Linköping Studies in Health Sciences Thesis No. 83

Interprofessionella team
i vården
En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner

Susanne Kvarnström

Avdelningen för socialmedicin och folkhälsovetenskap
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet

Linköping 2007

©Susanne Kvarnström, 2007
Cover illustration: Susanne Kvarnström

Published articles has been reprinted with the permission of the copyright holder.
Printed in Sweden by LiU‐tryck, Linköping, 2007

ISBN 978‐91‐85831‐05‐0
ISSN 1100‐6013

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ABSTRACT .................................................................................................................. 1
SAMMANFATTNING .............................................................................................. 3
FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR ...................................................................... 5
1. INLEDNING............................................................................................................ 7
Hälsosystem ............................................................................................................ 7
Interprofessionellt teamarbete............................................................................ 9
2. SYFTE ...................................................................................................................... 15
3. METOD................................................................................................................... 17
Forskningsdesign................................................................................................. 17
Deltagare................................................................................................................ 21
Datainsamling ...................................................................................................... 23
Analys .................................................................................................................... 24
Etiska överväganden ........................................................................................... 26
4. RESULTAT............................................................................................................. 27
Självpresentationer och diskursiva mönster (I) ............................................ 27
Svårigheter vid interprofessionellt teamarbete (II) ...................................... 30
5. DISKUSSION........................................................................................................ 35
Översikt över de huvudsakliga resultaten (I och II)..................................... 35
Resultatdiskussion .............................................................................................. 35
Metodologiska överväganden........................................................................... 42
Slutsatser ............................................................................................................... 45

Innehållsförteckning

TACK TILL PERSONER OCH INSTITUTIONER SOM BIDRAGIT ........... 49
REFERENSER ............................................................................................................ 51
APPENDIX ................................................................................................................. 61

TABELL‐ OCH FIGURFÖRTECKNING
Tabell 1. Översikt över antal deltagare, hälsoprofessioner och team som ingick i
avhandlingen......................................................................................................... 22
Tabell 2. Variationer i användningen av pronomina ʺviʺ och ʺjagʺ i teamkontexten.29
Tabell 3. Identifierade svårigheter (subteman) som hanterades/inte hanterades via
gemensamma diskussioner i hela teamet, i relation till om svårigheterna nådde
fram till lösningar eller inte. Subtemat ”bristande samsyn” förekommer i två fält. ............... 32
Tabell 4. Olika former av lärandesituationer i samband med upplevda svårigheter vid
interprofessionellt teamarbete. Identifierade svårigheter (subteman) som hanterades/inte
hanterades via gemensamma diskussioner i hela teamet, i relation till om svårigheterna nådde fram till
lösningar eller inte. ...................................................................................................... 41

Figur 1. Forskningsprojektets utformning och delstudier............................................ 18
Figur 2. Identifierade svårigheter i samband med interprofessionellt teamarbete.
Teman (A‐C) och subteman (1‐9)......................................................................... 30

Abstract

ABSTRACT
Title: Interprofessional Teams in Health Care: A Study of Collaboration
among Health Professionals
There are great expectations that collaboration among professions and various
sectors will further develop health care and thus lead to improved public
health. In the World Health Organization’s declaration “Health 21” the desig‐
nated goal for health professions in the member nations in Europe by the year
2010 is to have developed health promotional competence, including team‐
work and cooperation based on mutual respect for the expertise of various
professions. The challenges faced by the interprofessional teams are, however,
multifaceted, and these challenges place demands upon society, which, in
turn, determines the fundamental conditions for collaboration among the
health professions within the health care organizations.
This licentiate dissertation contains discourse and content analyses of in‐
terprofessional teamwork in health care. The major objective of this disserta‐
tion is to study and describe how the team members construct and create the
content and significance of teams and teamwork among health professions.
One specific goal has been to study how the members of a multi‐professional
health care team refer to their team, especially the discursive patterns that
emerge and the function that these patterns has (I). The second specific goal
has been to identify and describe the difficulties that the health professionals
have experienced within their interprofessional teamwork. One purpose has
been to enable discussions of the implications for interprofessional learning
(II).
Focused group interviews with team members (n=32) from six teams were
studied using discursive social psychological research approach. The analysis
concentrated on the use of the pronouns “I”, “we” and “them”. The results
were then analyzed in relation to theories on discursive membership and dis‐
cursive communities (I). Individual semi‐structured interviews with team
members (n=18) from four of the six teams were carried out using critical inci‐
dent techniques. The interviews were analysed via latent qualitative content
analysis and the results were interpreted in the light of theories on sociology
of professions and learning at work (II).
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The findings showed that two discursive patterns emerged in the team mem‐
bers’ constructions of “we the team”. These patterns were designated knowl‐
edge synergy and trustful support (I). The following three themes that touched
upon the difficulties of interprofessional teamwork were identified in the per‐
sonal interviews: (A) difficulties concerning the teams’ dynamics that arose
when the team members acted as representatives for their respective profes‐
sions; (B) difficulties when the various contributions of knowledge interacted
in the team; and (C) difficulties that were related to the surrounding organisa‐
tion’s influence on the team (II).
The conclusion was reached that the discursive pattern provided rhetorical
resources for the team members, both in order to reaffirm membership in the
team and to promote their views with other care providers, but also to deal
with difficulties regarding, for example, lack of unity in outlook. The conclu‐
sion was also drawn that, in addition to the individual consequences, one out‐
come of the perceived difficulties was that they caused limitations of the use of
collaborative resources to arrive at a holistic view of the patient’s problems.
Thus the patients could not be met in the desired manner.
The practical implications of the research project concern the development
of teams in which various forms of interprofessional learning can influence the
continued development of the team and the management of health care in re‐
gard to the importance of implementation processes and organisational learn‐
ing.

