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Abstract   

 
Jern, S., & Hempel, A. (2002). Gruppdagbok i forskning och praktik – en metod för 
gruppstudier.. (FOG-Report no 49). Linköping: Department of behavioural sciences 
(IBV), Linköping University. 

 
This paper describes a new method for collection of group data called Group 
Diary. Document studies in psychology are presented as a background to the 
new method, which was developed in the educational setting of Problem Based 
Learning. Examples of related research methods in organisational and gender 
psychology form a setting for the introduction to the procedures of the Group 
Diary. This is based on the idea that group members themselves collect data 
acting as recorders and subsequently discuss and synthesise the notes. Data are 
supplied in the form of results of this work - reports - and the notes taken by 
the recorders. The method is presented as a tool for learning, research and 
consultation. Furthermore methodological issues such as the degree of control 
and supervision required in data collection, the relation between individual 
and collective diaries, the diary as product and process, analysis and data 
processing are elucidated. The pros and cons of the Group Diary in research, 
the epistemology of the method, ethics and the precision and quality of data 
are critically discussed, after presentation of five studies, done by the authors, 
on group formation and development.  The method is considered a valid and 
economical alternative to traditional observation methods, especially for 
studies that require collection of data over time as in e.g. research on group 
development. Finally, future measures for validation of the method are pointed 
out. 
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Inledning 
 
Data om grupper eller team kan samlas in i väl kontrollerade, 
men artificiella, miljöer genom laboratorieexperiment eller genom 
att de på olika sätt studeras i autentiska miljöer. För forskaren 
som intresserar sig för gränsen mellan gruppen och dess 
organisatoriska kontext samt skeenden på denna gräns är de 
vanligaste metoderna direkt eller indirekt observation under 
pågående gruppskeenden, vilket är forskningsekonomiskt ”dyra” 
metoder. Data kan också fångas i efterhand genom enkäter, 
självskattningsskalor, test, intervjuer med deltagare och 
dagböcker samt genom kombinationer av dessa (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2001). Experimentet är inte heller en 
framkomlig väg när gruppens "gemensamma öde" (Brewer & 
Kramer, 1986), som bl.a. kan innefatta de faktiska konsekvenserna 
(vinster och förluster) av gruppens gemensamma ansträngningar, 
är av betydelse för forskningsfrågan.  
 
I denna rapport kommer vi att presentera en ny metod för 
datainsamling med hjälp av gruppdagböcker, där vi beskriver 
den i relation till andra metoder för dokumentstudier. Metoden 
medger studier av autentiska grupper i deras naturliga miljöer 
och är särskilt väl lämpad för att samla in data över tid, t.ex. för 
att fånga gruppers utvecklingsförlopp. Detta då den återger 
teamets eller gruppens historia via kontinuerlig dokumentation 
och reflektion av deltagarna själva. I likhet med många andra 
forskningsmetoder har även denna visat sig med fördel kunna 
användas för  pedagogiska syften, exempelvis i undervisning och 
som grund för olika former av intervention i grupper. Vi kommer 
slutligen att ge några exempel på hur metoden använts i 
forskning om gruppetablering, grupputveckling, gränser och 
subgruppsfenomen i arbetande grupper och diskutera dess 
styrkor och svagheter samt användbarhet.  
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Dagboken som forskningsmetod 
 
Den individuella dagboken återfinns i den psykologiska 
metodlitteraturen antingen under avsnitten Dokumentanalys 
(Kruuse, 1998) eller som ett eget område, Dagbok (Breakwell & 
Wood, 1995; Bryant & Edwards, 1992; Lindén, 1990; Montgomery 
& Duck, 1991). Den kollektiva dagboken, gruppdagboken, finns i 
flera olika utformningar. Den gruppdagboksmetod vi utvecklat 
innebär att arbetande grupper kollektivt för anteckningar över 
skeenden i gruppen. Detta kan ske genom att en enskild 
gruppmedlem får i uppdrag att föra minnesanteckningar för ett 
möte. Gruppen går sedan igenom dessa och diskuterar ihop sig 
om en gemensam skrivning. Lämpligen bör uppgiften att vara 
"recorder" rotera bland alla gruppmedlemmar. I syfte att placera 
in dagboksmetoderna bland psykologiska metoder för 
dokumentanalys beskrivs dessa översiktligt nedan. 
 
Dokumentanalys 
 
Dokumentanalys inom psykologin bygger antingen på  analys av 
existerande eller forskarinitierade dokument (Jern, 2001c).  
 
Inom psykologin har existerande dokument använts inom 
ideografiskt orienterad personlighetspsykologi i form av 
individuella dagböcker (Allport, 1942), inom 
utvecklingspsykologin i form av barnjournaler och dagböcker 
samt självbiografier för t.ex. analys av livsteman (Denzin, 1989; 
Patton, 1990). Dokument produceras också som ett resultat av 
forskningsmetoder eller på uppmaning av forskare. Inom grupp- 
och organisationspsykologi har Jern (2001c) på grundval av 
genomgången forskning föreslagit ett antal möjliga 
dokumenttyper som översiktligt återges i Tabell 1. 
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Tabell 1 
Möjliga dokumenttyper i organisationspsykologisk forskning (efter: Jern, 
2001c) 
 

 
Existerande dokument 

 

 
Forskarinitierade dokument 

 
Organisatoriska dokument: 
Planer, måldokument, protokoll, 
projektredovisningar, årsrapporter, 
företagshistoriker, forsknings- o. 
konsultrapporter samt 
rättegångsprotokoll 
 
Skönlitterära texter, drama och film: 
Sagor, hjälteepos, helgonlegender, 
(själv)- biografier, (nyckel)romaner 
och dokumentärer 
 
Nedskrivna rapporter o. anekdotiskt 
material: 
Erfarenhetsbaserat material från olika 
gruppskeenden, konsulters 
berättelser, aktörsdagböcker 
 
Press- o. mediamaterial: 
Reportage, nyhetsartiklar, TV-inslag 
och dokumentära skildringar 
 
IT-baserade dokument: 
"Chatsidor" och virtuella nätgrupper 
 

 
Fältanteckningar: 
Anteckningar från fältstudier och 
rapporter från deltagande observatörer 
 
 
 
"Critical incident"-baserat material 
 
 
 
 
Beställda narrativ 
 
 
 
 
Olika dagboksmetoder: 
Dagbok-i-Grupp, Gruppdagböcker 

 
 

Bland dokumentmetodernas allmänna styrkor och svagheter för 
grupp- och organisationsstudier har Jern (2001c) diskuterat som 
starka sidor möjligheten (a) att fånga processer, även över långa 
tidsförlopp, (b) att studera grupper med ett "gemensamt öde", (c) 
att kontextbasera och förankra data, (d) att de ger möjlighet att få 
tillgång till annars icke-offentliga skeenden och till unika 
skeenden samt möjligheten (e) att fånga helhetsbilder. Till de 
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svaga sidorna hör (a) metodernas oprecisa natur, (b) deras 
subjektivitet, (c) svårigheterna att generalisera, (d) ofta bristande 
representativitet,  (e) dokumentens sårbarhet för konventioner, 
"vinklingar" och genrespecifika stereotypier samt (f) bristande 
"objektivitet" och flexibilitet hos dem som producerar 
dokumenten. I mera allmänt avseende kan dokumentstudier 
också bjuda på svårbemästrade problem vad gäller validitet och 
reliabilitet.  
 
 
Dagböcker inom psykologin 
  
Vid dokumentanalys föreligger dagboken som ett existerande 
dokument, till exempel i form av en självbiografi, alltså en text 
som handlar om författaren själv (förstapersonsdokument), men 
exempel lämnas också på beskrivande dagböcker som upprättas 
över en annan person än författaren (tredjepersonsdokument). 
Man skulle då snarare kunna tala om ett journalliknande 
dokument fört av någon annan än personen som studeras. Sådana 
har spårats till 1600-talet där man finner läkaren Heroards bok om 
Ludvig XIII. Ett annat exempel på en känd person som blivit 
föremål för noggranna dagboksanteckningar redan som barn är 
Mozart, som från sju års ålder observerades av Barrington. Under 
1800-talet följer allt fler dagboksstudier av barn, där syftet är att 
följa ett utvecklingsförlopp eller att försöka fånga viktiga 
förändringar i barnets tillstånd (Bernth, 1976). I det senare fallet 
beskrivs instrument som utformats av forskaren för att möjliggöra 
en fortlöpande insamling av data om en eller flera personer som 
är föremål för forskningen.  
 
Dagboksmetoder finns redovisade som metod inom etnografisk 
och antropologisk forskning (Burgess, 1984; Hammersley & 
Atkinson, 1995) och dessa dagböcker är då vanligtvis 
individbaserade.  De har också börjat användas inom pedagogik  
(Elklit, 1986; Berglund, 1988) och inom psykologi (Breakwell & 
Wood, 1995; Lindén, 1990).  
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Inom psykologin var Allport (1942) den förste att diskutera 
dagboken som metod, men då inom personlighets- och 
utvecklingspsykologisk forskning, där han ser dagboken som ett 
möjligt forskningsinstrument i gruppen personliga dokument och 
fallstudier. Allport (1942, 1963) inför också distinktionen mellan 
"förstapersonsinstrument" och "tredjepersonsinstrument" där den 
första gruppen omfattar självbiografier, dagböcker, brev, öppna 
frågeformulär, verbatimutskrifter av intervjuer, bekännelser och 
berättelser samt vissa litterära verk. Till den senare gruppen hör 
fallstudier, livshistorier och biografier. Vi har funnit 
huvudsakligen fyra aktuella och typiska sätt att använda 
dagböcker: (a) i form av skrivna, individuella dagböcker 
(Zimmerman & Wieder, 1977),  (b) som dagböcker kompletterade 
med intervju (Burgess, 1984), (c) som kontinuerlig individuell 
registrering av egna beteenden via dagböcker (Muhonen, 1999) 
och som (d) Dagbok-i-Grupp. I det senare fallet associerar 
gruppdeltagare utifrån individuella dagböcker som läses upp i 
gruppen (Birgerstam, 1997; Lindén, 1996; Lindén & Torkelsson, 
1991).  
 
