 

http://www.svenskaakademien.se/
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Begreppet område beskriver en praktikgemenskap som ett tydligt definierat område, där 

medlemmarnas engagemang och delande av kunskap blir relevant kopplat till områdets 

uttalade eller outtalade syfte. Området behöver inte förknippas med ett expertkunnande, utan 

handlar om ett internt uppskattande av engagemang och delad kunskap.  

    Begreppet gemenskap ringar in hur ny kunskap uppstår genom att medlemmarna skapar 

bärande relationer till varandra och lär och utvecklar praktiken, genom regelbunden 

interaktion, samtidigt som de utför de aktiviteter som är relevanta inom området.  

    Till de två ovanstående kommer begreppet praktik, som innebär att medlemmarna utvecklar 

en gemensam repertoar av resurser, både materiella och abstrakta. Resurserna kan förstås som 

symboler och verktyg som används för att stärka och utveckla praktiken. Ett exempel är att 

medlemmarna delar erfarenheter genom berättelser, gemensamma referenser, och humor som 

förstås av dem som ingår i området. Repertoaren kan även visa sig som attityder och sätt att 

benämna och lösa problem. Utvecklingen av en gemensam repertoar sker över tid och kräver 

löpande och bibehållen interaktion, samtidigt som ett antagande inom teorin (Wenger, 1998) 

är att medlemmarna i en praktikgemenskap inte behöver arbeta tillsammans dagligen, utan det 

centrala är deras engagerade interaktion.  

    Förutsättningarna för ett delat lärande är att det finns tid och utrymme för de förhandligar 

om mening som ingår i lärandet. En orsak till det inte uppstår en praktikgemenskap, trots en 

genomarbetad organisation och kompetenta utförare, kan förklaras med att det saknas en 

känsla av gemensam utgångspunkt i verksamheten (Wenger, 1998). Om hindren för lärande i 

inte belyses och hanteras kan det resultera i ett villkorat deltagande hos individen, något som 

kan sänka upplevelsen av mening och engagemang hos den enskilde, men även i hela 

praktikgemenskapen (a.a.).  

    Begreppet perifert medlemskap innebär att individen av olika skäl valt att inte befinna sig 

centralt i praktikgemenskapen och i varje praktikgemenskap finns det perifera medlemmar, 

som genom sin position möjliggör ett korsande av gränser till andra praktiker. Enligt Wenger 

(1998) sker lärande även genom detta gränsöverskridande, eftersom medlemmarnas befintliga 

kunskap utmanas och resulterar i nya förhandlingar om mening och identitet, som en del i ett 

ständigt framväxande kunskapsnät.  

 

 

5. Metod 
 

Inom samhällsvetenskaperna görs ofta en uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning och Fejes och Thornberg (2012) betonar att det som bör avgöra valet av metod är 

studiens syfte och forskningsfrågor. Jag valde att göra en kvalitativ studie, eftersom jag var 

intresserad av att förstå det fenomen jag undersökte genom att undersöka gemensamma 

uppfattningar om det, snarare än att förklara fenomenet. Under den här rubriken redogör jag 

hur jag gick tillväga. 

 

5.1 Teoretisk ansats  

 

Jag valde att använda en fenomenologisk metodansats, vilket innebär att försöka förstå ett 

fenomen genom olika individers utsagor om det (Andrén & Rosenqvist, 2006). Ett argument 

för valet var att ansatsen kan fungera i kombination med det sociokulturella perspektivet. 

Enligt Kroksmark (2011) ligger perspektivet nära fenomenologin eftersom även Vygotskij 

(1930/1995; 1934/1999) betonar den levda erfarenhetens betydelse för människans utveckling 

och begreppen kontext, livsvärld och kultur används för att beskriva vår vardagsverklighet, .  
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    Med en fenomenologisk analysmetod strävar forskaren efter att kartlägga den gemensamma 

essensen i olika individers upplevelser (Szklarski, 2012) och enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är fenomenologi i kvalitativa studier en generell term som pekar på intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas eget perspektiv.  

    Utifrån dessa definitioner uppfattade jag även att en fenomenologisk ansats kunde fungera i 

kombination med studiens syfte och frågeställningar. Eftersom studien genomfördes under 

endast tio veckor ansåg jag att det inte fanns tid för att genomföra observationer av samspel i 

praktiken, men med en fenomenologisk ansats gavs jag ändå möjlighet att försöka förstå 

fenomenet, genom att studera min urvalsgrupps uppfattningar om det. För att åstadkomma en 

fenomenologisk förståelse behöver forskaren sträva efter att göra en så förutsättningslös 

beskrivning som möjligt av fenomentes väsen, och medvetet avstå från att färga materialet 

med sig egen förförståelse (Hartman, 2004).  

 

5.2 Metod för datainsamling 

 

Jag valde fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod eftersom den, liksom fenomenologin, 

fokuserar på att ringa in det gemensamma i olika individers upplevelser (Bryman, 2011).  

En annan orsak var att fokusgruppsamtal fungerade i kombination med det sociokulturella 

perspektivet eftersom metoden utgår från ett antagande om att människor utformar, och 

ständigt uppdaterar, sin kunskap i samspel med andra. Ett annat gemensamt antagande är att 

vi under hela livet gör nya erfarenheter, som måste förstås i sitt sammanhang (Dahlin-Ivanoff, 

2011).  Johansson (2014) lyfter fram att utgångspunkten i ett fokusgruppssamtal kan sägas 

vara tillblivelse och att metoden ger utrymme för ny konstruktion av kunskap med 

interaktionen som redskap. Dessa aspekter kunde relateras till Vygotskijs teorier (1934/1999) 

om hur lärande sker genom mediering i en social kontext. Fokusgruppsamtalsmetoden lämpar 

sig även för att studera komplexa fenomen, genom en kollektiv kartläggning av dessa 

(Wibeck, 2011) och upplägget kan beskrivas som en gruppdiskussion där ett mindre antal 

personer med kunskap och erfarenhet av det fenomen som ska diskuteras, möts för att 

tillsamman belysa olika aspekter av det (Dahlin-Ivanoff, 2011).  

     Syftet är att fånga det gemensamma i utsagorna och kunskapen som genereras är baserad 

på delade erfarenheter och uppstår genom interaktion. Fokusgruppsamtalets utsagor ses som 

kollektivt representativa för den kunskap som uppkommit genom att deltagarnas åsikter, 

erfarenheter och uppfattningar både utmanat, stärkt och kopplats till varandra (Wibeck, 2011).   

Forskaren konstruerar diskussionsfrågorna och leder samtalet, men ges även möjlighet att 

delta i det. Eftersom förförståelsen inte behöver sättas inom parentes kan den användas för att 

understödja och fördjupa diskussionen (Dahlin-Ivanoff, 2011).  

   Urvalsgruppen i ett fokusgruppsamtal sätts samman av forskaren och består idealt av 4- 8 

personer. Jarrett (1993, i Fangen & Sellberg, 2011) ser att fördelen med homogena grupper är 

att deras gemensamma grund kan skapa en fördjupad diskussion, medan heterogena grupper 

kan belysa fenomenet ur fler perspektiv (Kitzinger & Barbour, 1999, i Fangen & Sellberg, 

2011). Det centrala i valet av urvalsgrupp är att dessa har erfarenhet av det fenomen som ska 

belysas, samt att forskaren lyckas förmedla en känsla av öppenhet och ett tryggt 

samtalsklimat, för att interaktion ska uppstå mellan deltagarna (Dahlin-Ivanoff, 2011).  

    Ett vanligt sätt att analysera fokusgruppsamtal är genom tematisk analys (Wibeck, 2011) 

något som används även i den fenomenlogiska ansatsen (Szklarski, 2012).  
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5.3 Urval 

 

För att få ihop intervjupersoner valde jag att göra en typ av snöbolsurval. Det innebär att 

forskaren kontaktar en person, som i sin tur ger förslag på fler personer som kan bidra till 

studien (Bryman, 2011). Valet grundade sig på att studiens tidsramar var tio veckor, och jag 

uppfattade det som ett effektivt sätt att få ihop intervjupersoner.  

    Studiens syfte och frågeställningar samt valet av fokusgruppsamtal som metod gjorde att 

jag vände mig till yrkesverksamma undersköterskor, eftersom de var bekanta med fenomenet 

som skulle undersökas. Min urvalsgrupp var homogen genom att ett kriterium för att delta 

bestod i att vara utbildad och yrkesverksam som undersköterska, men heterogen genom att 

undersköterskorna representerade olika arbetsplatser.  

    Det var inte helt lätt att få ihop ett urvalsgupp, trots att jag använde mig av flera sökvägar. 

Först kontaktade jag undersköterskor som jag har en mer eller mindre etablerad arbetsrelation 

till från mitt tidigare timvikariat inom hemtjänsten, mitt nuvarande timvikariat på en palliativ 

avdelning och före detta klasskamrater från min undersköterskeutbildning. Kontakterna togs 

via mejl, Facebook, telefon samt besök på de två ovan nämnda arbetsplatserna, där jag fått 

respektive verksamhetschefs tillåtelse att sätta upp information om studien, samt kort 

presentera den vid ett morgonmöte på en av arbetsplatserna.  

    Min urvalsgrupp bestod från början av nio personer, åtta kvinnor och en man, men efter två 

avhopp med kort varsel kom den till slutligen att utgöras av sju kvinnor i åldern 30 -55 år. 

Urvalsgruppen representerade fem olika arbetsplatser; två hemtjänstcentraler, en palliativ 

avdelning, en BB- avdelning, samt en personlig assistenfirma. Trots att urvalsgruppen inte var 

särskilt stor såg jag att den kunde fungera genom att jag utförde en kvalitativ studie.  

I och med det användes kvalitativa metoder, vars syfte var att kartlägga och försöka förstå det 

gemensamma i undersköterskornas uppfattningar, snarare än att mäta och jämföra dessa med 

hjälp av kvantitativa metoder, något som hade krävt en betydligt större urvalsgrupp.   

 

5.4 Genomförande  

 

När jag fått informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009), som innebär att 

intervjupersonen tackat ja till att delta utifrån att ha fått fullständig information om studiens 

syfte och genomförande, skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 1). Här fanns den 

information som jag tidigare förmedlat, samt ett klargörande av studiens etiska aspekter som 

formulerades utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2011).  