Keywords: collaboration, critical incident technique, discourse analysis,
health professions, interprofessional, interprofessional learning, teamwork
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Sammanfattning

SAMMANFATTNING
Stora förväntningar ställs på att samarbete mellan yrkesgrupper och mellan
sektorer ska utveckla hälso‐ och sjukvården och leda till en förbättrad folkhäl‐
sa. I Världshälsoorganisationens policydokument “Health21” anges exempel‐
vis målsättningen att hälsoprofessionerna i de europeiska medlemsländerna
till år 2010 ska ha utvecklat en hälsofrämjande kompetens som bland annat
innefattar teamarbete och samarbete på basis av ömsesidig respekt för de olika
professionernas expertis. Det interprofessionella teamets utmaningar är dock
mångfacetterade och kräver uppmärksamhet från det samhälle som skapar
villkoren för hälsoprofessionernas samarbete inom hälso‐ och sjukvårdens or‐
ganisationer.
Denna licentiatavhandling innehåller diskurs‐ och innehållsanalytiska
studier om interprofessionellt teamarbete i vården. Avhandlingens övergri‐
pandet syfte var att undersöka och beskriva hur teammedlemmar konstruerar
och skapar innebörder av team och teamarbete mellan flera hälsoprofessioner.
Det ena specifika syftet var att undersöka hur medlemmar i multiprofessionel‐
la vårdteam talar om sitt team, särskilt avseende de diskursiva mönster som
framträdde och vilken funktion dessa mönster hade (studie I). Det andra spe‐
cifika syftet var att identifiera och beskriva svårigheter som hälsoprofessioner
har uppfattat vid interprofessionellt teamarbete, där avsikten även var att möj‐
liggöra en diskussion om implikationer för interprofessionellt lärande (studie
II).
Fokusgruppintervjuer med teammedlemmar (n=32) från sex team analyse‐
rades utifrån en diskursiv socialpsykologisk forskningsansats och fokuserade
på användningen av pronomina ”jag”, ”vi” och ”de”. Fynden relaterades se‐
dan till teorier om diskursivt medlemskap och diskursiva samhällen (studie I).
Individuella semistrukturerade intervjuer med teammedlemmar (n=18) från
fyra av de sex teamen genomfördes med critical incident‐teknik. Intervjuerna
analyserades via latent kvalitativ innehållsanalys och fynden tolkades utifrån
teorier om professionssociologi och lärande i arbetet (studie II).
Resultaten visade att två diskursiva mönster framträdde i teammedlem‐
marnas konstruktioner av ”vi‐som‐team”. Dessa mönster benämndes kun‐
skapssynergi och tillitsfullt stöd (studie I). Vid individuella intervjuer med
teammedlemmar identifierades följande tre teman som rörde svårigheter vid
interprofessionellt teamarbete; (i) svårigheter som gällde den teamdynamik
som uppstod när teammedlemmarna agerade som företrädare för sina profes‐
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sioner i relation till teamet, (ii) svårigheter när medlemmarnas olika kun‐
skapsbidrag interagerade i teamet och (iii) svårigheter som rörde den omgi‐
vande organisationens påverkan på teamet (studie II).
Konklusionen gjordes att de diskursiva mönstren utgjorde retoriska resur‐
ser för teammedlemmarna, både för att bekräfta medlemskapet i teamet, för
att hävda sina åsikter i kontakter med andra vårdgivare (”de andra”) och även
för att hantera uppfattade svårigheter beträffande exempelvis bristande sam‐
syn. Vidare drogs slutsatsen att en konsekvens av de uppfattade svårigheterna
var, förutom individuella konsekvenser, begränsningar i användandet av de
gemensamma resurserna för att nå en helhetssyn på patientens problem och
att patienterna inte kunde bemötas på det sätt som önskades.
Forskningsprojektets praktiska implikationer rörde teamutveckling där
olika former av interprofessionellt lärande påverkar teamets fortsatta utveck‐
ling, samt ledning av hälso‐ och sjukvården avseende betydelsen av imple‐
menteringsprocesser och organisatoriskt lärande.