Breakwell och Wood (1995) understryker att dagböcker är en 
generell strategi för datainsamling som kan användas inom 
ramen för olika typer av forskningsdesign, allt från 
experimentella, via kvasiexperimentella arbeten och fallstudier till 
storskaliga surveyundersökningar och etnografier samt att många 
olika typer av rapporteringsmedia är möjliga från skriftliga, via 
teckningar och fotografier, till videoinspelningar. De betonar 
också att det centrala är att information insamlas inom ett 
temporalt ramverk, att den fysiska produkten inte behöver ha 
någon som helst likhet med vad vi konventionellt betecknar som 
en dagbok (diary) och att den inte behöver begränsas till 
självrapportering eller till sådant som produceras av en individ. 
Därmed tar de avstånd från, men accepterar ändå som möjlig, den 
striktare tolkning av datainsamling med hjälp av självregistrering 
som Flanagan (1949) definierade som ”critical-incident”-metoden. 
Denna innebär att individen förmås att välja ut och registrera 
skeenden inom undersökningsområdet som informanten 
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uppfattar som klart positiva eller negativa vilka sedan formar 
grunden för kategorier. 
 
Inom gruppsykologin har vi funnit ett intressant 
dagboksliknande exempel i Dunphys (1968) studie av 
grupputveckling i två T-grupper bestående av studenter med 
uppgiften att studera gruppernas beteende. Data samlades in med 
hjälp av högst 250 ord långa veckorapporter från de individuella 
deltagarna. Deras uppgift var att rapportera om (a) sina känslor 
och dessas effekt på andra, (b) medlemmarnas motiv, (c) sådant 
som grupperna undvek och funderingar omkring varför 
undvikanden skedde, (d) länkar mellan det aktuella och tidigare 
gruppbeteende, (e) begrepp och teorier som skulle kunna förklara 
gruppens aktuella beteende. Rapporterna innehållsanalyserades 
med ett databaserat system som reducerade ord och meningar till 
83 kategorier som anknöts till den aktuella teorin för 
grupputveckling. 
 
Sammanfattningsvis  är det unika med den gruppdagboksmetod 
vi utvecklat att den i kategorin av forskarinitierade dokument 
utgör den enda där fokus läggs på gruppers kollektiva skildring av 
skeenden som berör gruppen. Insamling och en viss inledande 
bearbetning och reduktion av data utförs av gruppmedlemmarna 
och inte av forskaren, till skillnad från t.ex. i den ovan refererade 
studien av Dunphy. Till skillnad från gruppobservation, men i 
likhet med den nedan skildrade metoden Dagbok-i-Grupp 
öppnar Gruppdagboken för ett inifrånperspektiv där upplevelse- 
och tolkningsaspekter hos gruppdeltagarna kan tas tillvara.  
 
 
Tillämpningsområden 
 
I följande avsnitt lämnar vi några översiktliga exempel på aktuell 
svensk forskning med dagböcker, av annan typ än vår 
Gruppdagbok, från olika socialpsykologiska tillämpnings-
områden. Tyngdpunkten ligger i framställningen på 
frågeställningar och metoder snarare än på resultat. 
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Arbetslivets psykologi 
 
Lindén och Torkelsson (1991) undersökte villkoren i 
skådespelaryrket genom att låta en grupp om fem skådespelare 
föra individuella dagböcker under en dag, där dessa noterade  
konkreta händelser och med dem förknippade känslor, tankar och 
reflektioner. Varje individ bestämde själv var gränsen skulle 
läggas mellan privat och offentligt. Varje dagbok diskuterades 
under en sammankomst med en tämligen fast struktur, vilket 
kom att benämnas Dagbok-i-Grupp. Maximal tidsåtgång 
bestämdes till tre gånger 45 minuter med femminuterspauser 
mellan de tre passen. Författaren började genom att läsa högt ur 
dagboken medan de andra lyssnade och associerade fritt. 
Uppläsningen avbröts för diskussion varje gång någon 
gruppmedlem associerade till något konkret, kände igen något 
eller undrade över något. Allt spelades in på ljudbandspelare och 
de fem gruppsamtalen i form av en ca nio timmar lång inspelning 
skrevs ut så exakt som möjligt. Detta gav ca 10 000 turtagningar 
som skådespelarna och två närvarande forskare producerat. 
Bearbetningen följde en kvalitativ linje avseende 
kommunikationens innebörder och en kvantitativ för att 
möjliggöra statistisk beskrivning av det verbala materialet. Den 
kvalitativa textanalysen relaterades till teman som bedömts 
relevanta mot bakgrund av tidigare kunskap inom psykologisk 
arbetsmiljöforskning som arbetets organisation och ledning, 
situationskontroll, samarbete,  socialt stöd,  arbetstidsfrågor, 
anspänning i samband med framträdanden,  relationen arbetsliv 
fritid och arbetets mening. 
 
 
Genuspsykologi 
 
Birgerstam (1997) genomförde en studie om kvinnligt och manligt 
i förskolan där de två centrala frågeställningarna var: (a) vad är 
förskollärares yrkeskompetens och hur kan den synliggöras samt 
(b) finns det skillnader mellan kvinnliga och manliga 
förskollärares yrkeskompetens? Data samlades in från en grupp 
av 11 kvinnliga och en grupp av 18 manliga förskollärare med 
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hjälp av Dagbok-i-Grupp-metoden som en kombination av 
dagboksskrivande och gruppsamtal. Varje deltagande 
förskollärare skrev dagbok under en arbetsdag efter en given 
instruktion. I dagboken registrerades alla yttre tids- och 
rumsmässiga händelser mellan uppstigning och sänggående samt 
händelser som berörde yrkeskunskap och kompetens i 
barnomsorgen. Tankar, känslor och reflektioner kring dessa 
händelser noterades. Varje förskollärare ingick sedan i en grupp 
av kolleger som diskuterade innehållet i dagboken med ett möte 
kring varje dagbok. Under mötena läste författaren högt ur sin 
dagbok medan gruppmedlemmarna satte igång en egen 
associationsprocess kring innehållet. Avbrott gjordes så snart en 
medlem fick en association och diskussion följde. Materialet 
spelades in på ljudband och skrevs ut för analys som gjordes av 
fyra projektgruppsmedlemmar efter en kvalitativ, 
fenomenologisk analys- och tolkningsmodell i åtta steg som 
utarbetats av Pirjo Birgerstam. Som värderingsområden vad 
gäller resultatens validitet föreslår Birgerstam (a) äkthet och 
relevans, (b) sammanhang och perspektiv, (c) begriplighet, (d) 
trovärdighet och (e) fruktbarhet (Bachelor & Joshi, 1986; Sages & 
Birgerstam, 1994).  
 
 
Utveckling av ett instrument 
 
Hur växer en metod fram? Man kan nog påstå att många 
gruppmetoder bygger på gruppobservationer, så också 
gruppdagboken. I vårt fall växte den fram på följande sätt. Inom 
ramen för psykologprogrammet i Linköping och en fristående 
kurs i Grupp- och organisationspsykologi i Lund har vi utvecklat 
en dagboksmetod för självobservation i arbetande grupper, som 
här består av studentgrupper med en varaktighet över en termin. 
På båda kurserna tillämpas problembaserat lärande (PBL) och 
studenterna är organiserade i basgrupper som arbetar med 
bearbetning av problem. Här följer en kort genomgång av 
begreppen problembaserat lärande , vinjetter och basgrupp . 
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PBL som pedagogisk metod innebär att studenter lär sig genom 
att formulera och bearbeta problem, som de härleder från 
vinjetter framställda och presenterade av läraren. Barrows (1986) 
sammanfattar metoden som att ett urval av noggrant utvalda 
vinjetter  presenteras för grupper av studenter (basgrupper). 
Vinjetterna (utgångspunkterna)  är oftast skriftliga beskrivningar 
av observerbara fenomen eller händelseförlopp som ska förklaras 
och belysas. Med hjälp av en systematisk arbetsprocess 
formulerar studenterna själva en del tentativa förklaringar till 
fenomenen och gör även kopplingar till teorier och modeller 
bakom sina hypoteser. De ska även identifiera dilemman, 
motsägelser och frågor som kommer upp under arbetet. 
Studenternas uppgift  är att analysera problemen tillsammans och 
formulera vilka aspekter av det givna problemet som ska 
undersökas, och beskriva inlärningsmålen för de självständiga 
studier som följer efter basgruppens sammanträde. Efter 
individuella studier träffas studenterna igen och delger varandra i 
basgruppen de kunskaper som inhämtats. Man redovisar för 
varandra och diskuterar utifrån vad man läst om problemet. Varje 
möte utvärderas av studenterna och basgrupps-handledaren 
beträffande vad och hur man lärt sig i relation till satta 
inlärningsmål. Basgruppen följs och stöttas fortlöpande av en 
basgruppshandledare, som arbetar i lag med handledare för 
andra grupper. 
 
Basgrupperna  bildas i början av varje termin av den lärare som är 
ansvarig för programmet. Våra basgrupper består av 6 till 8 
medlemmar. Studenterna får en skriftlig instruktion, som de 
förväntas använda, för att stödja och strukturera arbets-processen 
i basgruppen, men i övrigt gäller beskrivningen ovan. 
Basgruppen består under en termin och dess mål kan betraktas 
som komplexa. Studenterna ska bearbeta problem och formulera 
inlärningsmål tillsammans, men också dela med sig av kunskaper 
och genom basgruppen underlätta sitt eget och kamraternas 
lärande. Inlärningsmålen för varje delkurs är formulerade i en 
studiehandbok skriven av lärarna.  
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Ett led i de aktuella studenternas studier av grupp- och 
organisationspsykologi är att de ska studera processerna i den 
egna gruppen. Detta sker tidigt under kursen. Syftet är att träna 
och redovisa självobservationer på gruppnivå. Efterhand har en 
instruktion utvecklats (se Appendix A) och uppgiften har döpts 
till Gruppdagbok, som i vårt fall är en kollektiv produkt. Processen 
varierar troligen något mellan de olika grupperna under 
dagbokens skapande. 
 