    Tillsammans med missivbrevet skickade jag även ut en individuell mejlintervju (se bilaga 

2) som syftade till att skaffa en uppfattning om intervjupersonernas bakgrund och ett underlag 

för att kunna formulera relevanta diskussionsfrågor i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. De individuella intervjusvaren var även ett sätt att få veta vilka arbetsplatser 

som fanns representerade i urvalsgruppen, och utifrån det skapa så heterogena 

fokussamtalsgrupper som möjligt. Jag såg en risk med att alltför homogena grupper skulle 

kunna inverka hämmande på samtalsklimatet, både på grund av min eventuella tidigare 

arbetsrelation till någon av intervjupersonerna, och för att de i en homogen grupp skulle 

kunna tillhöra samma arbetsplats. Detta undveks nu, i största möjliga mån, genom att göra 

blandade grupper.   

    Jag genomförde tre fokussamtal (se bilaga 3) som från början omfattade tre intervju-

personer i varje. Efter två hastiga avhopp kom två av fokusgruppssamtalen att omfatta endast 

två intervjupersoner. Jag valde ändå att behålla metoden eftersom jag uppfattade att fördelarna 

med den övervägde och att det fortfarande fanns möjligheter att skapa ny kunskap genom 

deltagarnas interaktion, trots få intervjupersoner.  
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Eftersom jag som forskare tilläts medverka som understödjande medsamtalare, såg jag en 

möjlighet att kunna etablera det tillåtande klimat som är centralt för metoden (Dahlin-Ivanoff, 

2011). Under fokusgruppsamtalens gång lade jag stor vikt vid att försöka stärka interaktionen 

mellan deltagarna och få dem att känna sig bekväma med mig, situationen och varandra. Jag 

strävade efter att vara uppmärksam på mitt eget beteende för att inte riskera att utesluta någon 

ur samtalet med mina ickeverbala signaler. Jag avstod även från att använda min förförståelse 

om den deltagare jag känner väl för att ”få igång ” ett samtal, något som jag uppfattade som 

det mest etiska förhållningsättet utifrån att jag vid ett av samtalen var mer bekant med en av 

intervjupersonerna, än den andra. Andra sätt att försöka skapa ett öppet samtalsklimat var 

genom att tydligt förmedla strukturen och återkoppla till studiens syfte och tillvägagångssättet 

och öppet benämna det faktum att vi endast var tre personer som deltog i samtalet. Detta 

uppfattar jag som en faktor till att ” isen bröts” och därefter presenterade jag 

diskussionsfrågorna och min roll som samtalsledare och medskapande deltagare. Efter det 

presenterade sig deltagarna för varandra med namn och vilken relation de har eller hade till 

mig samt var de arbetade.  Därefter behandlades en diskussionsfråga i taget och när den var 

”mättad” introducerades nästa.  

    Fokusgruppsamtalen dokumenterades genom bandinspelning och under samtalets gång 

fördes även synliga anteckningar på blädderblockspapper. Förutom syftet att minnas samtalet, 

var det ett sätt att försöka understödja det öppna samtalsklimatet eftersom detta tillvägagångs-

sätt kan bidra till att skapa ytterligare interaktivitet i reflektionen (Andren & Rosenqvist, 

2006). Innan vi avslutade sammanfattade jag innehållet i samtalet och stämde av om någon 

ville tillägga något, innan vi satt punkt. 

 

5.5 Metod för bearbetning och analys av empirin  

 

Eftersom en tematisk analys är en vedertagen metod för att bearbeta och analysera empiri, 

både utifrån fenomenologisk ansats (Szklarski, 2012) och vid analys av fokusgruppsamtal 

(Wibeck, 2011) användes en sådan i studien. Jag inspirerades av en modell (modell 1.) som 

utgår från en uppsättning grundprinciper för hur kvalitativa data oftast bearbetas och 

analyseras (Lindgren, 2014). Modellen bygger på ett iterativt arbete, en konstant upprepning 

och jämförande av data och analys, tills mättnad uppstår: 

 

 

The Constant comparative method. 

                          

 
 

 

                                                 
                                                    

                              

                                    
                                                                                             

                                                           

 

 

                                                          

                          

      

                                              

                                                   Den kvalitativa analysprocesen (Lindgren, 2014, s.36) 

Modell 1. 

Insamling 
av data Tematisering 

Presentation av 

data 

Summering 
Slutsater och 
verifiering 

Kodning 
Reduktion 

av data 
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Tillvägagångssättet beskrivs enligt Lindgren (2014) som att först förbereda materialet för 

analys och sedan bearbeta och analysera det i tre steg; kodning, tematisering och summering. 

    För att förbereda min empiri för analys transkriberade jag fokusgruppsamtalen var för sig, 

och renskrev de anteckningar som gjorts. Därefter slog jag samman alla transkriberingar och 

renskrivna anteckningar till en sammanhängande text.  Som ett första steg i analysen kodades 

texten, genom upprepade genomläsningar, och jag gjorde därmed en grovsortering och 

reducering av innehållet, i syfte att urskilja ett mönster i materialet. De mönster som 

framträdde fick sammanfattande rubriker och i nästa analyssteg, tematiseringen, gjorde jag en 

mer nyanserad bearbetning av dem. Det resulterade i fem teman, under vilka jag sorterat in de 

framkodade utsagor som jag uppfattade att hörde ihop, och belyste temats gemensamma 

innehåll. Det sista steget i analysen bestod i en summering, vilket enligt Lindgren (2014) kan 

förstås som en verifiering av de teman som framkommit. Jag valde därför att i det här stadiet 

stämma av mina fem teman mot studiens frågeställningar, som ett sätt att verifiera deras 

relevans.  

 

5.6 Reflektion över metod 

 

Jag uppfattar att kombinationen av fenomenologisk ansats och fokusgruppsamtal skapade en 

sammanhållande ram för studien, genom att båda syftar till att kartlägga gemensamma kärnor 

i det undersökta fenomenet (Bryman, 2011; Szklarski, 2012), något som stämde överens med 

studiens syfte och frågeställningar.  

    Det som skiljer dem åt är hur förförståelsen hanteras, i den fenomenologiska ansatsen bör 

den sättas inom parentes för att fenomenet ska kunna framträda på ett ”rent” sätt (Hartman, 

2004). Däremot tillåts forskaren att delta som medskapare till den kunskap som genereras i 

fokusgruppsamtalet (Andrén & Rosenqvist, 2006). Det innebär att istället för att sätta 

förförståelsen inom parentes i det läget, så används den, i syfte att fördjupa och nyansera 

diskussionen. Detta blev någonting jag behövde förhålla mig till under undersöknings-

processen, i vilket läge kunde jag använda respektive inte använda min förförståelse?   

Jag valde att medvetet låta den finnas med under fokusgruppsamtalen, men anstängde mig för 

att bortse från den under analysfasen av empirin.  

    När jag transkriberade materialet blev jag dock medveten om att jag stundtals låter mitt 

understödjande förhållningssätt ta över, på bekostnad av en mer utforskande och lyssnade 

attityd. Genom detta ser jag en risk att jag missade en del aspekter av intervjupersonernas 

utsagor i min strävan att få dem att känna sig bekväma. En annan reflektion jag gjort är över 

hur valet av miljö påverkar fokusgruppsamtalet?  Jag genomförde studiens tre 

fokusguppssamtal hemma i mitt kök, eftersom det var en praktisk lösning, och reflekterade 

inte över hur det skulle kunna påverkar datainsamlingen förrän precis innan det första 

fokusgruppsamtalet. Då slog det mig att valet av lokal inte är helt oproblematisk, och blev 

medveten om att det kändes lite utlämnade att ta emot intervjupersonerna hemma. 

Utmaningen låg i att hemmet i hög grad är en privat sfär, som inte kändes neutral i 

kombination med uppgiften som forskare. Genom detta blev jag medveten om att det är en 

stor utmaning för den kvalitativa forskaren att både förmedla ett tydligt och systematiskt 

förhållningssätt för att göra intervjupersonerna bekväma med situationen och få ihop relevant 

data, samt hitta en lämplig miljö där det finns förutsättningar för detta.   
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5.7 Etiska överväganden 

  
Jag har i undersökningen strävat efter att svara an mot Vetenskapsrådet forskningsetiska 

riktlinjer (2011). Dessa är Informationskravet, som innebär att forskaren ska informera 

intervjupersonerna om forskningens syfte, något jag gjorde i min första kontakt med de 

tillfrågade. I missivbrevet (se bilaga 1) berördes Samtyckeskravet, som innebär att 

intervjupersonerna själva har rätt att bestämma över sin medverkan och när som helst kan 

avbryta den, och Konfidentialitetskravet, som innebär att uppgifter om alla i urvalsgruppen 

ska ges största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifterna ska förvaras så 

obehöriga inte kan ta del av dem. I missivbrevet (se bilaga 1.) fanns också information om hur 

fokusgruppssamtalet skulle dokumenteras och analyseras och en betoning av att jag inte 

skulle kunna garantera full anonymitet, men däremot skulle avidentifiera personuppgifter och 

information som kunde kopplas till intervjupersonen. Det inkluderade därmed även 

information om Nyttjandekravet, som innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas i forskningssyfte. Det kravet hanterade jag genom att förvara det 

insamlade materialet på ett sätt så att obehöriga inte kunde ta del av det, samt att jag efter 

undersökningsen slut förstörde det insamlade materialet.  