Nyckelord: critical incident‐teknik, diskursanalys, hälsoprofessioner, interprofessio‐
nell, interprofessionellt lärande, samarbete, teamarbete
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1. INLEDNING
Den person som närmar sig hälso‐ och sjukvården i rollen som patient kan
uppleva att hälsosystemet är fragmentiserat och inte adekvat möter de kom‐
plexa behov som människor ofta har. Brister i helhetssyn och i samarbete mel‐
lan hälsoprofessioner kan relateras både till risker i patientsäkerhet (Baldwin
och Daugherty 2006) och till att patientens egen möjlighet att aktivt ta ansvar
för sin situation påverkas negativt (Willlumsen 2006). Organisering av hälso‐
och sjukvårdstjänster är därmed av intresse inom området hälso‐ och sjuk‐
vårdsforskning, vilket utgör ett multidisciplinärt forskningsområde inom soci‐
almedicin och folkhälsovetenskap.
Föreliggande licentiatavhandling inleds med en översikt av hälso‐ och sjuk‐
vårdens makronivå för att övergå till den patientnära kliniknivån. Fokus är
riktat mot det vardagliga samarbetet i en av hälsosystemets minsta bestånds‐
delar – det interprofessionella vårdteamet.

Hälsosystem
Ett samhälles hälsosystem omfattar nätverk och formaliserade strukturer av
funktioner som direkt eller indirekt ska samverka för att möta befolkningens
behov (Tulchinsky och Varavikova 2000). Hälso‐ och sjukvården är en del av
välfärdssamhället och kan ur ett folkhälsoperspektiv även beskrivas som ett av
fälten i hälsofältskonceptet. Hälsofältskonceptet inbegriper de fyra fälten mil‐
jö, människans biologi, livsstil samt hälso‐ och sjukvårdsorganisationen och
dessa utgör tillsammans grunden för folkhälsan (Lalonde 1974). Företeelser
inom hälso‐ och sjukvårdsorganisationen – såsom samarbetsformer – har såle‐
des även implikationer för folkhälsovetenskap.

Samarbete inom hälsosystemet
Det ställs stora förväntningar på att samarbete mellan yrkesgrupper och mel‐
lan sektorer ska utveckla hälso‐ och sjukvården och leda till en förbättrad
7
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folkhälsa (Greenwell 1995, Loxley 1997, Hudson 2002). Trots att studier av
samarbete har redovisat relativt begränsade vårdresultat (Schmitt 2001), anses
värdet av samarbete ligga i dimensionerna vårdkvalitet, utveckling av organi‐
sation och individ samt resursanvändning/kundanpassning (Meads och Ash‐
croft 2005). Världshälsoorganisationen (WHO) kan sägas artikulera den sam‐
hälleliga internationella diskurs som förespråkar samarbete inom hälsosyste‐
men. I ”Ottawa Charter for Health Promotion” (1986) framhålls det gemen‐
samma arbetet mellan olika aktörer för ett förnyat och hälsofrämjande hälso‐
vårdssystem som fokuserar på individens totala behov. Även i policydoku‐
mentet “Health21 ‐ Health for all in the 21st Century” (1999) lyfter WHO fram
behovet av en integrerad hälsosektor. År 2010 ska minst 90 % av de europeiska
medlemsländerna ha en integrerad primärvård, understödd av sjukhusen,
med multiprofessionella team från både hälso‐ och socialsektorn och andra
sektorer. I deklarationen anges även målsättningen att hälsoprofessionerna
samtidigt ska ha utvecklat en hälsofrämjande kompetens som bland annat in‐
nefattar teamarbete och samarbete på basis av ömsesidig respekt för de olika
professionernas expertis. Institute of Medicine (2003) stipulerar också att ut‐
bildningsorganisationer såväl som behörighetsgivande myndigheter ska tillse
att både studenter och kliniskt verksamma utvecklar och bibehåller färdighe‐
ter inom fem kärnområden för att möta förändringarna i patientpopulationen.
Dessa områden är interdisciplinära team, patientcentrerad vård, evidensbase‐
rad praktik, förbättringsarbete samt informatik.