 

 
Beskrivning av metoden 
 
Gruppdagboken kan kort beskrivas som en metod där arbetande 
grupper gemensamt för anteckningar över skeenden i gruppen 
och tillsammans bearbetar dessa till en kollektiv produkt 
bestående av två delar anteckningarna (råtexten) och rapporten. 
Den produceras av en existerande arbetsgrupp, som har en annan 
primär uppgift, exempelvis en projektgrupp, som ska genomföra 
en utredning. Utredningen är då gruppens primära uppgift och 
dagboken blir en sekundär uppgift. En tanke med 
gruppdagboken är att dokumentera skeenden i gruppen, samt 
genom uppgiften att dokumentera, öka medvetenheten om 
pågående processer i gruppen. För att dagboksproduktionen ska 
bli hanterlig och konsistent krävs det  någon avgränsning 
avseende tid och/eller fokus, d.v.s.  att vissa arbetsmoment väljs 
ut för dokumentation under en viss avgränsad tid, exempelvis en 
månad. Även om tanken med gruppdagbok är att den ska vara en 
kollektiv produkt, så kan den åstadkommas på flera sätt. Idealiskt 
ska dagboken framställas på ett sätt som överensstämmer med 
arbetsgruppens normala rutiner, d.v.s. den sekundära uppgiften 
(dagboken) bör kunna skötas parallellt med den primära 
uppgiften (gruppens egentliga arbete). Hur dagboken produceras 
kan styras med instruktionen, som kan vara mer eller mindre 
styrande och strukturerande. Man kan i denna t.ex. välja mellan 
om gruppen tillsammans ska skriva grundanteckningarna efter 
mötet eller om det ska göras av en utsedd person. Det minst 
tidskrävande sättet är troligen att gruppen låter en person 
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dokumentera vid varje tillfälle, och så fort det är möjligt, samlas 
gruppen för att gå igenom och reagera på dokumentationen, och 
göra eventuella tillägg eller andra ändringar. Eftersom det är en 
faktisk gruppdeltagare som producerar grundmaterialet skiljer 
sig detta från deltagande observation, där forskaren själv deltar 
och således utifrån tillför gruppen en roll som inte är relaterad till 
den primära uppgiften. 
 
I dagligt tal definieras dagbok som just det observationsmaterial 
som en individ nedtecknar, vanligtvis dagligen, men ofta med mer 
oregelbunden frekvens. Om en grupp  låter uppgiften att 
observera och nedteckna vad som händer i gruppen rotera mellan 
medlemmarna, så blir dagböckerna egentligen en rad olika 
dagböcker, vilket kan motverkas något genom att gruppen med 
jämna mellanrum reviderar materialet genom samtal och 
reflektion i gruppen. Ytterligare en nivå kan uppnås genom att 
gruppen sammanfattar sitt material från en viss period, vilket 
innebär en viss bearbetning och strukturering av materialet. 

 
 
   

Metodologiska överväganden 
 
 
Gruppdagboken i utbildning, forskning och 
konsultation 
 
Gruppdagboken utvecklades ursprungligen av författarna som ett 
pedagogiskt instrument inom ramen för Psykologprogrammet i 
Linköping. Vi fann tämligen snart att det material studenterna 
producerade utgjorde relevanta data för den forskning kring 
gruppetablering och grupputveckling som vi bedriver. Steget till 
att utveckla det pedagogiska instrumentet till en 
datainsamlingsmetod var således ganska kort. Inom den 
utbildning där instrumentet utvecklades finns ett moment där 
studenterna utbildas i konsultativt arbete. Vid ett sådant tillfälle 
arbetade en studentgrupp som processkonsulter till studenter på 
ett tekniskt program som under en termin arbetade med en 
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konstruktionsuppgift i projektform. Psykologstudenterna önskade 
åskådliggöra projektgruppernas utveckling och process för 
teknologerna och föll då tillbaka på sitt eget lärande med hjälp av 
gruppdagböcker och utvecklade gruppdagboken till ett kraftfullt 
feedbackinstrument i processkonsultation. Denna möjlighet 
berörs också av Elklit (1986) som hävdar att ett konsekvent 
medvetandegörande med användning av dagbokstexten kan vara 
av vikt i ett utvecklingsförlopp där man t.ex. vill öka sin förmåga 
att bli mera målinriktad eller strävar efter ökad meningsfullhet 
eller tillfredsställelse i arbetssituationen. I detta avseende är 
gruppdagboksmetoden självfallet inte unik. Många exempel kan 
lämnas på hur psykologiska forskningsinstrument också kan 
användas för konsultativa syften, men vi nöjer oss här med att 
exemplifiera med de välkända  Myers Briggs Type Indicator och 
Weisbords Six Box. Den senare utvecklades av Weisbord (1976) 
som en modell för att beskriva organisationer i termer av sex 
kritiska områden som syften, struktur, belöningar, hjälpande 
mekanismer, relationer och ledarskap. Efterhand har modellen 
kommit att användas av konsulter som ett diagnostiskt verktyg. 
Myers-Briggs-instrumentet var ursprungligen ett 
personlighetsdiagnostiskt instrument baserat på Jungs variabler, 
men har med tiden fått utbredd användning av praktiker bl.a. för 
att optimera sammansättningen av grupper. 
 
 
Styrning av datainsamlingen 
 
Hur dagboksdokumentationen genomförs kan aldrig regleras helt 
i förväg, men styrs i olika grad genom instruktionen, som ges vid 
introduktion av dagboksarbetet. Instruktionen kan antingen ha 
en öppen inriktning där forskaren (eller den ansvarige) anger 
vilket fokus som styr syftet med dagboksskrivandet, eller en 
sluten och därmed mer styrd inriktning. Den förra, öppna,  typen 
av instruktion exemplifieras med den instruktion vi använde när 
studenter i våra nedan redovisade studier  (Jern & Hempel, 1999) 
över en termin dokumenterade sitt basgruppsarbete (se 
Appendix A). Den senare, slutna, typen har en mer detaljerad 
instruktion, och är oftare inriktad på att dagboken ska föras 
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under en kortare tidsperiod, eller med en speciell ’tidssampling’ 
(exempelvis att observationer ska nedtecknas tre gånger per dag 
under en speciell vecka). Alternativ till tidssampling är att 
instruktionen talar om vilken typ av händelser som ska 
dokumenteras, exempelvis sociala kontakter inom en viss krets av 
människor (lärare – studentkontakter exempelvis).  
 
Även en öppen  instruktion som vi använt innehåller en del 
styrning. Först anges syftet med dagboksarbetet, som här är att ge 
träning i ”observation av och reflektion över grupprocesser…”, 
därefter följer några praktiska rekommendationer samt tydlig 
styrning, dels i form av ett skattningsformulär som 
rekommenderas, dels några riktlinjer som meddelas: ”…att hålla 
fokus på utvecklingen där balansen mellan uppgifts- och 
relationsorientering alltid är relevant.” Längre fram i 
instruktionen nämns exempel på ofta refererade 
grupputvecklingsmodeller och studenterna uppmuntras söka 
alternativa mönster för utvecklingen i den basgrupp där de 
deltar.  
 
Värt att notera är också att denna instruktion dels avser en 
kollektiv dagbok, dels att innehållet handlar om samma kollektiv 
som skriver dagboken. Instruktionen är avsedd för gruppdagbok 
i dubbel bemärkelse i ovanstående exempel. Frågan om 
individuell, eller i någon mening gruppbaserad dagbok är 
härmed aktualiserad och utreds i nästa avsnitt 
 
 
Individuella dagböcker respektive 
gruppdagböcker  
 
Som framgår av litteraturgenomgången i inledningen av denna 
rapport (Zimmerman & Wieder, 1977) har man inom 
arbetspsykologin huvudsakligen använt individuella dagböcker 
som underlag för arbetsanalyser Man kan ändå inse 
möjligheterna till olika variationer av individuellt eller kollektivt 
förda dagböcker fokuserade på individ eller gruppnivå, vilket 
illustreras i figuren nedan. 
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Figur 1. De olika alternativen beträffande skrivande subjekt och 
fokus som är möjliga vid användning av dagbok för dokumen-
tation. 
 
Figur 1 illustrerar att en enskild individ kan skriva dagbok om sig 
själv i vissa situationer (Ruta A), exempelvis från sitt arbete, eller 
om en annan individ, exempelvis sin chef. Ruta B representerar 
alternativet att en individ skriver om sina observationer av sitt 
eget arbetslag eller en annan grupp. Ruta C representerar 
kollektivt skrivande, som kan fokusera på en individ i gruppen, 
exempelvis utifrån en funktionsroll som någon i gruppen har, 
eller på en individ utanför gruppen, men som har kontakt med 
gruppen i arbetet. Ruta D slutligen representerar dels det 
alternativ vi tillämpat för studentgrupperna som studerar sin 
basgrupp, dels alternativet att en grupp studerar en annan grupp, 
som de samarbetar med eller av andra skäl har kontakter med. 
Genom att vi åtminstone kan tänka oss två möjligheter per fält, så 
har vi beskrivit åtta olika alternativ. De exempel, som vi funnit i 
litteraturen hittills, placerar sig i rutorna A och B, då de är 
individuella dagböcker. Anledningar till detta ligger sannolikt i 
behovet av styrning eller kontroll från forskaren eller utredaren 
som ska använda dagboken, vilket i sin tur kan bero på strävan 
efter högsta möjliga reliabilitet i observationerna. Frågan om 
gruppdagbokens eventuella fördelar och svagheter kommer att 
avhandlas utförligare  i det avslutande diskussionsavsnittet. 
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Handledning  

 
Stöd och upprepade eller förnyade instruktioner kan bli aktuella 
och behöva genomföras för att arbetet att föra dagbok ska kunna 
fullföljas enligt forskarens eller utredarens planer. Vid en öppen 
typ av instruktion, är det exempelvis syfte och fokus, som troligen 
behöver aktualiseras, då dagboksskrivaren kan känna sig osäker 
på om han eller hon uppfattat instruktionen rätt. Vid kollektivt 
skrivande, som i våra exempel, kan gruppen vara oense om hur 
instruktionen ska tolkas. Skrivna instruktioner och frågeformulär, 
skapar ibland osäkerhet hos användaren om hur den ska tolkas 
ifråga om vissa begrepp och uttryck. För att individen eller 
gruppen ska komma vidare och inte lägga allt för mycket tid och 
energi på osäkerhet eller oenighet om ords innebörd, så är det en 
fördel om individen eller gruppen får träffa en insatt person för 
konsultation.  
 