    En etisk aspekt som jag behövde förhålla mig till var hur jag valt ut mina intervjupersoner, 

eftersom min urvalsgrupp skapades genom ett snöbollsurval bland personer som jag i vissa 

fall hade eller har en privat relation till. För att inte riskera att någon undersköterska på den 

arbetsplats där jag för tillfället är timanställd skulle uppleva sig exkluderad kontaktade jag 

verksamhetschefen och bad om tillstånd att tillfråga alla undersköterskorna som arbetar i 

verksamheten om de vill delta i min studie. Det gjordes för att säkerställa att ingen skulle 

uppleva att urvalet skett på ett oetiskt sätt. Eftersom studiens berörde gott kollegialt samspel 

var det även viktigt att tydligt förmedla att varje deltagare endast representerade sig själv, inte 

arbetsplatsen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skapas kunskap i den kvalitativa 

forskningsintervjun genom det mellanmänskliga samspelet, något som kan vara en positiv 

upplevelse men även innehåller etiska utmaningar, som till exempel maktsymmetrin i 

interaktionen. För att undvika att min tidigare relation till någon av intervjupersonerna skulle 

hämma intervjun, valde jag att använda metoden fokusgruppsamtal framför en kvalitativ 

intervju. Det var för att balansera maktassymmetrin, eftersom forskaren tillåts vara 

medskapare i fokusgruppsamtalet. Eftersom forskaren formulerar diskussionsfrågorna, leder 

samtalet och strävar efter att få ihop relevant empiri, sker denna medverkan inte på helt lika 

villkor som övrigas. Jag valde ändå att använda fokusgruppsamtalsmetoden, eftersom jag såg 

att den till viss del skulle kunna balanserade maktsymmetrin i samtalssituationen genom att 

omfatta fler intervjupersoner, och därmed göra en mer öppen interaktion möjlig. 

 

5.8 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

 

Jag strävade efter att förhålla mig trovärdigt och äkta i undersökningsprocessen olika delar, 

utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet som Lincoln & Guba (1985;1994 i Bryman, 2011) 

lyft fram. Det innebar att försöka förmedla Trovärdighet (intern validitet) genom att beskriva 

den sociala praktik som studien undersökt på relevant sätt, något som jag framförallt försökt 

göra under rubrikerna inledning och bakgrund.  Till det kom kravet på Överförbarhet (extern 

validitet) som handlar om möjligheten att överföra studiens resultat till ett större 

sammanhang. Den aspekten behandlades under rubriken diskussion och jag uppfattar att 

resultatens relevans delvis ligger i att de kan relateras till tidigare forskning i fältet, men det 

kan inte göras generella uttalanden om överförbarhet.   
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Pålitlighet (reliabilitet) berör om upplägget och redogörelserna för undersökningsprocessen är 

systematiskt genomförd och tydligt återgiven. Det har varit min strävan att redogöra för 

undersökningsprocessen så genomskinligt som möjligt, men det är upp till läsaren att avgöra 

om jag har lyckats förmedla en tillräckligt tydlig bild av studiens alla steg.  

    Eftersom jag valde en fenomenologisk metodansats har jag till exempel reflekterarat över 

hur min egen förförståelse påverkade undersökningen. Ett sätt att hantera den var att välja 

fokusgruppssamtal som data-insamlingsmetod eftersom forskaren då ges möjlighet att delta 

och bidra med egna reflektioner i samtalet. Under datainsamlingsfasen kunde jag därför 

använda min förståelse för att fördjupa diskussionen, men under analysfasen strävade jag efter 

att sätta den inom parentes. Vidare har jag medvetet ansträngt mig för att avstå från impulser 

till att frisera och snygga till de delar som varit utmanade i undersökningsprocessen, och att i 

resultatet återge den rika mängden empiri på ett rimligt och trovärdigt sätt. Som ett 

komplement till detta finns den information och de frågor jag ställt till min urvalsgrupp 

redovisat i studiens bilagor.  

 

6. Resultat och analys 
 

Under den här rubriken presenteras de fem teman, döpta till samspelsnycklar, som vaskats 

fram som gemensamma kärnor ur studiens empiri, och även utgör dess resultat:  

 

 Att investera och se varandra i arbetet 

 Att sträva efter att vara ett lag 

 Att arbeta utifrån tillit och jämlika samspelsvillkor 

 Att kunna förmedla och variera arbetsattityd 

 Att kunna ge och be om hjälp med respekt 

 

   Samspelsnycklarna presenteras som rubriker för ett sammanfattande referat av de utsagor 

som temat byggts upp av. Efter varje referat analyseras samspelsnycklen med hjälp av 

begreppen område, gemenskap och praktik, som är den kombination av faktorer som gör att 

en praktikgemenskap uppstår och fortsätter att utvecklas (Wenger, 1998).  Begreppet område 

beskriver ett tydligt definierat område där medlemmarnas engagemang och delade kunskap 

blir relevant, kopplat till områdets syfte. Begreppet gemenskap kartlägger hur ny kunskap 

uppstår genom att medlemmarna skapar bärande relationer till varandra och genom dessa lär 

och utvecklar praktiken genom regelbunden interaktion. Begreppet praktik belyser att 

medlemmarna utvecklar en gemensam repertoar av resurser, som kan vara både materiella och 

abstrakta (Wenger, 1998).  

 

6.1 Presentation och analys av samspelsnycklarna 

 Samspelsnyckel: Att investera och se varandra i arbetet  

”Genom att baka hemma och ta med kaka när jag jobbar helg har jag liksom visat att jag 

tänker på kollegorna, även på fritiden.” (Muntlig utsaga 23 november, 2014). 

 

Sammanfattande referat: Intervjupersonerna framhåller att det är viktigt att arbetet har en 

gemensam utgångspunkt, till exempel en värdegrund, men att den behöver vara förankrad i 

den praktiska verksamheten. Annars blir den, enligt utsagorna, enbart tomma formuleringar. 

En annan aspekt är att de verkliga förutsättningarna för arbetet förmedlas på ett ärligt sätt på 
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alla verksamhetsnivåer. Om man som anställd blir bemött med den typen av ärlighet från 

chefer och ledning ökar motivationen i arbetet, enligt utsagorna.  

     Intervjupersonerna betonar vikten av att nyanställda får en tydlig introduktion, kopplat till 

utsagan om en gemensam utgångspunkt, samt att chefen behöver tar ansvar för att säga ifrån 

och inte anställa om någon är olämplig för arbetet. Det framhålls även att de undersköterskor 

som introducerar ny personal behöver göra sig observanta på om den tilltänkta medarbetaren 

verkar kunna fungera i arbetsgruppen. Anledningen till detta sägs vara att det påverkar hela 

arbetsgruppen om man anställer någon som inte passar för arbetet. 

    En annan utsaga lyfter fram att undersköterskorna arbetat med många olika typer av 

personer och att det är centralt att utgå från vad som fungerar med den kollega man arbetar 

med, just idag. Ett sätt att göra det sägs vara att förhålla sig uppmärksam på sina kollegor och 

”att gå utanför sin egen lilla bubbla”(muntlig utsaga 23 november, 2014) genom att skicka ut 

verbala och ickeverbala kommunikationssignaler för att stämma av och tona in kollegornas 

status. Detta benämns som ett sätt att investera i det gemensamma arbetet, och det framhålls 

att det inte krävs några större uttryck, utan att en blick och en nick och att hälsar ordentligt på 

varandra när man ses på morgonen fungerar för syftet. Sättet genom vilket man tar sitt schema 

sägs även kunna skvallra om statusen på kollegans humör, om man är uppmärksam.  

     En annan investering exemplifieras med att våga fråga sina kollegor om det är något man 

uppfattar att ligger outtalat under ytan.  I utsagan framhålls att det kan bidra till ökad tillit 

mellan kollegorna, eftersom den som frågar visar ett engagemang, men att det samtidigt kan 

kännas utlämnade att fråga, särskilt om benämnandet mottas med tystnad, kränkta känslor 

eller avledande kommentarer. Kopplat till detta framhålls vikten av tid för reflektion, så att 

kollegorna hinner benämna och reda ut eventuella missförstånd och ges möjlighet att stötta 

varandra i arbetet genom delade erfarenheter. En utsaga säger att ett gott kollegialt samspel 

består av att kollegorna fungerar som varandras vittnen i arbetet, och att man utifrån den 

positionen kan hjälpa varandra genom att gå in och bryta om kollegan blir orättvist uthängd i 

relationen till en vårdtagare, en närstående, chef, eller annan kollega.  

    Det framhålls också att kollegorna har en viktig funktion genom att ” fungera som 

varandras mentala boxbollar” (muntlig utsaga 25 november, 2014), i betydelsen att utgöra ett 

tryggt forum där man kan dela upplevelser kopplat till arbetet.  Ett annat exempel på en 

investering är att baka en kaka hemma, och ta med till helgens arbetspass. Genom den 

handlingen visar man, enligt utsagan, att kollegorna finns i ens tankar även på fritiden, och att 

det gemensamma arbetet betyder något, eftersom man på ett påtagligt sätt investerar i det. 

Enligt utsagan brukar denna konkreta inverstering löna sig på så sätt att den skapar en ökad 

trivsel och öppenhet för att hjälpa varandra i arbetet.  
 
Analys av samspelsnyckel:  

Utifrån begreppet område kan utsagan om att de verkliga förutsättningarna för 

undersköterskans arbete behöver förmedlas på ett ärligt sätt förstås som att det är viktigt att 

tydliggöra gränserna för verksamheten, eftersom den då blir begriplig och därmed möjlig för 

medlemmarna att engagera sig i. Även betoningen av att värdegrunden behöver förankras i 

praktiken kan tolkas som en önskan om att få veta var gränserna för verksamheten går, genom 

att dess syfte och grundvärderingar förmedlas genom värdegrunden. Utsagan om introduktion 

av nyanställda kan förstås som att det är centralt för gott kollegialt samspel att båda de ovan 

nämnda avgränsningarna förmedlas till de nya som ska börja arbeta i verksamheten. Kopplat 

till avgränsningar framhålls chefens roll som viktig genom att ha mandat och ansvar för att 

värna om verksamheten. Det kan visa sig genom att avstå från att anställa personal som inte 

passar inom området, och kan förstås som att eftersom nya medlemmar bidrar med ny 

kunskap är det viktigt att dessa bidrag fungerar med den befintliga arbetsgruppen.  
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Även anställda som avsvarar för introduktionen behöver vara observanta på om den eventuellt 

nya medlemmen kommer att kunna fungera inom området. En utsaga som berör 

medlemmarnas delade engagemang är att tänka på arbetet och kollegorna även på sin fritid, 

och anstränga sig för att investera i området, genom att baka och ta med en kaka för att stärka 

gemenskapen i arbetsgruppen.   

    Utifrån begreppet gemenskap kan utsagan om att våga benämna det som ligger under ytan i 

relationen med kollegor tolkas som en handling som syftar till att bjuda in till gemensamt 

reflektion. Utsagan kan även förstås som en önskan att genom benämnandet skapa ett delat 

lärande om verksamheten, och möjliggöra en utveckling av den. Utsagan om önskad 

reflektionstid kan tolkas som att gemensam reflektion uppfattas som ett sätt att skapas 

bärande relationer, något som kan öka kollegornas motivation till delat engagemang och 

lärande i arbetet. Utsagan om att kollegorna kan fungera som varandras vittnen i arbetet kan 

förstås som att detta agerande är ett sätt att skapa tillit och genom det lägga grunden för 

bärande relationer. Exemplet med att med att gå våga gå utanför sin egen bubbla och visa sig 

mottaglig för kontakt kan också tolkas som ett sätt att ta initiativ till en bärande relation.  

Ett sätt befästa relationerna kan enligt utsagorna i samspelsnycklen ske genom det sätt man tar 

in kollegorna och hälsar på morgonen. Det framhålls även att det inte behövs så mycket för att 

registrera och uppskatta samspelssignaler, att det räcker med ett litet erkännande till exempel 

med hjälp av en blick.  

    Utifrån begreppet praktik kan både utsagan om värdegrunden och den hembakade kakan 

tolkas som exempel på en delad repertoar. Båda kan, på ett symboliskt sätt, sägas representera 

och förmedla ett önskat arbetssätt.  Även betoningen av att det har betydelse att hälsa på 

varandra på morgonen och sträva efter att sända ut en liten kontaktsignal kan förstås som 

verbala och ickeverbala kanaler för att påvisa ett vedertaget sätt att förhålla sig i till sina 

kollegor, något som växt fram och förmedlats som en gemensam attityd, genom interaktion 

och över tid.  

 

 Samspelsnyckel: Att sträva efter att vara ett lag 

”Ibland kan jag känna att vi undersköterskor är som syskonen i en stor dysfunktionell familj.” 

(Muntlig utsaga 24 november, 2014) 

 

Sammanfattande referat: I utsagorna framhålls att det är viktigt att se på sig ”som ett lag” 

(muntlig utsaga 25 november, 2014) i arbetsgruppen, och i det sägs ingå att bekräfta varandra 

genom att uppmärksamma varandras närvaro med hjälp av både verbala och ickeverbala 

uttryck. Något som betonas är blicken och röstlägets möjligheter att förmedla en känsla av 

tillhörighet, och en av intervjupersonerna säger sig försöka scanna av med blicken över 

kollegorna på morgonen, i syfte att skapa en känsla av inkludering. Det framhålls som att 

bekräftelse är centralt för att skapa och behålla motivation i arbetet, något som även kopplas 

till det större perspektivet att verksamheten konkurrerar om kunderna på markanden, och att 

det därför är centralt att fungera som ett företag, för att behålla dessa. Det som nämns som 

utmanade i att skapa en känsla av att var ett lag är att få kollegorna att bidra likvärdigt till att 

etablera den.  Genom metaforen att undersköterskorna är ”som syskonen i en stor 

dysfunktionell familj” (muntlig utsaga 24 november, 2014) beskrivs att ett hinder för lagandan 

kan vara att kollegorna börjar konkurrera med varandra om bekräftelse och uppmärksamhet.    

    En orsak till konkurrensen anges i utsagorna att tidspress och brist på reflektionstid kan 

skapa en känsla av ensamhet i arbetet, som tar sig uttryck i ”social girighet” (muntlig utsaga 

24 november, 2014). Enligt utsagan uppstår det när en kollega uttrycker sig som om att hen 

arbetar ensam och utan stöd, trots att kollegorna finns som resurser.  
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Ytterligare ett hinder för laganda sägs vara när en kollega tar över det gemensamma 

utrymmet, på andra kollegors bekostnad av både tid och plats, för att förmedla enbart sina 

egna erfarenheter. Kopplat till det framhålls åter den gemensamma reflektionen som central 

för att motverka en känsla av ensamhet i arbetet.  Ett sätt att bemöta dessa hinder är, enligt 

utsagorna, att bekräfta varandra i arbetet och att orka fråga och att våga vara konkret om 

någon behöver bryta ett klagande mönster. Det ses även som viktigt att lära känna varandra i 

arbetsgruppen, eftersom att då vågar man be om hjälp, istället för att tro att allt beror på den 

egna förmågan och orken. Om det upplevs som att man tillhör samma lag i arbetsgruppen, 

och inte tävlar mot varandra, ökar samspelet enligt en utsaga och en annan lyfter fram vikten 

av att som individ förhålla sig närvarande och uppmärksam på det sociala klimatet i 

arbetsgruppen. Till det betonas vikten av och att söka upp den kollega som en eventuell 

konflikt berör, istället för att och tala bakom ryggen. Enligt utsagorna är det något som kräver 

mod, men skapar tillit, och kan främja ett öppet klimat i arbetsgruppen.  

    En intervjuperson lyfter fram fikarastens funktion för avstämning och beskriver det som 

synd att den avskaffats på vissa arbetsplatser. Samtidigt framhålls det i en annan utsaga att det 

inte är fruktbart att ange bristen på tid som en ursäkt för att inte söka upp kollegor i syfte att 

reda ut eventuella missförstånd, eftersom ” (…) även om det är tidsbrist och stress på jobbet, 

så hinner vi ju snacka skit om varandra”(muntlig utsaga 25 november, 2014). 

 

 

Analys av samspelsnyckel:  

Utifrån begreppet område kan utsagan om att vara som ett lag på arbetet förstås som en 

metafor för att engagera sig verksamhetens uppgifter, och att se det delade engagemanget som 

en utgångspunkt för att lära av, och bli trygg med, kollegorna. Tryggheten framstår i 

samspelsnyckeln som en förutsättning för att våga göra misstag, och visa att man inte kan allt, 

för sina kollegor. Till exemplet kan fikarasten tolkas som att den utgjorde en ram för 

gemenskap och en tydlig avgränsning av området, där kollegorna genom att fika tillsammans 

alla definierades som medlemmar.  

    Utifrån begreppet greppet gemenskap kan metaforen att utgöra ett lag med sina kollegor 

förstås som att det är centralt för samspelet att personalen utvecklar bärande relationer. Det 

sägs även vara viktigt att uppmärksamma de andra, men även att själv förhålla sig närvarande, 

för att skapa kontakt och delat engagemang. Tid för reflektion uppfattas också som centralt 

för lagandan, och det kan förstås utifrån förutsättningen att bärande relationer behöver tid för 

att utvecklas. Kopplat till efterfrågan av reflektionstid uppfattas den som viktigt för att 

kollegorna ska lära känna varandra bättre, och enligt samspelnyckelns utsagor skapas då ett 

tryggare socialt klimat som kan utgöra en grund för delat lärande. Beskrivningen av 

undersköterskorna som syskonen i en dysfunktionell familj kan förstås som ett uttryck för att 

en brist på bärande relationer uppstår om konkurrensen mellan kollegor blir för stor.   

    Utifrån begreppet praktik kan utsagan om att se på den gemensamma verksamheten som ett 

företag, i konkurrens med andra företag om kunderna, tolkas som att genom att benämna 

verksamheten i sådana termer utvecklas även en delad repertoar av företags-attribut som 

värdegrund, målsättningar och ett visst tal om och i verksamheten. Ett annat exempel på en 

delad repertoar är fikarasten; den har olika utformning och innebörd beroende av var man 

arbetar, men följer ett visst gemensamt utarbetat mönster, pågår under en viss gemensamt 

överenskommen tidsrymd och avhandlar teman som är gemensamt godkända som en del av 

den delade repertoar som utvecklats i området, över tid.  
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Samspelsnyckel: Att arbeta utifrån tillit och jämlika samspelsvillkor  

”Det jag känner starkast är att jag litar på dem jag jobbar med och inte behöver dubbelkolla 

och bevaka. Och att man kan berömma varandra och säga: gud vad bra att du gjorde just det 

där.” (Muntlig utsaga 25 november, 2014). 

 

 

Sammanfattande referat: I utsagorna beskrivs att den erfarna undersköterskan observerar 

hur den nya kollegan arbetar, om det finns en förmåga att inkludera både vårdtagare och 

kollegor i arbetet, innan ett ”tillitskvitto”(muntlig utsaga 23 november, 2014) utfördas. 

Innebörden i det sägs vara att man fått tillräckligt med tid och gemensamma erfarenheter för 

att kunna lita på att den nya kollegan gör det den ska, och att man uppfattar ett gott kollegialt 

samspel som att inte behöva bevaka sin kollega, utan vara trygg med att arbetsuppgifterna blir 

utförda. Detta beskrivs som att arbeta på jämlika samspelsvillkor, något som enligt utsagorna 

tar tid att skapa. Det framhålls att etablerandet av jämlika samspelvillkor inte i första hand 

handlar om kollegornas individuella kompetens, utan om omfattningen av gemensam 

relationstid.  Kopplat till det ges exempel på att det kan vara krävande att arbeta som den enda 

erfarna undersköterskan, tillsammans med enbart vikarier, eftersom man då ensam 

representerar hela verksamheten. Ett uttalande om att den som är erfaren på arbetsplatsen 

behöver ha en mer övergripande blick, belyser det dubbelarbete som enligt utsagorna blir en 

konsekvens av att inte ha hunnit etablera jämlika samspelsvillkor med de nya kollegorna.  

När detta skapats beskriver utsagorna att det möjliggör ett mer flexibelt arbete mellan 

kollegorna, och att man därmed har etablerat den tillit som gör att det går att låta kollegan 

”göra sitt bästa, på sitt sätt” (muntlig utsaga 25 november 2014). 