Vid en styrd instruktion, där dagbokspersonen ska följa en mall 
eller ett tidsschema, är det lämpligt att följa upp skrivandet efter 
en kort tid. Detta ger dagbokspersonen möjlighet att ställa frågor 
och få en första återkoppling om att den är på rätt väg. Även om 
det vid användningen av styrd instruktion är möjligt att 
’dagbokspersonen’ är en grupp, så har vi ännu inga praktiska 
erfarenheter av den varianten. Man kan dock förställa sig att det i 
det senare fallet blir än mer angeläget med en eller flera 
konsultationer i början av gruppens dagboksarbete.  
 
 
Dagboken som produkt och process  
 
Dagboken som produkt, kan antingen redovisas i form av råtext, 
d.v.s. de obearbetade anteckningarna som dagbokspersonen gör, 
eller i bearbetad form, t.ex. som en av gruppen framställd rapport. 
Vilken typ av redovisning man väljer hänger i första hand 
samman med syftet med dagboken, men även med huruvida det 
är en dagbok med styrd eller öppen instruktion. Syftet kan vara 
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antingen att ge möjlighet till ökad kunskap hos deltagarna eller 
mer inriktat på forskning om de processer som dokumenteras. I 
det första fallet kan en bearbetad form av dagbok vara ett medel 
att uppnå ökad kunskap genom själva bearbetningsprocessen. I 
det senare fallet kan forskaren ha mer nytta av råtexten, som 
ligger närmare de processer som studeras. Vid användningen av 
öppen instruktion kan det vara en fördel att deltagarna gör en 
bearbetning, som ger information om hur dagbokspersonen har 
tolkat materialet. Detta är av intresse oavsett vilket av 
ovanstående syften det är som gäller. Däremot vid en styrd 
instruktion för dagboken, så redovisas produkten (dagboken) 
oftare i form av råtext, då man redan i förväg har valt vilka 
processer eller skeenden som är av intresse. De olika 
valmöjligheterna redovisas i Figur 2 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 2. Val av redovisningsform för dagboken påverkas både av 
den typ av instruktion som har använts och av syftet med 
dagboken. 
 
Utifrån resonemanget ovan följer att det alltid är klokt att spara 
underlaget eller råtexten till dagboken tills projektet är helt 
slutfört, då den är nödvändig eller kompletterande i de flesta 
typer av dagboksstudier. 
 
Nu något om processen. Vid individuellt producerad dagbok 
(rutorna A och B i Figur 1) är dagbokspersonen den som skriver i 
enlighet med  instruktionen hon fått. Detta påstående innebär att 
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vi i detta sammanhang bortser från det som inledningsvis kallas 
journalföring, även om sådana dokument också kan räknas som 
dagböcker i vissa sammanhang.  
 
Vid kollektivt producerade dagböcker (egentliga 
gruppdagböcker, ruta D i Figur 1) kan dokumentationen 
genomföras antingen med en i gruppen för längre tid utsedd 
observatör som även kan kallas ’recorder’, eller så roterar 
uppgiften att observera och skriva anteckningar om vad som 
händer i gruppen. Den gruppmedlem som vid varje 
observationstillfälle gör sina anteckningar bör vid lämpliga 
tillfällen redovisa dem för övriga gruppmedlemmar och göra 
justeringar, om gruppmedlemmarna önskar det. Detta behov att 
för övriga gruppmedlemmar redovisa de anteckningar som gjorts 
motiveras av att dagboken därmed blir en kollektivt framställd 
produkt, vilket i detta sammanhang antas innebära att 
redovisningen blir mer heltäckande och därmed kvalitativt bättre. 
Med en fast ’recorder’ (ruta B i Figur 1) som helt självständigt 
dokumenterar allt material blir resultatet en individuell dagbok i 
råtext. Om gruppen därefter bearbetar råtexten gemensamt blir 
den processen kollektiv. Man kan således i detta sammanhang 
tala om en i olika grad kollektiv process beroende på hur gruppen 
väljer att arbeta med dokumentationen till dagboken. Begreppet 
gruppdagbok blir utifrån ovanstående resonemang tvetydigt, 
d.v.s. med åtminstone två innebörder, nämligen antingen utifrån 
både arbetsprocessen och innehållet, eller endast utifrån 
innehållet som handlar om en grupp. 
 
Vilka konsekvenser de olika processerna har för kvalitén i 
dokumentationen är en komplex fråga, som vi återkommer till i 
diskussionen nedan.  
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Analys och bearbetning  
 
Som kommer att demonstreras i våra exempel lämpar sig material 
insamlat med gruppdagsbokmetoden både för kvantitativ och 
kvalitativ bearbetning. Valet i detta avseende bör styras av 
forskningsfrågornas natur snarare än av metoden. Våra 
erfarenheter hittills baseras huvudsakligen på kvalitativa 
arbetssätt och visar att dagboksmaterial kan utgöra underlag för 
såväl narrativa tolkningar som för fallstudier. Självfallet bör en 
vidgning till textanalytiska metoder både av holistisk och mera 
systematiskt analyserande typ, t.ex. med hjälp av grounded 
theory, vara möjliga angreppssätt. För den som önskar utföra 
diskursanalytiska studier borde metoden också lämpa sig väl. 
 
 
Några exempel på forskning med 
gruppdagbok 
 
För  att belysa metodens användbarhet för några olika 
gruppsykologiska frågeställningar lämnas nedan fem exempel. 
Dessa är hämtade från ett projekt (Jern & Hempel, 2001) vars 
tillämpade syfte är att beskriva, problematisera och analysera 
effekter av tidigare ofta förbisedda gruppdynamiska fenomen 
som påverkar den primära arbetsuppgiften (här: lärandet) i 
grupper med produktionsmål (här: PBL-grupper). Projektets  
forskningssyfte är att formulera nya modeller för gruppetablering 
och grupputveckling (Jern, 1998a, , 1999 ; Jern & Hempel, 1999). 
Analysmetoderna varierar från (a) enkel deskription, via (b) 
kvantitativ frekvensanalys med hjälp av fördefinierade kategorier 
över (c) kvalitativ analys genom fallstudier till (d-e) narrativa 
analyser efter en kombinerad holistisk-innehållsmetod och 
kategori-innehållsmetod (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 
1998).  
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Enkel deskription av ett material  
 
I en studie av författarna (Jern & Hempel, 2001) konstaterades att 
studenter i problembaserat lärande (PBL) ofta hänvisar till 
”gruppdynamik” som ett problematiskt område i PBL-arbetet. 
Samtidigt påträffades få hänvisningar till denna typ av processer i 
PBL-litteraturen. I studien problematiserades detta förhållande 
och frågor ställdes kring om gruppdynamiska fenomen 
förekommer i PBL-arbete, vilka dessa i så fall är och hur de skulle 
kunna beaktas i forskning och praktik. Forskningsuppgiften var 
alltså i första hand att empiriskt beskriva förekomst eller icke-
förekomst av ett visst fenomen i en given typ av grupper. Ingen 
strävan att generalisera fanns, utan studien avsåg beskriva blotta 
förekomsten av fenomenet ”gruppdynamik”. 
 
Gruppdagböcker förelåg från 12 basgrupper med ca åtta 
studenter per grupp.  Material erhölls från 15 - 24 mötestillfällen 
per grupp. Sammanlagt deltog ca 70 studenter (antalet varierade 
något över terminerna p.g.a. studieavbrott, frånvaro och 
liknande). Gruppdagböckerna samlades in i slutet av terminen. 
När kontrakt om deltagande efter avslutade examinationer 
lämnats in av studenterna inleddes vårt arbete med analys av 
innehållet. I syfte att utröna i vilken grad studenterna själva 
refererar till gruppsykologiska fenomen av negativ eller 
komplicerande betydelse, för lärandet i de egna PBL-grupperna 
genomgicks de 12 gruppdagböckerna och referenser i texten till 
sådana fenomen markerades och tabellerades. Genomgående 
gjordes kontroller och korsläsningar från de bearbetade 
dagböckerna mot observationsanteckningarna.  
 
Utifrån vår läsning av studenternas beskrivningar av 
basgruppsarbetet framgick att de 12 grupperna totalt redovisade 
67 situationer där gruppdynamiska fenomen utgjort problem för 
lärandet. Kortfattat kan man säga att resultaten visade att 
ledarproblem är det mest frekventa uttrycket för sådana problem i 
grupprocessen. Studenterna har vidare angivit konfliktundvikande  
som ett fenomen av betydelse för basgruppsarbetet. 
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Ledarproblem angavs föreligga i 9 av 12 grupper och 
konfliktundvikande i 6 av de 12 grupperna. Med relativt hög 
frekvens förekom även konflikt och/eller oklarhet om målen (5 av 12) 
samt påverkan av yttre faktorer  (5 av 12). Dessa fyra mest 
frekventa gruppfaktorer överensstämmer väl med våra 
erfarenheter som basgruppshandledare.  
 
Vidare förekom i fallande frekvens: (a) kommunikationsbrister,  
(b) flykt från arbete, stress, (c) för kort tid, parbildning eller 
subgrupper, (d) bristande balans mellan arbete och relationer 
samt (e) intergruppfenomen. Till gruppen ”Övrigt” fördes sådana 
fenomen som endast uppträder i en av basgrupperna. Bland dessa 
15 fenomen fanns bl. a. individualisering av arbetet, 
normkonflikter, syndabocksfenomen, grupptrötthet, snedför-
delade arbetsinsatser, starkt växlande närvaro, ovan basgrupps-
handledare, beroende av handledare och evalueringsbrister. 
Instrumentet visar här sin styrka som metod för att kartlägga 
förekomsten av fenomen inom ett fält för senare analys. Ett 
belysande exempel i den redovisade studien är hur parbildning 
och subgrupper träder fram. Detta fenomen blir sedan föremål för 
ingående studium i en följande undersökning som redovisas 
nedan [fallstudier]). 
 
 

Frekvensanalys med fördefinierade kategorier 
 
I en studie av författarna (Jern & Hempel, 1999) 
problematiserades de föreställningar om linjär grupputveckling 
med rötter hos bl.a. Tuckman som vunnit förnyad popularitet 
under 1990-talet, bl.a. genom Susan Wheelans arbete (Wheelan, 
1994). Teoretiska utgångspunkter var att gruppens uppgift, 
organisationskontext och temporala faktorer på olika sätt kan 
samverka till att vitt skilda typiska utvecklingsförlopp kan 
uppträda. Föremål för studium var även denna gång PBL-
grupper som i uppgiftsavseende beskrevs som utvecklande sig 
från att vara starkt kontextbundna till relativt självständiga och 
från låg inre specialisering och differentiering till hög 
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differentiering. (Sundstrom, DeMeuse & Futrell, 1990). Den typ av 
förändringar som anvisades av målen 
("transformationsområden") var kognitivt-symboliska och i viss 
mån socio-relationella.  
 
I en intensivstudie av en grupp prövades analys med hjälp av 
fördefinierade kategorier för transformationsområden, relationen 
till organisationskontexten, temporala förlopp samt för 
utvecklingstendenser enligt följande kategoriseringssystem som 
alltså härletts ur teorin: 
Transformationsområden: (a) fysiska, (b) beteendemässiga, (c) 
kognitivt-symboliska och (d) socio-relationella. Beroende på om 
transformationen syftade till förändring av gruppexterna eller 
gruppinterna faktorer kunde transformationsområdena inom 
varje område klassificeras som: (a) externa, som (b) interna eller 
som (c)  blandade. 
Relationen till organisationskontexten klassades efter påverkans 
beskrivna riktning: (a) från gruppen mot kontexten, (b) från 
kontexten mot gruppen eller som (c) dubbelriktad. 
Temporala perspektiv omfattade:  (a) gruppens bestämda eller 
planerade varaktighet, (b) gruppens aktuella ”ålder”, (c) 
systemets eller organisationens bestämda eller planerade 
varaktighet, (d) hänvisningar till gruppens historia, (e) 
hänvisningar till gruppens framtid, (f) hänvisningar till systemets 
eller organisationens historia och (g) hänvisningar till systemets 
eller organisationens framtid. Slutligen hänvisningar till upplevelse 
av förändring i gruppen. 
 
Gruppen redogör för sju av tio sessioner och strukturerar sin 
dagbok kring (a) uppgifts- kontra relationsorientering, (b) 
normer, (c) samarbete, (d) genusfrågor och (e) kommunikation. 
De inledningsvis positiva förhoppningarna skakades efterhand av 
en osäkerhet kring gruppens yttre gränser. Det var tydligt att 
identitetsfrågor och gränshantering slukade relativt stor andel av 
gruppens energi. 
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I den citerade studien gjordes en enkel frekvensfördelning av 
förekomsten av olika kodningar i de ovan redovisade 
kategorierna för denna grupp.  
 
Tentativa slutsatser blev att vi i en första utprövning av denna 
analysmodell för gruppdagböcker identifierades åtta passager där 
begreppen kunde appliceras Variationen mellan grupperna vad 
gäller kodade frekvenser i de olika kategorierna föreföll lovande, 
men systemets interbedömarreliabilitet hade inte fastställts och 
det fanns också frågetecken kring om de fördefinierade 
kategorierna var uttömmande. 
  
Av den redovisade användningen av metoden framgår också hur 
den lämpar sig för mera kvantitativt hypotesprövande ansatser. 
 
 

Identifiera och belysa fenomen genom fallstudier  
 
En av författarna (Jern, 2001a) noterade att paret i arbetsgruppen 
inte tilldragit sig något större intresse inom gruppforskningen. 
Med par avsågs här två personer som inom gruppen både av 
gruppmedlemmarna och av sig  själva identifierades och 
betecknades som ett par genom att de var vänner, kollegor, 
kärlekspartners eller liknande och genom att de skiljde ut sig från 
övriga medlemmar.    I media,  bland praktiker och sociologer 
däremot har fenomenet uppmärksammats – huvudsakligen i 
negativa och moraliserande termer. Parets huvudsakliga 
destruktiva potential för gruppen har också berörts av en del 
gruppteoretiker. I en tidigare explorativ studie av 
gruppdynamiska fenomen i PBL-grupper (Jern & Hempel, 2000) 
identifierades tre grupper där par rapporterades som mer eller 
mindre problematiska och de valdes nu ut för ett intensivare 
studium.  
 
De tre grupperna presenterades i form av tre fallstudier och 
omfattade beskrivningar av totalt nio par och tre triader. Utifrån 
gruppdagböckerna och råtexten till dessa analyserades för varje 
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basgrupp (a) upplevd tillfredsställelse och effektivitet, (b) 
parbildning och dess bakgrund, (c) upplevelse av par och triader, 
(d) sammanhållning, (e) utvecklingsmönster och (f) olika 
gränsförhållanden i gruppen. Slutligen genomfördes en analys 
över de tre fallen av upplevelser av, funktioner hos och effekter 
av par i grupper. Analysen visade på andra möjligheter än de 
som beskrivits av t.ex. Bion (1961) och Wheelan (1994). Par 
upplevs som hotande om de har hög inre sammanhållning, men 
denna upplevelse kan minska om paret är bristfälligt integrerat 
med gruppens arbete eller relationer. I grova drag kan ett pars 
funktion variera med om det tillkommit på grund av tidigare 
relationer eller för att utföra ett visst arbete (aktiva par)  eller om 
det bildats som en reaktion mot någon av dessa två funktioner 
(reaktiva par). Sammanfattningsvis kan ett par bidra konstruktivt 
till arbete eller attackera arbete och hejda utveckling. Avgörande 
förefaller vara hur paret uppfattas av gruppen och en modell 
konstrueras med axlarna integration respektive differentiering 
som centrala begrepp.    
 
Denna studie visar hur ett givet fenomen (här: parbildning) med 
hjälp av dagböckerna kan avgränsas och beläggas i texterna för 
att sedan göras till föremål för intensivstudium, t.ex. i 
teorigenererande syfte. 
 
 

Narrativ analys av ett material 
 
I en studie genomförd av Hempel (2001) var syftet att undersöka 
hur etableringsfasen avspeglades i utsagor i dagböcker 
producerade av basgrupper. Frågan var: Hur avspeglas 
etableringsfasen i dagböckernas innehåll, och hur påverkar 
skeenden under etableringsfasen basgruppens fortsatta 
utveckling? 
 
Studien bygger på tio dagböcker av totalt 28 från studenter på 
Psykologprogrammet i Linköping och från en fristående kurs i 
grupp- och organisationspsykologi i Lund. De tio valda 
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dagböckerna är skrivna av medlemmarna i tio basgrupper, med 
sammanlagt 74 medlemmar av vilka 52 är kvinnor och 22 är män. 
 
Analyserna började med att de 28 dagböckerna bedömdes efter 
genomläsning med hänsyn till skattad användbarhet för att finna 
utsagor om grupputveckling (Jern, 2001b, se nedan). Skattningen 
gjordes i en fyragradig skala. Av de dagböcker, sammanlagt 19, 
som klassades på den övre halvan av skalan valdes tio stycken ut 
för grundligare analys. Dagböckerna lästes därefter i två 
omgångar och analyserades enligt följande 
 
1. En första genomläsning för att få en uppfattning av hur 
gruppen utvecklades och om det görs några explicita utsagor om 
gruppens utveckling. Gruppens utvecklingsmönster skattades 
tentativt. En beskrivande sammanfattning skrevs för varje 
dagbok, utifrån hur gruppen beskrivit sig själv i dagboken och 
med hänsyn till om utvecklingen i gruppen kunde sammanfattas 
och hänföras till någon teoretisk utvecklingsmodell. 

 
2. Ytterligare en genomläsning gjordes, då varje utsaga om 
inledningsfas eller etableringsfas markerades. Sex av de tio 
dagböckerna innehöll någon utsaga om etableringsfasen.  
 
3. Utsagorna om gruppens inledningsfas listades, se nedan 
(inledningsfas och etableringsfas används synonymt i det 
följande). 
 
4. Dagböckerna delades i två grupper efter skattning av 
innehållet med avseende på om utvecklingen varit positiv eller 
mindre positiv utifrån medlemmarnas beskrivning av respektive 
grupp. Det kriterium som användes vid skattningarna var om de 
ansåg sig nöjda med gruppens arbete, och med att tillhöra just 
denna grupp. 
  
5. Utsagorna genomlästes igen och innehållet i dagböckerna 
analyserades med avsikt att söka efter utsagor om 
etableringsfasen. Därefter valdes några exempel på beskrivningar 
av etableringsfasen från vardera gruppen med positiv respektive 



          

 

28 

mindre positiv grupputveckling enligt punkt fyra ovan. Vi kan då 
se om beskrivningarna och uttrycken från etableringsfaserna 
skiljer sig i de grupper som senare utvecklas mot ett relativt gott 
arbetsklimat (positiv utveckling), respektive ett mindre gott 
arbetsklimat (negativ utveckling). 
 