     Utsagorna tar även upp vikten av att vara medveten om hur man som individ bidrar till ett 

jämlikt samspelsvillkor, genom att vara medveten om vilken status man har för dagen, vilken 

energi man utstrålar samt hur det påverkar kollegorna. En annan utsaga lyfter fram att 

tryggheten med arbetsuppgifterna är en förutsättning både för att kunna dela dem med andra, 

och för att göra relevanta prioriteringar i arbetet. Till det kommer en betoning av att vara 

ödmjuk inför den spegling kollegorna erbjuder, och att acceptera att man kan framstå som 

både hotfull och dominant till exempel, även om det inte är ens egen uppfattning eller 

intention. En intervjuperson beskriver det som att även om man inte håller med om 

beskrivningen får man acceptera hur man kan framstå för andra, och att speglingen även 

erbjuder en möjlighet att reflektera över hur den egna kommunikationen kan utvecklas.  

 

Analys av samspelsnyckel:  

Utifrån begreppet område kan utsagan om att arbeta som ensam erfaren undersköterska med 

vikarier förstås som att det upplevs krävande att vara den enda som känner områdets 

begräsningar. Utsagan om att undersköterskan som gammal och van behöver ha en mer 

övergripande blick belyser också detta. En konsekvens av den ojämna kännedomen om 

området blir att den nya inte kan arbeta självständigt, något utgör extra arbete för den erfarna 

undersköterskan.  En annan utsaga framhåller att det är viktigt att som individ vara trygg med 

sina arbetsuppgifter, vilken kan förstås som att det krävs kännedom om området, dess gränser, 

för verksamheten och syfte för att kunna samspela med väl sina kollegor.   

    Utifrån begreppet gemenskap kan utsagan som berör utvecklingen av tillit mellan kollegor 

förstås utifrån antagandet om att det tar tid att utveckla bärande relationer, något som kan 

översättas till samspelsnyckelns beskrivning av jämlika samspelsvillor. Innan den bärande 

relationen har utvecklats observerar undersköterskan den nya kollegan, och i utsagan betonas 

att det är genom att arbeta tillsammans över tid som kollegorna skaffar gemensamma 

erfarenheter, och relationen byggs upp samtidigt som ett lärande sker. Tid för fördjupning av 

arbetsrelationen uppfattas därför som centralt för att utvecklande av lärande, något som verkar 
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ske genom interaktion och delad erfarenhet. I exemplet med att vara ensam erfaren 

tillsammans med vikarier kan bristen på gemensam erfarenhet tolkas som en orsak till att det 

saknas bärande relationer, något som kan leda till en känsla av ensamt ansvar hos den som 

känner området. När de bärande relationerna fått möjlighet att etableras, uppfattas det som att 

kollegorna ger varandra ett ”samspelskvitto”. Det kan förstås som en beskrivning av ett gott 

kollegialt samspel som möjliggör ett delat lärande och en utveckling av arbetsuppgifterna.    

    Begreppet praktik kan också belysa utsagan om när den erfarna arbetar med enbart oerfarna 

kollegor. Här kan utsagan tolkas som att den med erfarenhet av området tvingas att ensam 

axla ansvaret för att representera och förmedla verksamhetens innehåll och arbetssätt. 

  

Samspelsnyckel: Att kunna förmedla och variera arbetsattityd  

”Den hopplösa undersköterske-offerkoftan smittar, det gäller att själv välja vad jag tänker 

om mitt jobb.” (Muntlig utsaga 24 november, 2014) 

 

Sammanfattande referat: Intervjupersonerna framhåller att både den verbala och 

ickeverbala tydligheten är viktig i arbetet, och betonar vikten av att inte utgå från att 

kollegorna förstår hur man vill arbeta om detta inte uttalas eller förevisas. Det beskrivs som 

att samarbetet blir orytmiskt om kollegorna är otydliga mot varandra, och att det därför ibland 

kan vara nödvändigt att benämna hur man själv ser att arbetet bör utföras. En utsaga beskriver 

hur intervjupersonen behövt säga ifrån, när kollegan ansågs arbeta i ett onödigt stressigt 

tempo. Den typen av handlande beskrivs som bättre för samspelet än att gå och irritera sig, 

och i utsagan framhålls en önskan om att få samma bemötande tillbaka.  

    En annan utsaga beskriver att samarbetet gynnas av förmågan att växla mellan en ledar- 

och följar-attityd, där situationen och kollegan man samarbetar med, får avgöra vad som 

fungerar bäst. Det framhålls att ett ointresse av att variera attityd gör att samarbete blir 

lidande, och det beskrivs som energisänkande att till exempel alltid behöva använda följare – 

attityden i förhållande till en viss kollega. Utsagorna anger att man tröttnar på det och även 

om ”man kanske biter ihop inför vårdtagaren” (muntlig utsaga 24 november, 2014) uppstår 

en risk för att man inte längre orkar försöka samarbeta. Det kan, enligt utsagorna, leda till en 

utveckling av en passiv attityd i samarbetet med denna kollega, att man håller sig i 

bakgrunden och överlåter relationen med vårdtagaren till kollegan. En intervjuperson 

beskriver hur hen utifrån en sådan situation valde att benämna hur det upplevdes, genom att 

spegla kollegans agerande. Det mottogs med en oförstående attityd, och ett ointresse för att 

delta i en reflektion över det gemensamma arbetet, och intervjupersonen beskriver att ”då var 

det som att jag valde bort henne, liksom ” (muntlig utsaga 23 november, 2014).  Det som, 

enligt utsagorna, fungerar bäst är när kollegorna prestigelöst litar på varandra och därmed kan 

variera roller och arbetsuppgifter.  En intervjuperson beskriver det som att bara genom att 

hojta till får man kollegans hjälp, men om man inte hojtar, så får man arbeta ifred. En annan 

beskrivning är att kollegorna backar upp varandra, och att det som ska göras blir gjort genom 

förmågan att variera attityd och arbetsuppgifter. Det som anges som centralt för att utveckla 

en gemensam förmåga till att variera i arbetet är att avstå från att argumentera om småsaker, 

och kunna fokusera på den större helheten i arbetet. Kopplat till detta ses det som en 

förutsättning att det finns delade grundvärderingarna och uppfattning om syfte med arbetet, 

mellan kollegorna. I utsagorna anges det och även som betydelsefullt att arbeta bort från 

uppfattningar om att arbetsuppgifter har olika status, för att kunna variera vem som gör vad.  

    Att förhålla sig nyfiken gentemot både arbetsuppgifter, vårdtagare och kollegor beskrivs 

som centralt för att kunna variera attityd i och till arbetet. Det framhålls att det även påverkar 

kollegornas samarbete hur man talar om det gemensamma arbetet. Undersköterskeyrket 

uppfattas enligt utsagorna allmänt som ett lågstatusyrke, och en intervjuperson beskriver att 



21 

 

hen därför valt att ifrågasätta sina egna beskrivningar av arbetet och genom det även sin egen 

attityd och sätt att tala om det. En ny individuell attityd i syfte att ”återerövra yrkesrollen ” 

(muntlig utsaga 25 november, 2014) sägs kunna inspirera även kollegorna att ifrågasätta 

invanda sätt att benämna både arbetet och sig själva som yrkesgrupp. 

 

 

Analys av samspelnyckel:  

Utsagan där kollegan avvisar spegling på sitt arbetssätt kan utifrån begreppet område förstås 

som att den typen av handling kan leda till sänkt engagemang, både hos kollegan som bjöd in 

till reflektion men även i verksamheten. Upprepade avvisanden mellan kollegor kan få 

konsekvenser i form av att man slutar se sig som medlemmar i en delad verksamhet, och 

istället övergår till att relatera till varandra som några som råkar befinna sig på samma ställe 

och ha samma arbetsuppgifter, men där ett delat engagemang och lärande inte längre 

förekommer. Utsagan om arbetsuppgifternas olika status kan ses som ett uttryck för en 

förhandling om deras mening, som skapar deras hierarki, något som kan vara osynligt för en 

utomstående men däremot tydligt påverkar medlemmarna inom området. Beskrivningen av 

risken att sluta samarbeta aktivt om en kollega är alltför ointresserad av att variera attityd och 

arbetsuppgifter, kan förstås som att det agerandet sänker nivån på engagemanget, eftersom det 

förmedlar en låg grad av intresse att dela kunskap och lära tillsammans i verksamheten.  

En utsaga som beskriver när sampelet fungerar väl framhåller att det beror på att kollegorna 

utgår från samma grundvärderingar och syfte, något som kan ses som att det är viktigt att 

områdets avgränsning förmedlas tydligt för att utgöra en gemensam utgångspunkt. Hit kan 

även utsagan om att samspelet påverkas av hur yrkesrollen och arbetsuppgifterna benämns 

kopplas, genom att betoningen av att vilja stärka sig själv och kollegorna genom positiva 

benämningar kan förstås som ett sätt att förmedla internt stöd mellan medlemmarna i området. 

I utsagorna framhålls det som viktigt att visa tydlighet i interaktionen med kollegan, och 

genom det uppfattas en typ av variation i arbetet, kopplat till attityder, kunna utvecklas.   

    Utifrån begreppet gemenskap kan utsagan tolkas som att det då har sket ett gemensamt 

lärande, eftersom kollegorna haft tid och intresse för att skapa en bärande relation. Utsagan 

om den avvisade spegligen kan här förstås som ett hinder för en utveckling av en bärande 

relation, och därmed uteblivet lärde. Utsagan som belyser hur ett ointresse för att variera 

attityd och arbetsuppgifter riskerar att skapa konflikt mellan kollegorna kan förstås som att 

relationen, genom bristen på ömsesidig flexibilitet, blir alltför mycket av en maktkamp för att 

vara bärande. En uppfattning om hur en bärande relation kan se ut förmedlas däremot genom 

utsagan om att kollegorna backar upp varandra, och kan variera roller och fördela 

arbetsuppgifter tillsammans.  

    Genom begreppet praktik kan utsagan om med den avvisade speglingen ses som att genom 

avvisandet sjunker engagemanget i relationen, och därmed även möjligheterna till att utveckla 

en delad repertoar. Genom att avvisa ett erbjudande om lärande uteblir möjligheten till att 

utveckla en delad repertoar, som till exempel humor, gemensamma referenser och attityder. 

Den delade repertoaren kan förstås som något centralt för att befästa och fördjupa 

engagemanget i praktiken och om kollegan avstår och drar sig undan, tenderar relationen att 

bli ytlig. Kollegornas förmåga till variation kan sägas vara en del av en gemensam repertoar 

som representerar verksamhetens arbetssätt.  Utsagan om med arbetsuppgifternas 

statushierarki kan också ses som ett exempel på en symbolisk representation av hur arbetet 

utförs, i betydelsen delad repertoar. I utsagan som berör hur ett gott samspel fungerar genom 

att kollegorna förmår att se den större helheten i arbetet kan ses som ett uttryck för att 

kollegorna både känner till, och överens om, hur den delade repertoaren ska användas. 
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 Samspelsnyckel: Att kunna ge och be om hjälp med respekt 

” (…) och när vi pratade om det efteråt och jag tackade henne för hjälpen sa hon bara:  

Men det är ju såhär vi jobbar här, och om inte jag kan, så frågar jag någon annan.” 

(Muntlig utsaga 23 november, 2014). 

 

Sammanfattande referat: I utsagorna framhålls vikten av att kunna reflektera över sitt eget 

handlande och genom det förstå mer om varför man valde att göra på ett visst sätt, i en viss 

situation. En intervjuperson beskriver upplevelsen av att vara den enda erfarna som 

tillsammans med timvikarier skulle ta emot en stor matleverans. Intervjupersonen uppfattade 

att hen betett sig mycket dominant, använt ett högt röstläge och, i eget tycke, beordrat hur 

timviarierna skulle hantera uppgiften. Syftet med att agera så var, enligt intervjupersonen, att 

se till att arbetet blev genomfört i tid, så att alla skulle få sin lunchrast, men i utsagan 

framhålls även hur viktigt det upplevdes att få stämma av händelsen med timvikarierna 

efteråt. I utsagorna beskrivs även att det kan uppfattas som en trygghet om en erfaren kollega 

vågar kliva fram och ge order. Det sägs ge alla inblandade en möjlighet att agera mer 

självständigt och tidseffektivt, eftersom man då vet vad som gäller.  

    Det framhålls samtidigt som viktigt att få stämma av med kollegorna hur detta kan ha 

upplevts, och att det inte känns bra för den som behövt agera dominant, om det inte hinns 

med. En intervjuperson beskriver att om det dominerande agerandet kombineras med ett 

vänligt tonfall och gestaltad respekt kan denna typ av tydlighet sägas var samma sak som att 

arbeta professionellt. I relation till detta beskriver en annan intervjuperson en kollega som inte 

särskilt social, men väldigt tydlig i sitt agerande. Det innebar, enligt utsagan, att man som 

nyanställd alltid fick den hjälp och den information man frågade efter, vilket i utsagan 

uppfattas som det mest väsentliga för att kunna arbeta självständigt. Kollegans agerande 

beskrivs därmed som mer respektfullt än om denna varit mer social, men otydlig. Enligt 

utsagorna märks det om det finns en respekt mellan kollegorna ”när man kan be om hjälp och 

får det, utan att bli ifrågasatt” (muntlig utsaga 23 november, 2014).  

    En intervjuperson beskriver hur hen som ny bad en mer erfaren kollega om hjälp, när 

arbetsuppgiften upplevdes som alltför svår att hantera ensam. Det sätt att ge stöd som den mer 

erfarna kollegan använde bestod i att inte göra någon stor affär av att ha blivit tillfrågad, utan 

istället fokusera på den gemensamma arbetsuppgiften, som var vårdtagarens behov.  

Genom detta sätt att agera uppfattade intervjupersonen sig som både respekterad och sedd 

som likvärdig av den mer erfarna kollegan.  

 

 

Analys av samspelsnyckel:  
I utsagorna finns beskrivningar som både belyser upplevelsen av att sakna erfarenhet inom 

området och att vara den som representerar det. De kan utifrån begreppet område båda tolkas 

som att de innehåller en vilja till delat engagemang, som uttrycks på olika sätt utifrån 

förutsättningarna. Ett dominant agerande och en tydlighet, utifrån kunskap om vad som är 

relevant att göra inom området, och en ödmjuk fråga om hjälp från en erfaren kollega från den 

nya medlemmen. I båda beskrivningarna finns en uttalad respekt för kollegorna och ett 

engagemang i den delade verksamheten. Kopplat till i matleveransen synliggörs detta genom 

att den som har erfarenhet av området betonar vikten av reflektion och avstämning med 

kollegorna kring hur agerandet uppfattats, och i det andra exemplet gestaltas respekten för 

kollegan genom den erfarnas förmåga att fokusera på det delade engagemanget i 

arbetsuppgifterna, och inte på den nya kollegans eventuella tillkortakomanden. Exemplet med 

kollegan som inte upplevdes som social, men däremot tydlig, kan förstås som att ett sätt att 

samspela väl kan utgöras av att främst fokusera på det delade engagemanget i området.    
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    Ageradet som beskrivs i utsagorna kan genom begreppet gemenskap förstås som ett sätt att 

möjliggöra ett fortsatt delat lärande, genom att med förmedlad respekt understödja bärande 

relationer. Vikten av den respektfulla interaktionen lyfts även fram genom utsagan om att det 

märks att det finns en respekt mellan kollegorna när man ber om hjälp och får det, utan att bli 

ifrågasatt.  

    Utifrån begreppet praktik kan utsagorna tolkas som att båda beskrivningarna berör en 

kännedom om repertoaren. Den kännedom medlemmen har om repetoaren i området skapar 

olika förutsättningar i, och skilda upplevelser av, arbetet. Det framhålls att det genom 

respektfull interaktion ges möjligheter att över tid utveckla en gemensam repertoar, och den 

uppfattas i sin tur kunna bidra till en balans i arbetet, och göra samspelet mer jämlikt. 

 

6.2 Analys av resultatet i relation till tidigare forskning och studiens 
teoretiska begreppsram 

 

För att ytterligare belysa resultatet relateras det under den här rubriken till den tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv som använts i studien. 

  

     I resultatet framstår benämnande som centralt i gott kollegialt samspel, dels som ett sätt att 

vara tydlig med behov och önskat arbetssätt, dels som medel för att skapa kontakt och vara 

varandras vittnen i arbete, men även som medel för att ställa frågor och uttala det som ligger 

under ytan samt ge spegling. En annan aspekt finns i framhållande av att det sätt man talar om 

och framställer yrket och yrkesrollen det påverkar motivationen och samspelklimatet mellan 

kollegorna. Det kan kopplas till det Engströms (2012) studie, där att samtalandet uppfattas ha 

en överordnad funktion i alla andra handlingar sjuksköterskan gör, och definieras som en 

pågående process som innehåller mer än ord. En annan likhet mellan den här studiens resultat 

och tidigare forskning är efterlysningen av tid för reflektion (Benner, 1984/1993; Enström, 

2012 & Svärdson, 1999).   

    Vidare kan utsagorna i samspelsnycklarna om vikten av att vara medveten hur både verbal 

och ickeverbal kommunikation påverkar samspelklimatet relateras till i Svärdsons (1999) 

studie om empati och samspel i sjuksköterskan arbete. Svärdson (a.a.) beskriver förekomsten 

av empati genom tre steg om kan relateras till studiens resultat: de- centrering, rolltagelse och 

påvisade av ett speciellt kommunikativ beteende som enligt Svärdson (1999) innebär en 

förmåga att sända och tolka ickeverbala signaler och kroppspråk. De tre stegen kan liknas vid 

utsagor om förmågan att variera sin attityd som centralt för gott samspel, och betoningen av 

att arbeta på jämlika samspelvillkor. Svärdson (1999) ser även attityden mellan kollegorna 

som en faktor som påverkar uppkomstena av empati, något som kan jämföras med utsagorna 

om att det är svårt om en kollega blir ”socialt girig” eller alltför negativ och tar på 

”offerkoftan” och därmed stänger ute kollegorna från samspel. Svärdson (a.a.) benämner 

också i sin studie att det finns en hierarki mellan arbetsuppgifterna, något som även lyfts fram 

i studiens resultat. Respekt och ödmjukhet belyses i resultatet genom utsagor om att bli 

bemött med respekt när man ber om hjälp av en kollega. Det förhållningssättet liknar det 

Benner (1984/ 1993) definierar som utmärkande för expertkompetens hos sjuksköterskan; 

förmågan att binda samman sin egen förförståelse med kontextens villkor och därmed kunna 

agera utifrån vad situationen kräver.  

    Musschenga (2005)  framhåller vikten av kontextkänslighet, ur ett etiskt perspektiv, och 

definierar förmågan att vara kontextuellt känslig som att uppfatta vad som sker och är 

väsentligt i den innevarande situationen. Det kan sägas relatera både till den erfarna kollegans 

bemötande men även till exemplen på att vara den enda som känner till praktiken och därför 
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förmår att axla ansvaret för den.  Båda exemplen berör kontextkänslighet som förutsättning 

för att variera sin arbetsattityd och förhållningsätt, utifrån situationens krav.   

    Tolson och Ferguson (2008) ser att inom omvårdnadssektorn kan användande av teorin om 

Wengers sociala lärteori (1998, 2006) understödja utveckladet av en identitet hos 

medlemmarna inom praktikgemenskapen, eftersom individens identitet utvecklas genom 

deltagande och förhandlingar om mening i denna (a. a). Det antagandet relaterar till studiens 

resultat genom utsagorna om att återerövra yrkesrollen genom att tala om den på ett stärkande 

sätt, något som sägs kunna skapa motivation, både hos individen och mellan kollegorna. 

Kupferberg (2004, i Tolson & Ferguson, 2008) uppfattar att individuell identitet skapas även 

utanför en praktikgemenskap och att ett visat engagemang ger tidigare tillträde inom 

yrkesprofessioner än vad Wenger (1998, 2006) anger.  

    Kupferberg (2004, i Tolson & Ferguson, 2008) ser även att individens motivation ofta 

kommer utifrån, vilket gör att han ifrågasätter om det alltid kan sägas uppstå ett engagemang i 

en praktikgemenskap. Härmed utgår Kupferberg (2004, i Tolson & Ferguson, 2008) från att 

en praktikgemenskap innebär att tillhöra en yrkesprofession, medan Wenger (1998; 2006) 

betonar att en delad miljö inte automatiskt leder till utvecklingen av en praktikgemenskap. 