Nedan följer en beskrivning av, och några exempel på, utsagor 
om etableringsfasen. Utsagorna förekom som beskrivningar av 
hur det var inledningsvis eller i början av terminen. Det handlade 
då om kommentarer till hur gruppmedlemmarna förhöll sig till 
struktur i arbetet, till varandra och till gruppens mål. Relativt 
vanligt var att gruppen beskrev en viss osäkerhet i början och 
kommenterade hur de kommunicerade och vad de tog upp. Några 
exempel är följande: 
"Vi försöker hitta struktur....Fanns osäkerhet om struktur" 
"Pratar i munnen på varandra (pratar flera samtidigt)" 
"Finns känslor av osäkerhet och försiktighet i gruppen" 
"Struktur och arbetsstrategier ifrågasätts, känslor av osäkerhet"... 
"Vi är lyhörda för varandra"... 
"Behandlar varandra vänligt och försiktigt"... 
"Målinriktade..."  
"Olika syn på vad vi ska prata om" 
"Finns motsättningar, om vad som ska gälla i gruppen (normer)". 
 
Går det nu att se någon skillnad på utsagor i vad som bedömdes 
vara gynnsam respektive negativ etablering med avseende på hur 
gruppen utvecklades över tid och hur gruppmedlemmarna 
upplevde arbetet i basgruppen (se ovan punkterna 4 & 5)? Här 
följer en beskrivning av utsagor från grupper med gynnsam 
utveckling beträffande arbete och klimat. Gruppmedlemmarna tar 
här oftare reda på vilka de andra i gruppen är och vilken samlad 
erfarenhet som finns i gruppen. Gruppen diskuterar och 
bearbetar mål och uppgifter i högre utsträckning än i andra 
grupper. Även gruppstrukturen fokuseras mer frekvent. 
Medlemmarna upplever en viss trygghet i normer och roller som 
utvecklas, samt inte minst viktigt, de rapporterar om ökande 
sammanhållning 
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Utsagor från grupper med negativ eller mindre gynnsam utveckling 
beträffande arbete och klimat gäller fortfarande gruppernas 
inledningsskede. I dessa grupper var det vanligt att en trevlig 
gruppatmosfär inledningsvis, där alla gillar gruppen, 
kombinerades med avsaknad av diskussion om mål och 
gruppstruktur. Inledningen präglades ofta av försiktighet och 
medlemmarna visade omtanke om varandra, men ändå var 
gruppsammanhållningen ofta lågt prioriterad för medlemmarna i 
dessa grupper. I Tabell 2 nedan ges exempel på utsagor från de 
två typerna av grupp. 
 
Tabell 2 
Exempel på utsagor i etableringsfasen från grupper med gynnsam 
respektive negativ utveckling med avseende på arbete och gruppklimat 

 
Utsagor från grupper med 
gynnsam utveckling  
 

 
Utsagor från grupper med 
negativ utveckling  

 
Vilka är vi? Det finns intresse för de 
enskilda medlemmarna 

 
Trevlig gruppatmosfär 
Alla (medlemmar) gillar gruppen och 
trivs; båda betingelserna kombinerade 
med något av följande: 

Mål och uppgifter diskuteras  
 

Inga diskussioner om gruppens mål 
och struktur. 

Struktur diskuteras 
 

Försiktighet och omtänksamhet mot 
varandra 

En vilja att hitta strategisk struktur 
med tanke på uppgiften 
 

Låg prioritering av 
gruppsammanhållningen (exempelvis: 
”vi hinner inte träffas utanför 
schemalagd tid”). 

Roller, normer och 
kommunikationsmönster utvecklas 
 

Konflikter kan anas (kännas), men 
diskuteras inte öppet. 

Växande gruppsammanhållning.  
 

En viss upptagenhet med inflytandet 
(påverkan) från omgivningen. 
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Tabellen visar utsagor i etableringsfasen från de två typerna av 
grupper. Det är svårt att sammanfatta skillnaderna i utsagor, men 
man kan skönja ett större engagemang både för uppgiften och 
gruppen i de utsagor som kommer från grupper med gynnsam 
utveckling. 
 
Slutsatsen är att det går att se olika etableringsprocesser i 
grupperna, samt att materialet ger underlag för hypoteser om (a) 
gynnsam och mindre gynnsam gruppetablering, samt (b) att 
hypoteser för vad som kan underlätta etableringsarbetet i nya 
PBL-basgrupper kan formuleras. 

 

Ytterligare ett exempel på narrativ analys av ett 
material 
 
I en studie av Jern (2001b) var syftet att belysa två grundläggande 
frågor i grupputvecklingsforskningen och att generera hypoteser 
för fortsatt studium. Frågorna var: vilka olika mönster för 
grupputveckling kan observeras i arbetande grupper (PBL-
grupper) och hur kan dessa relateras till faktorer i  gruppernas 
kontext? Den dominerande modellen inom forskningsfältet är 
Tuckman/Wheelans (T/W) som antar en linjär utveckling genom 
sex faser benämnda (a) beroende/inne-slutande, (b) 
motberoende/kamp, (c) tillit/struktur, (d) arbete och (e) 
avslutning. Helt andra mönster har dock iakttagits och beskrivits 
och hypotesen var att alla dessa faktiskt förekommer men 
uppträder p.g.a. varierande kontexter och tolkningar av dessa.  
  
Gruppdagböcker samlades in från 28 PBL-grupper (191 studenter 
varav 48 män) under en termin från två utbildningsprogram med 
inriktning på grupp- och organisationspsykologi vid två svenska 
universitet (samma kohort som i föregående studie). Efter ett 
systematiskt kvalitetsurval återstod 19 gruppdagböcker författade 
av 130 studenter (varav 32 män).  Dessa täckte i genomsnitt ca 19 
gruppsessioner och vid bearbetningen betraktades de i 
rapportform presenterade dagböckerna som narrativ, vilka 
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analyserades i tio steg enligt en metod som kombinerar inslag av 
såväl helhets-innehållsanalys som av kategori-innehållsmetod 
(Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998). Arbetsgången var 
följande:  
 

1. De 28 dagböckerna genomlästes och klassades på en 
fyragradig kvalitetsskala efter uppskattad möjlighet att extrahera 
data kring grupputveckling ur den explicita texten. 
2. De 19 dagböcker som skattades i den övre halvan av 
kvalitetsskalan valdes ut för fortsatt analys. 
3.  En andra, holistisk, läsning av dessa 19 dagböcker 
resulterade i en preliminär klassificering  av utvecklingsmönstret 
som avbildades grafiskt på en tidsaxel för varje grupp . 
4. De 19 dagböckerna utsattes för en tredje tät läsning där de 
kategorier som använts av grupperna själva tabellerades. 
5. I en fjärde tät och detaljerad läsning förfinades 
klassifikationen från steg 3 ovan och delades från de ursprungliga 
fyra upp i fem skarpare avgränsade huvudkategorier med tre 
respektive två underkategorier för de två största, alltså totalt 
åttakategorier. 
6. Varje grupp fördelades slutligen på en av de åtta 
tillgängliga kategorierna. 
7. Varje grupps egen tolkning av dess utveckling som grupp 
extraherades och jämfördes med vår kategorisering.  
8. Data i texterna avseende (a) etablering, (b) gränshantering, 
(c) kontextuell påverkan, (d) temporala faktorer och (e) interna 
processfaktorer drogs ut för varje grupp och tabulerades för alla . 
9. Data från steg 8 plottades för varje grupp på tidsaxeln från 
steg 2. 
10. I en slutlig, femte, tät läsning relaterades data från steg 8 
och 9 till kategorierna från steg 5 och en holistisk mönsteranalys 
genomfördes (se Figur 3-5). 
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I denna arbetsprocess klassificerades åtta grupper inom kategorin 
T/W (Tuckman/Wheelan) med olika varianter och hade alltså en 
linjär och fasbunden utveckling. Fem grupper utmärktes av en 
lång inledande turbulent period som avbröts av en korts 
transformationsfas efterföljd av en stabil arbetsperiod. Grupperna 
klassificerades inom kategorin Gersick. Två grupper uppvisade 
en kontextberoende utveckling i tre steg (formering/uppbyggnad 
och arbete/sönderfall) och liknar i stort McGraths formations-
operations-metamorphosis-modell. En grupp uppvisade 
överhuvudtaget ingen utveckling och tre uppvisade 
oklassificerbara atypiska förlopp. 
I Figur 3 visas som exempel, och schematiskt,  hur de studerade 
faktorerna teddes sig för grupperna med linjär fasutveckling 
(T/W). 

 
Figur 3. Sammanfattning av faktorerna etablering, gränser och tid 
i relation till utvecklingsmönster enlig Tuckman och Wheelan 
med varianter (Efter: Jern, 2001b). 
 
Figuren åskådliggör hur två olika sätt att hantera gränser, tydligt 
respektive öppet, och förmågan anpassa sig till den av kontexten 
bestämda tiden, förhåller sig till tre olika, men besläktade 
utvecklingsmönster. Med etablering i en optimistisk, positiv och 
trivsam atmosfär uppvisar dessa åtta grupper antingen en linjär 
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utveckling enligt Tuckman/Wheelan där alla faser genomlöps 
eller avkortade förlopp (kort T/W) och förlopp där endast fas 1 
och 2 genomlöps (avbruten T/W).  
 
De fem grupperna som uppvisade likhet med Gersicks avbrutna 
jämviktsmodell etablerades i en positivt optimistisk anda, 
liknande T/W-grupperna men med inslag av hög entusiasm, 
arbetade med öppna gränser och var medvetna om tidsgränserna, 
vilket väl stämmer med Gersicks modell och två av dem uppger 
sig dessutom vara störda av faktorer som har med tid att göra och 
hamnar i en utveckling där de s.a.s. startar om sitt projektarbete 
varje gång de blir störda och genomlöper flera perioder av kaos-
transformation-arbete (upprepad Gersick). (se: Figur 4 i 
Appendix B).  
 