Studiens resultat kan det här perspektivet förstås som att det inte automatiskt uppstår en 

praktikgemenskap i omvårdandsarbetet genom att undersköterskorna befinner sig på samma 

arbetsplats och delar arbetsuppgifter. 

     Enligt studiens resultat kan ett gott kollegialt samspel sägas kräva samma typ av 

förutsättningar som en praktikgemenskap för att etableras och underhållas. Förutsättningarna 

kan relateras till de utmärkande dragen för högpresterande team som Södergren, Molin, 

Stöllman, Waldenström och Vingård (2012) studerat. Dessa består av en god balans mellan en 

förespråkande och en utforskande attityd; vilket innebär en förmåga att berätta, argumentera 

och bidra med kunskap respektive ta initiativ till kunskapsinhämtning och ställa relevanta 

frågor (a. a). Det kan liknas vid betoningen av benämnande i studiens resultat, och den 

förespråkande attityden går även att koppla till begreppet praktik och delandet av en 

gemensam repertoar (Wenger, 1998).  

    De högpresteraden teamens sampelsklimat innehöll även en vänlig ton, feedback och 

humor (Södergren et.al, 2012) som kan kopplats till denna studies resultat och tidigare 

forsknings efterlysning av tid för spegling och reflektion i arbetet (Benner, 1984/1993; 

Enström, 2012 & Svärdson, 1999), eftersom det är genom det som en gemensam repertoar 

(Wenger, 1998) som humor kan få tid att etableras. Ytterligare ett känntecken för de 

högpresterande teamens kommunikation låg i balansen mellan begreppen ”Själv” och 

”Andra” i bemärkelse att tydligt kunna uttrycka egna behov, samt att ha förmågan att 

inkludera andra (Södergren et.al, 2012). Det kan relateras till studiens resultat genom 

utsagorna av vikten av tydlighet mellan kollegor och betoningen av att inkludera, genom att 

skicka ut en liten samspelsignal och investera i den gemensamma praktiken.  

    Resultatet kan även förstås utifrån det sociokulturella perspektivets antagande att lärande 

sker med hjälp av medierande redskap och interaktion i en social kontext (Vygotskij, 

1934/1999).  Här ses språket som det centrala redskapet för att förmedla och utveckla lärande 

mellan människor, och dess benämnande funktion kan därmed kopplas till både studiens 

resultat och tidigare forskning.  
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6.3 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att, utifrån en fenomenologisk ansats och med 

fokusgruppsamtal som metod; undersöka uppfattningar om gott kollegialt samspel, utifrån 

några undersköterskors perspektiv.  

 

För att göra det användes följande frågeställningar: 

 

- Hur beskriver undersköterskor ett gott kollegialt samspel? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel etableras? 

- Hur uppfattar undersköterskor att en strävan efter ett gott kollegialt samspel 

förmedlas? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel underhålls?  

 

Studien har utgått från det sociokulturella perspektivet och använt begreppen område, 

gemenskap och praktik (Wenger, 1998) för analys av resultatet. Urvalsgruppen bestod av sju 

yrkesverksamma undersköterskor och ur deras gemensamma utsagor analyserades fem teman 

fram. Dessa benämndes som samspelsnycklar och utgör essensen i det undersökta fenomenet 

och även studiens resultat:   

 

 Att investera och se varandra i arbetet 

 Att sträva efter att vara ett lag 

 Att arbeta utifrån tillit och jämlika samspelsvillkor 

 Att kunna förmedla och variera arbetsattityd 

 Att kunna ge och be om hjälp med respekt 

 

 

    Jag uppfattar att resultatet kan sägas besvara studiens frågeställningar, men ser även att 

svaren på den andra och tredje frågeställningen kan förstås som två aspekter samma 

frågeställning. De står i relation till varandra genom att uppfattningar om hur ett gott 

kollegialt samspel etableras i många utsagor liknar uppfattningar om hur en strävan efter ett 

gott kollegialt samspel förmedlas. Några exempel är att en gemensam utgångspunkt i arbetet 

framhålls som central för gott kollegialt samspel samt vikten av att investera i den delade 

praktiken genom både sitt verbala och ickeverbala agerande, och att benämna och tydliggöra 

egna behov och en önskan att förstå kollegornas. Jag valde att se det som ett uttryck för 

fenomenets komplexitet, något som gav utsagorna flera nyanser, men även gjorde tolkningen 

av resultatet blev mer utmanande. Den fjärde frågeställningen besvaras ur ett annat 

perspektiv, här handlar det mer om yttre faktorers påverkan, som värdegrundens 

implementering, introduktionsrutiner och chefens funktion och ansvar.  

    Den övergripande frågeställningen om hur några undersköterskor beskriver ett gott 

kollegialt samspel kan sägas ha blivit besvarad genom alla fem samspelnycklarna och därmed 

har även studiens syfte att undersöka uppfattningar om gott kollegialt samspel, ur några 

underköterskors perspektiv, uppnåtts.  

     

    Resultatet analyserades med hjälp av begreppen område, gemenskap och praktik (Wenger, 

1998). Genom analysen framkommer att uppfattningar om ett gott kollegialt samspel i 

omvårdnadspraktiken kan sägas innehålla samma grundfaktorer som utgör en etablering och 

utveckling av en praktikgemenskap (a. a). Detta på grund av att det i alla samspelsnycklarna 

förekommer utsagor som kan förstås genom begreppen område, gemenskap och praktik.  
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Dessa är bland annat att verksamheten har en tydlig gemensam utgångspunkt och att 

kollegorna delar ett engagemang som skapar bärande relationer. Relationerna underhålls 

genom löpande interaktion och är en förutsättning för att kollegorna ska kunna dela ett 

lärande, och utveckla en gemensam repertoar i arbetsmiljön. Resultatet visar även att 

kontextkänslighet (Musschenga, 2005) är en viktig aspekt i ett gott kollegialt samspel och att 

benämnade och språk uppfattas som centrala medierande redskap (Vygotskij, 1934/1999).  

 

 

7. Diskussion 
 

Under den här rubriken diskuteras studien och avslutningsvis görs en reflektion över vilka 

tankar den väckt, kopplat till framtida forskning. 

 

    Efter att ha genomfört studien uppfattar jag resultatet som meningsfullt och begripligt, men 

jag är samtidigt medveten om att samspelsnycklarna kan reduceras till tomma ord om de inte 

förstås i sitt sammanhang. Detta kan relateras till det sociokulturella perspektivets antagande 

om att lärande sker i en social kontext och begreppet ordbetydelse (Vygotskij, 1934/1999).  

    Det är även något som jag, i likhet med tidigare forskare i fältet (Svärdson, 1999; 

Engström, 2012) uppfattar som problemet med att försöka kartlägga komplexa fenomen i en 

social praktik. Det som relaterar studien till tidigare forskning ser jag i just att det undersökta 

fenomenet uppfattas som komplext, men även i att benämnade, språk och kontextkänslighet 

framträder som centrala aspekter för att förstå respektive fenomen. En annan likhet är valet av 

en kvalitativ undersökningsmetod.  

    Den främsta skillnaden uppfattar jag som att denna studie utgått från undersköterskors, inte 

sjuksköterskors, perspektiv. Det är även enligt min uppfattning studiens främsta bidrag till 

forskningsfältet. Till det kommer att fokus legat på den kollegiala relationen och inte 

patientrelationen, som den tidigare forskningen oftast undersökt. Studien har även använt 

teorin Communities of practice (Wenger, 1998) vilken enligt Tolson och Richards (2008) har 

goda förutsättningar att både kartlägga och utveckla omvårdnadspraktiken, men ännu är 

relativt oprövad.  

    En svaghet med studien ser jag i att min urvalsgrupp endast omfattade sju personer, 

fördelat på tre fokusgruppssamtal. Från början var min tanke att även studera deltagarnas 

interaktion, något som Wibeck (2011) framhåller som centralt i fokusgruppsamtalsmetoden 

eftersom forskaren ges möjlighet att observera både hur samspelet mellan deltagarna fungerar, 

samt vilka berättelser som uppkommer och hur idéer och argument delas och ställs mot 

varandra (a. a). Även Johansson (2014) lyfter fokusgruppssamtalets potential som verktyg för 

studier av hur ny kunskap bildas, genom att metoden inte enbart manifesterar tidigare 

kunskap, utan även utmanar den genom deltagarnas interaktioner. På grund av att jag såg min 

urvalsgrupp som alltför liten valde jag dock bort den delen av analysen.  

 

    Ur ett arbetsmiljöperspektiv kan studiens resultat kopplas till Lindholms (2014) artikel om 

konsekvenserna av det dubbla ansvar som fast anställda undersköterskor tvingas ta, i 

samarbete med vikarierande kollegor. Ett första steg i att förändra situationen ser jag i att 

ärligt beskriva nuläget och även kartlägga hur ett önskat samspelsklimat gestaltar sig, något 

som denna studie strävat efter att göra. Först då uppfattar jag att problematiken där den fast 

anställda undersköterskan påtvingas ett alltför stor ansvar och den timanställda placeras i en 

passiv beroendeställning, kan hanteras. Jag uppfattar även att de ojämlika samspelsvillkoren 

inte enbart påverkar kollegorna, utan att det i slutänden handlar om att ett gott kollegialt 

samspel är en garanti för kvalitativ och trygg omvårdnad.  
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    Wenger (1998) framhåller att lärande inte endast sker i praktikgemenskapens centrum, utan 

till lika stor del uppstår genom att dess gränser korsas och utmanas. De perifera medlemmarna 

står för resande mellan olika praktikgemenskaper, och genom sin lösare tillhörighet kan de 

bidra med nya infallvinklar på området. Här kan timvikarierna förstås som de perifera 

medlemmarna i omvårdnadspraktiken och en utmaning för dess organsation kan bestå i hur 

den här möjligheten till lärande kan omhändertas?  Kopplat till studiens resultat uppfattar jag 

även att faktorer som bekräftelse mellan kollegor och vikten av att bli ärligt och respektfullt 

bemött av ledning och organisation kan lyftas fram i högre grad på våra arbetsplatser.  

    Det kan ske genom ett mer aktivt användande av det etiska kravet (Lögstrup, 1956/1994), 

eftersom en ökad kännedom om konsekvensen av att uppleva sig avvisad i möte med den 

andre, kan belysa kollegiala konflikter ur ett nytt perspektiv. En önskvärd konsekvens av att 

uppmärksamma fenomenet kan bli att prioritera tid för reflektion på arbetsplatsen. 
 
 

7.1 Tankar om vidare forskning 

 

Arbetet med studien har väckt tankar kring vilka reflektionsmöjligheter arbetslivet erbjuder 

och hur miljöer för reflektion kan etableras och bli verkligt användbara?  I relation till det 

funderade jag över vilka konsekvenser den bortrationaliserade fikarasten kan få, men även om 

det kan uppstå nya arenor som övertar dess funktion, kanske digitala?  Med vårt samhälles 

tillgång till bärbar teknik är det kanske i det virtuella rummet kollegor kan mötas och 

reflektera? Det ser jag som ett område för framtida forskning att undersöka.  

    En annan tanke om vidare forskning rör situationen på arbetsmarkanden där många 

människor saknar fast anställning och ibland behöver ha vikariat på flera arbetsplatser.  

Hur kan man som timanställd erbjudas en känsla av tillhörighet, och är det möjligt att vikarier 

genom sin perifera position på något sätt kan bidra till att utveckla verksamheten?  

Det vore spännande att undersöka om, och isåfall hur, arbetsplatser och organisationer ser 

möjligheter till verksamhetsutveckling genom att använda vikariens perspektiv. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Missivbrev 

 

  

Hej! 

 

Tack för att du hört av dig med intresse för att delta i min undersökning!  

Som jag tidigare berättat så läser jag Pedagogik för vuxna i arbetslivet vid Uppsala universitet 

och ska under höstterminen skriva en C-uppsats. Jag är intresserad av att förstå mer om 

undersköterskors samspel i omvårdnadsarbetet och syftet med studien är att undersöka 

uppfattningar om ett gott kollegialt samspel, utifrån några undersköterskors perspektiv.  

 

 I studien vill jag undersöka följande frågeställningar: 

 

- Hur beskriver undersköterskor ett gott kollegialt samspel? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel etableras? 

- Hur uppfattar undersköterskor att en strävan efter ett gott kollegialt samspel 

förmedlas? 

- Hur uppfattar undersköterskor att ett gott kollegialt samspel underhålls?  

 

Det här missivbrevet innehåller information om vad din medverkan innebär rent praktiskt och 

förslag på tider som jag kan genomföra fokusgruppssamtalen på, som jag ber dig ta ställning 

till (se nästa sida). Jag kommer att använda en kortare individuell mejlintervju samt metoden 

fokusgruppssamtal för att för att samla in material. I mejlintervjun kommer jag att ställa 

frågor om ålder, kön, år i yrket, var du utbildat dig samt hur du skulle beskriva hur du 

uppfattar att ett gott kollegialt samspel?  Syftet är att skapa ett underlag för relevanta frågor 

för fokusgruppssamtalet, och du är fri att avstå från att besvara frågor du inte känner dig 

bekväm med. Mejlintervjun sker i skriftlig form och du mejlar svaren till mig.  

    Fokusgruppsamtalet som sker under 1, 5 timme på en dag och plats som vi kommer 

överens om utifrån de förslag jag angett. Då träffas du och jag samt ytterligare 3-4 

undersköterskor som tackat ja till att medverka i studien. Upplägget är att vi samtalar fritt 

utifrån de nyckelfrågor som jag formulerat i förväg, som är kopplade till studiens syfte och 

den information jag fått genom mejlintervjuerna. Min roll kommer att vara som samtalsledare, 

vilket innebär att det är mitt ansvar att se till att samtalsklimatet upplevs bekvämt och 

demokratiskt samt att samtalets struktur fungerar. Min strävan är att skapa en fri och öppen 

diskussion, där jag själv kommer att delta på lika villkor som övriga samtalsdeltagare.  

    Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, även under fokusgruppssamtalet,  

om behovet uppstår. Jag kommer inte att kunna garantera full anonymitet för deltagarna, 

däremot kommer alla personuppgifter och information om arbetsplatser eller andra 

igenkännbara miljöer att av identifieras. Fokusgruppssamtalet kommer att dokumenteras 

löpande genom anteckningar av stödord och teman som kommer upp samt spelas in för att 

senare transkriberas och analyseras av mig. Jag kommer att förvara materialet på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av det samt förstöra det efter avslutat arbete. Om du uttrycker 

önskan om det, skickar jag dig gärna ett exemplar av den färdiga studien.  
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Markera DE DAGAR OCH TIDER DÅ DU INTE KAN NEDAN, genom att sätta ett X på 

den streckade linjen efter förslag på tid. 

 

Mejla tillbaka det här dokumentet till mig, alternativt skriv in de datum och tider då du INTE 

KAN direkt i ett mejl eller sms. Såfort jag fått ihop ett underlag på 3-4 personer kan ses 

samtidigt hör jag av mig till dig och meddelar detta. Mejlintervjun sker i skriftlig form under 

vecka 47 (17- 22 /11) och jag bifogar frågorna samtidigt som jag kontaktar dig och berättar 

vilken tid fokusgruppsamtalet blir av. Du besvarar frågorna skriftligt och mejlar svaren till 

mig.  

Förslag på tider FOKUSGRUPPSAMTAL 

 

Vecka 47 

 

Fredag 21/11 

 

Söndag 23/11 

 

 Tid: 10.00- 11.30 

JAG KAN INTE: ________ 

Tid: 14.30 – 16.00 

JAG KAN INTE: ________ 

 

 Tid: 13.00 – 14.30 

JAG KAN INTE:  _______ 

 

Tid: 17.00 -18.30 

JAG KAN INTE: ________ 

 

 Tid: 15.00 - 16.30 

JAG KAN INTE: ________ 

 

 

Vecka 48 

 

Måndag 24/11 

 
Tisdag 25/11 

 

 Tid: 17.00 – 18.30 

JAG KAN INTE: ________ 

 

Tid: 10.00 – 11.30 

JAG KAN INTE: ________ 

 

 Tid: 19.00 – 20.30 

JAG KAN INTE: ________ 

 

Tid: 14.30 -16.00 

JAG KAN INTE: _______ 

 

  Tid: 18.30 -20.00 

JAG KAN INTE: _______ 

 

 Onsdag 26/11 

 
Torsdag 27/11 

 

 Tid: 10.00 -11.30 

JAG KAN INTE: _______ 

 

Tid: 10.00- 11.30 

JAG KAN INTE: _______ 

 

 Tid: 12.30 – 14.00 

JAG KAN INTE: _______ 

 

Tid: 15.00 - 16.30 

JAG KAN INTE: _______ 

 

 

 

Stort tack för hjälpen! 

 

Kontaktuppgifter                                                               Kontaktuppgifter Handledare: 

Maria Flink                                                                           Guadalupe Francia 

Mobil: 0768-56 91 24                                                          Uppsala universitet                                                                                         

Mejl: flink.maria@gmail.com                                             Mejl: guadalupe.francia@edu.uu.se 

 

 

mailto:flink.maria@gmail.com
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Bilaga 2. 

 

Mejlintervjufrågor: 

 

1. Var utbildade du dig till undersköterska? 

 

2. Hur länge har du arbetat som undersköterska? 

 

Om du tänker utifrån samarbetet med dina undersköterskekollegor 

 

3. Vad är givande i det dagliga arbetet? 

 

4. Vilka utmaningar finns i det dagliga arbetet? 

 

5. Vilka svårigheter möter du som undersköteska i det dagliga arbetet 

 

6. Hur skulle du beskriva ett gott samspel mellan kollegor?  

 

 

 

 

Besvara följande frågor skriftligt, i det här dokumentet eller skriv in svaren i ett mejl. 

Tacksam om jag får svaren senast fredag 21/11-14 på: flink.maria@gmail.com. 

Tack igen för din hjälp  

och  

Varmt välkommen hem till mig. 

 

 /Maria 
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Bilaga 3. 

 

Sammanfattning bakgrund för fokusgruppsamtal  

 

Fokusgruppsamtal 1 

Datum: 23 november 2014. 

Tidsomfattning: 90 minuter. 

Antal medverkande: 3 + forskaren 

Antal kvinnor: 3 

Antal män: 0 

Antal representerade arbetsplatser: 3  

 
Diskussionsfrågor: 

Hur etableras god kommunikation? Vad hindrar? 

Hur visar sig tillit mellan kollegor? Vad hindrar? 

Hur skapas respekt mellan kollegor? Vad hindrar? 

Hur förmedlas gott samspel? Hur förhindras det? 

Hur behålls det i arbetsmiljön? Hur upplöses det? 

 

 

Fokusgruppsamtal 2 

Datum: 24 november 2014. 

Tidsomfattning: 90 minuter. 

Antal medverkande: 2 + forskaren 

Antal kvinnor: 2 

Antal män: 0 

Antal representerade arbetsplatser: 2  

 

Diskussionsfrågor: 

Hur främjas och hindras lagandan mellan kollegor? 

Hur uppstår och gestaltar sig rivalitet mellan kollegor? 

Hur kan den motverkas? 

Hur förmedlas ett gott samspel mellan kollegor? 

Hur påverkar den egna attityden till yrket samspelet mellan kollegor? 

 

 

Fokusgruppsamtal 3 

Datum: 25 november 2014. 

Tidsomfattning: 90 minuter. 

Antal medverkande: 2 + forskaren 

Antal kvinnor: 2 

Antal män: 0 

Antal representerade arbetsplatser: 2  

 

Diskussionsfrågor: 

Hur skapas och förmedlas ett gemensamt synsätt på arbetet? 

Hur gestaltas värderingar i arbetet? 

Hur kan olikheter mellan individer i personalgruppen påverka samspel? 

Hur uppstår känslan av ensamt ansvar och hur kan den hanteras? 

Hur uppstår tillit till en kollega? Vad hindrar uppkomsten av tillit till en kollega? 