De tre "McGrath-grupperna" startade i likhet med 
Gersickgruppernas i positiv optimism, men utan samma 
entusiasm. Snarare präglas dessa grupper av en, kanske 
konfliktskyende hållning av trevlighet. Normer utvecklas tidigt, 
grupperna är uppgiftsorienterade och gränshanteringen är 
öppen. Den grupp som ej genomlöper någon utveckling har 
liknande ingångsvärden (undantaget normbildningen och 
uppgiftsorienteringen)  men karaktäriseras av parbildning och 
låg inre differentiering samt instabilt medlemskap (se: Figur 5 i 
Appendix B).  

 
Studiens slutsatser blev att flera olika utvecklingsmönster 
uppträder i projektgrupper av den studerade typen och att dessa 
mönster i varierande grad kan relateras till kontextfaktorer och 
skeenden under etableringen, men inte specifikt till interna 
grupprocesser. Samspelet mellan utvecklingsmönster och de 
flesta studerade faktorerna – etablering,  gränshantering, tid och 
kontext – kunde tydligt visas vara en viktig faktor.  
 
För framtida studier föreföll en fruktbar möjlighet vara att 
jämföra team med skiljaktiga utvecklingsmönster via intensiva 
fallstudier. Syftet skulle då vara att, med utgångspunkt i 
McGraths (1997; Arrow, McGrath & Berdahl, 2000 ) holistiska och 
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kaosteoretiska kastbanemodell mera precist fånga hur etablering, 
gränshantering ger kraft, lutning och riktning åt den kastbana 
som gruppen kommer att följa, medan tidsfaktorer och 
kontextuella ”attraktorer” kanske kan visas påverka detta 
trajektorium på typiska sätt.  
 
 

Diskussion 
 
Gruppdagbokens för- och nackdelar i forskning 
 
Av vår beskrivning av hur instrumentet kom till framgår att det 
utformades för att följa förlopp över tid. Vi anser också att det är 
inom detta område gruppdagboken har sin största relativa styrka 
jämfört med andra metoder inom gruppforskningen, t.ex. 
observation eller enkäter. Detta främst därför att materialet  
produceras och samlas in på ett ur forskarsynpunkt mycket 
ekonomiskt vis av gruppdeltagarna själva och alltså inte kräver 
någon forskarnärvaro under gruppernas möten. 
 
I grupper av den typ vi arbetat med har dagboksmetoden inte 
medfört något eller endast ringa bortfall och då  endast i form av 
något eller några ej redovisade gruppmöten. Motivationen för att 
föra dagboken kan dock antas ha höjts genom att den i dessa 
sammanhang  utgjort examinationskrav. Vårt intryck är vidare att 
syftet är lättbegripligt för deltagare i denna typ av grupper, d.v.s. 
metodens face validity förefaller rimligt hög. 
  
Vi bör dock här skjuta in några reservationer. Vi har hittills enbart 
arbetat med grupper som är sammansatta av utomstående eller 
med Arrows, McGraths och Berdahls (2000) terminologi 
sammansatta grupper av typen projektgrupper, d.v.s. grupper 
som är planerade och sammansatta av externa krafter och som är 
tidsbegränsade med avgränsad uppgift. Det finns alltså anledning 
att vidare undersöka hur motivation, bortfall och face validity blir 
i andra grupptyper, exempelvis i formella team med längre 
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livslopp, medlemsomsättning och multipla uppgifter, eller i 
självorganiserande grupper. Här kan tilläggas att dagböcker 
också förutsätter att deltagarna i de grupper som undersöks är 
litterata och vana vid att skriva. En begränsning i våra, och andra 
påträffade, studier är att deltagarna haft relativt hög 
utbildningsnivå och kanske därför betraktar skrivandet som en 
hemtam och naturlig aktivitet. Nyansering och sofistikation i 
skriftlig framställning kan förväntas se annorlunda ut i grupper 
som inte är tränade i skriftlig framställning. 
 
För att kunna fånga de fenomen som intresserat oss har vi valt 
relativt öppna instruktioner och en öppen struktur för 
dagboksproduktionen. I likhet med annat dagboksarbete gäller 
att ju lägre struktur skrivandet ges i instruktionerna desto större 
arbetsinsats kommer att krävas av forskaren i form av  väl 
utarbetade analysmetoder. Omvänt kan en hög grad av struktur i 
dagboksformatet minska mängden följande tolkningsarbete.  
  
Breakwell och Wood (2000) betonar att den som överväger att 
använda dagböcker i forskning bör fråga sig om den verkligen 
behöver samla in data över tid. Vidare att dagboksmetoder ställer 
höga krav på att ha väl avgränsade forskningsfrågor, då 
metoderna ger mycket rika, ibland överväldigande datamängder. 
Slutligen varnar dessa författare för risken att låta sig förföras av 
metodernas skenbara enkelhet. Här som alltid kommer 
datakvalitén att stå i relation till den tid som använts för att 
utforma, implementera och underhålla instrumentet.  
 
 
Etiska överväganden  

 
Gruppdagboken är en metod som är tänkt att användas 
huvudsakligen för lärande i utbildningssammanhang och för 
forskning. För dessa två användningsområden är de etiska 
aspekterna lika angelägna att beakta, men något olika. 
Vid forskning inom psykologi är det rimligt att hålla sig till de 
etiska huvudkrav som används inom beteendevetenskaper 
(HSFR, 1990). De krav man brukar förhålla sig till och helt eller 
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delvis följa, beroende på de uppgifter som samlas in, är följande: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav finns utförligt beskrivna i skrifter av 
HSFR (1990) och exempelvis Einarsson et alii (2001) och May 
(1997). 
Informationskravet gäller vare sig det handlar om forskning eller i 
undervisning. Vid användningen för att få underlag för forskning 
är det viktigt att deltagarna vet vilka som är ansvariga för 
projektet och vilket syftet är. Det senare gäller även i pedagogiska 
sammanhang och finns avspeglat i den instruktion som 
författarna har använt. 
Kravet på samtycke är viktigt att förhålla sig till både i forskning 
och i pedagogiska sammanhang. För att använda dagböcker i 
forskning bör den projektansvarige forskaren ha en skriftlig 
överenskommelse med alla deltagare, där det framgår att det är 
frivilligt att delta och att var och en ska godkänna att materialet 
används för forskning. En överenskommelse får lämpligen 
formen av ett kontrakt, där konfidentialitetskravet och vem som får 
nyttja materialet framgår. Ett skrivet kontrakt kan 
rekommenderas för alla forskningssammanhang, men kanske i 
synnerhet om datainsamlingen sker i samband med utbildning. 
Som ansvarig lärare bör man vara medveten om att 
dagboksarbetet synliggör grupprocesser och ökar medvetenheten 
om dessa processer. Synliggörandet av olika mer eller mindre 
medvetna grupprocesser är ibland smärtsamt och krävande för 
deltagarna. Ansvarig lärare bör av det skälet vara mån om att visa 
respekt för deltagarnas reaktioner och för eventuell självcensur 
som kan förekomma. Det kan ibland vara lämpligt med utrymme 
för samtal om studenternas reaktioner och reflektioner efter eller 
under arbetet med dagboken. 
  
 
Epistemologi 
 

Vilken typ av kunskap är det som kan uppnås med 
gruppdagboken som forskningsmetod? Självobservation liksom 
annan gruppobservation bygger på subjektets upplevelser av den 
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situation som observeras. Det är således upplevelsebaserad 
information som produceras med metoden, och då det handlar 
om att observera situationer som observatören är delaktig i så 
finns ett klart inslag av subjektivitet i informationen. Detta kan ses 
som både en styrka och en begränsning beträffande metodens 
användbarhet, återigen beroende på vilka forskningsfrågor som är 
utgångspunkt för att samla data. Vi kan hypotetiskt anta att 
råtexten, d.v.s. de anteckningar som gruppdeltagaren gör i rollen 
som 'recorder', i hög grad motsvarar dennes inre representation 
av gruppen. Men observatören som gör anteckningar har även 
viss medvetenhet om sammanhanget och påverkas av att de 
nedtecknade observationerna blir en presentation av gruppen och 
dess arbete. Vidare ökar medvetenheten om presentations-
aspekten ytterligare om, eller när, gruppen bearbetar sina 
anteckningar. Denna process av mer eller mindre medveten 
sovring av vilka upplevelser som ska presenteras i dagboken ger 
ett visst informationsbortfall. Vi är dock övertygade om att den 
information som erhålls genom gruppdagboksmetoden alltid är 
användbar för att öka kunskaperna om intragruppsprocesser och 
från varierande kontexter. 
 
 
Gruppdagbokens precision  
 
Ytterligare frågor som förtjänar att behandlas är vilken precision 
erhållna data kan tänkas besitta. Ytterst måste denna fråga belysas 
i ljuset av aktuella forskningsfrågor och vald design. Ett mera 
allmänt problem innebär ändå det förhållandet att texterna 
produceras av arbetande grupper inom ramen för de 
grupprocesser och den utveckling som de är avsedda att belysa. 
Vi kan därför anta att de besitter en lägre grad av "objektivitet" än 
t.ex. gruppobservationer, då materialets kvalitet ju rimligtvis bör 
vara avhängigt kvalitén i gruppens processer. Vilka konsekvenser 
de olika processerna har för kvalitén i dokumentationen är alltså 
en komplex fråga. En väsentlig del av grupprocessen i detta 
sammanhang är hur underlaget till dagboken, råtexten,  kommer 
till. En fast ’recorder’ har t.ex. den fördelen att dokumentationen 
blir mer konsistent och därmed troligen mer reliabel. Kvalitén blir 
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också beroende av hur gruppen engagerar sig i att successivt 
komplettera och bearbeta råtexten. Mer problematiskt blir det 
med avseende på konsistens i dokumentationen med roterande 
’recorder’, då de olika gruppmedlemmarna i den rollen sannolikt 
fokuserar på olika skeenden i gruppen, och därmed blir 
reliabiliteten mer svårbedömd. Däremot kan det finnas andra 
fördelar med roterande ’recorder’ om syftet är att deltagarna ska 
tränas i att observera grupprocesser. Då grupperna bearbetar sina 
råtexter kan man räkna med viss grad av censur och 
gruppkompromisser. Vissa teman kan sannolikt ha undvikits eller 
tonats ned, vilket gör att tillgången till råtexten är viktig. Den ger 
möjlighet att öka äktheten i materialet och därmed precisionen, 
samt att bedöma graden av gruppcensur i bearbetningsprocessen. 
Med tillgång till råtexten kan forskaren skatta överensstämmelsen 
med innehållet i den bearbetade dagboken. Möjligheten att i 
jämförelse mellan råtext och rapport identifiera utlämnat material 
skulle också kunna leda till studier av medveten och omedveten 
censur i gruppers självrapportering. 
  
 
Materialets kvalitet 
 
Precision, som diskuteras ovan, är en aspekt av materialets 
kvalitet, och är ett mått på hur väl dagboken speglar de faktiska 
skeendena i gruppen. En annan och besläktad kvalitetsaspekt är 
dagbokens informationspotential eller innehållsliga fyllighet. 
Vissa inlämnade dagböcker har antingen haft ett mycket snävt 
fokus, t.ex. "roller" eller har uppfattats vara begränsade av en viss 
innehållslig "torftighet". De möjligheter som då stått till buds har 
varit att antingen gå tillbaka till anteckningarna - råmaterialet -, 
eller utesluta dagboken ur materialet,  eller att pröva en tolkning 
av formen. Ytterligare en möjlighet är en kombination av det 
första och tredje alternativet. Då vi i våra narrativa analyser 
generellt har valt att arbeta med analyser baserade på innehåll, 
holistiskt eller efter kategoriindelning, och avstått från 
formanalyser har det sista alternativet ännu inte prövats, men kan 
vara ett intressant alternativ för framtida arbete. Således valdes i 
studien av Jern och Hempel (2001) att inkludera samtliga 
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dagböcker oavsett kvalitet, då syftet var att kartlägga förekomsten 
av vissa gruppdynamiska fenomen och kvalitén (nyanseringen)  i 
materialet ej bedömdes vara av avgörande betydelse. Likaså 
medtogs samtliga dagböcker, oavsett bedömd kvalitet, i samma 
författares problematisering av grupputvecklingsteori och 
preliminär metodprövning (Jern & Hempel, 1999) samt i Jerns 
(2001a) arbete kring par och undergrupper i grupper. I dessa två 
fall var syftet dels att pröva ett kategoriseringssystems 
användbarhet, dels att belysa ett avgränsat fenomen, när det 
explicit uppgavs förekomma och påverka gruppens arbete. I det 
första fallet bedömdes eventuella svagheter i dagböckerna vara 
negligerbara. I det andra syftade studien till att ur några intensiva 
fallstudier försöka formulera hypoteser varför täthet, 
expressivitet, nyansering och variation bedömdes vara viktigare 
än innehållslig fyllighet. 
 
Utifrån forskningsfrågorna  valdes i två andra studier (Hempel 
2001; Jern 2001b) att göra en inledande kvalitetsgranskning av 
materialet efter definierade kriterier och ett urval så att av de 29 
ursprungliga 19 återstod för fortsatt analys. Skälet till detta var att 
tillräckligt stor innehållslig fyllighet krävdes för att fånga 
gruppernas etablering och utveckling medan representativiteten 
var av underordnad betydelse. Nackdelen med förfaringssättet är 
att informationsförluster kan uppkomma.  
 
Exemplen ovan illustrerar att frågan om materialets precision och 
kvalitet är starkt kopplad till vilken forskningsfråga som 
materialet ska användas till. För att kunna belysa hur 
etableringsfasen avspeglas i dagböckernas innehåll eller för att 
belysa vilka mönster för grupputveckling som kan observeras i 
PBL-grupper behövdes tillräckligt fylliga dagböcker, som valdes 
ut utifrån skattningar av kvalitén i dagböckerna. För en mer 
explorativ studie av vilka gruppdynamiska fenomen som beskrivs 
i dagböckerna var samtliga dagböcker användbara. 
 
En begränsning i denna rapport är den speciella kontext som 
dagböckerna kommer ifrån, nämligen en undervisningssituation 
med examinationsinslag i uppgiften att skriva dagbok. 
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Begränsningen är att generaliserbarheten beträffande 
dagboksmetodens användbarhet är osäker. Vi har ovan kort 
berört de speciella förutsättningarna för studenternas PBL-
grupper, begränsad livslängd, målet är lärande och relativt tydligt 
formulerat, osv. En variabel som genom vår kontext fått begränsat 
inflytande, men som kan vara avgörande är motivationen hos 
deltagarna. Metoden bedöms vara känslig för motivationsgraden, 
då dagboksarbetet kräver engagemang, energi och visst arbete 
från deltagarna till skillnad från gruppobservation genomförd av 
någon utanför gruppen. Även en enkät kräver visst engagemang 
men i mer begränsad grad. Förutsättningen för att gruppdeltagare 
ska göra självobservationer som nedtecknas enligt en procedur 
som beskrivits, är att de är tillräckligt motiverade och att de är 
intresserade av att öka sina kunskaper om hur gruppen fungerar. 
I situationer då en grupp eller ett team har inre spänningar och 
exempelvis samarbetsproblem med oklar genes kan det vara svårt 
att mobilisera tillräcklig motivation för systematisk 
självobservation. Ovana vid skriftlig rapportering och verbal 
framställning kan också verka motivationssänkande. Möjligen kan 
mer strukturerade självobservationer då vara lättare att få gehör 
för, alternativt med mer avgränsad tidsutsträckning. En 
förutsättning är dock att det finns ett intresse att undersöka 
dynamik och processer i teamet eller gruppen. 
Sammanfattningsvis kan vi ändå anta att metoden har en 
potentiell användbarhet, som kan utvecklas kanske främst genom 
utprövning av olika grader och typer av strukturering, men även 
genom tillämpning i nya sammanhang, exempelvis som ett led i 
konsult- och utvecklingsarbete med formella team. 
 
 

Ω  
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Appendix A 
 
Instruktion av öppen typ för gruppdagboksarbete i basgrupp  
 
”Under vårterminen ska deltagarna i varje basgrupp gemensamt dokumentera 
basgruppsarbetet. Uppgiftens syfte är att ge träning till observation av och reflektion 
över grupprocesser i en liten arbetsgrupp, med de betingelser som gäller då man 
samtidigt sköter en annan uppgift, nämligen det vanliga basgruppsarbetet. 
Gruppdagboken är således ett temaöverskridande moment, som ingår i 
examinationen av terminens gruppteman. 
 
Eftersträvansvärt är kontinuitet i dokumentationen, deskriptiv och icke värderande 
ansats, samt beaktande av både individ- och grupperspektiv, men med klar 
tyngdpunkt på grupperspektivet. Till stöd har gruppen möjlighet att använda de 
skattningsformulär, som distribueras av Anders Hempel. Andra riktlinjer är att 
hålla fokus på utvecklingen där balansen mellan uppgifts- och relationsorientering 
alltid är relevant. Ni kan dessutom välja några områden eller aspekter av arbetet i 
basgruppen som ni granskar och beskriver. 
 
Troligen kommer ni att finna det svårt att frigöra er från de etablerade 
utvecklingsmodellerna som exempelvis Tuckman och Wheelan, men försök förhålla er 
fritt och sakligt kritiskt. Sök gärna alternativa mönster för utvecklingen i 
basgruppen. 
 
Gruppdagboken ska bearbetas under de avslutande veckorna på terminen och 
resultatet förmedlas i dels ett seminarium, dels en skriftlig rapport, som 
gruppuppgift. Dagboksarbetet förutsätter ett kontinuerligt producerat underlag, 
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exempelvis anteckningar och observationer från varje basgruppstillfälle. Även om 
observatörs- och skrivaruppgiften cirkulerar, så är det angeläget att var och en 
mentalt försöker öka sin beredskap och förmåga att registrera processen i gruppen. 
Kan vara bra att regelbundet gå igenom tidigare anteckningar och kommentera dem 
tillsammans. Notera att detta kräver viss extra tid i anslutning till varje 
basgruppstillfälle, samt att viss tid behöver planeras in i slutet av terminen, ungefär 
fr.o.m. första veckan i maj, för att bearbeta och ställa samman dagboken och ta 
ställning till vilka processer ni har sett, och hur ni upplevt utvecklingen i gruppen. 
Slutligen något om skattningsformulären, som är avsedda för att användas 
individuellt, men är inriktade på att fånga din upplevelse av klimatet i gruppen. 
Skattningarna ska ses som ett komplement till dagboksarbetet och kan även till en del 
tjäna som underlag för dagboken. Skattningarna ska (frivilligt dock) göras efter varje 
basgruppstillfälle. Lämpligt är att ni först gör skattningen och sedan diskuterar 
dagens dagboksanteckningar. Tanken från vår sida är att skattningarna ska göras 
snabbt och spontant (men utan missar av ’item’). Är du oklar över variablernas 
innebörd (exempelvis ’produktiv samverkan’), så kontakta undertecknad, men skriv 
ned dina fundering/tolkning genast. Kreativitet är en fördel vid 
seminariepresentationen i maj. Jag återkommer med information om det…” 
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Appendix B 
 
 
 

Figurer till "Ytterligare exempel på narrativ analys av ett material" 
 

 
Figur 4. Sammanfattning av faktorerna etablering, gränser och tid 
i relation till utvecklingsmönster enligt Gersick och en variant 
(Efter: Jern, 2001b). 
 

 
Figur 5. Sammanfattning av faktorerna etablering och gränser i 
relation till utvecklingsmönster enligt McGrath  och ingen 
utveckling (Efter: Jern, 2001b). 
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