Samarbete i en svensk kontext
I Sverige utgör hälso‐ och sjukvård en betydande del av hälsosystemet. För
närvarande är knappt 686 000 personer verksamma inom näringsgrenen ”häl‐
so‐ och sjukvård, sociala tjänster och veterinärverksamhet” vilket motsvarar
16 % av den förvärvsarbetande befolkningen (SCB 2007). Enligt en socialmedi‐
cinsk studie av Westrin (1987) finns det en viss tradition av interprofessionellt
och intersektoriellt samarbete i Sverige. Studien var en internationell jämförel‐
se mellan åtta europeiska länder samt Israel och Kanada avseende samarbete
inom primärvården. Resultaten visade att Sverige för tjugo år sedan ingick i
den grupp länder som hade en relativt hög grad av implementering av inter‐
professionellt samarbete inom området. Inom sjukvårdsorganisationen intro‐
ducerades ungefär samtidigt arbetssättet gruppvård som innebar att en konti‐
nuerlig arbetsgrupp gav vård till en definierad grupp av patienter (Nordestedt
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1980). Vårdlagsorganisationen kombinerades med olika former av samman‐
sättningar av professioner, såsom parvårds‐modellen som innebar ett samar‐
bete mellan en undersköterska och en sjuksköterska (Segesten 1997).
På senare tid har olika försöksverksamheter med intersektoriell och interpro‐
fessionell samverkan genomförts, t ex finansiell samordning mellan socialför‐
säkring, hälso‐ och sjukvård och socialtjänst ‐ SOCSAM (Riksförsäkringsverket
2001). Studier av dessa program har belyst behandlingsutfallet ur ett brukar‐
perspektiv (t ex Jakobsson et al 2005, Kärrholm et al 2006), men det har även
genomförts socialmedicinska studier av de professionellas samarbete. Hult‐
berg et al (2003) har genomfört en jämförande kvalitativ studie av ett samfi‐
nansierat samarbete kring långtidssjukskrivna patienter. Studien utfördes med
fokusgruppintervjuer med vårdpersonal vid tre vårdcentraler vilka hade in‐
fört samarbetsformen och fyra enheter som inte hade gjort det. Resultatet visar
att nya arbetssätt kring rehabilitering kan leda till ett förstärkt interdisciplinärt
samarbete inom primärvården och mellan primärvård och socialförsäkrings‐
området. En intervjustudie med medarbetare i socialtjänst och landsting som
samarbetade kring arbetslivsrehabilitering visar att samarbetetsprocessen
hade bidragit till en ökad samarbetsförmåga vilket i sin tur påverkade utveck‐
lingen mot ökad professionalism (Söderberg 2005).
De ovan nämnda studierna belyser således kombinationen av både interpro‐
fessionellt och intersektoriellt samarbete, där det intersektoriella samarbetet
innebär ytterligare kulturella och juridiska omständigheter jämfört med när
samarbetet sker inom en sektor. Kombination av två samarbetsdimensioner
adderar följaktligen flera ytterligare faktorer, vilket medför att just den inter‐
professionella aspekten framträder i något mindre omfattning i de ovan be‐
skrivna studierna.

Interprofessionellt teamarbete

Begrepp
I avhandlingen förekommer flera begrepp som berör samarbete mellan profes‐
sioner och arbete i team. Nedan följer en redogörelser för några av dessa be‐
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grepp. Företeelsen hälsoprofessioner som samarbetar i team kan definieras på
flera sätt och det existerar konceptuella oklarheter inom området (D’Amour et
al 2005, Leathard 2003, Thylefors et al 2005, Willumsen 2006). I föreliggande
avhandling relateras förstavelserna ”multi”, ”inter” och ”trans” till graden av
samarbete mellan de berörda professionerna i teamet. Samarbete rör dimen‐
sioner såsom interaktion, ansvar för patientens vård, ömsesidigt beroende och
närhet mellan teammedlemmarna. Graden av integration och närhet uppfattas
här som ett kontinuum vars olika punkter representeras av ”multi”, genom
”inter” till ”trans”, där ”multi” indikerar att teammedlemmarna arbetar paral‐
lellt (Hall och Weaver 2001). Thylefors et al (2005) föreslår samlingsrubriken
”tvär” [eng. ”cross”] för att inkludera samtliga former, medan Øvretveit (1997)
och Rawson (1994) förespråkar interprofessionellt arbete som den term som
har störst användbarhet. I denna avhandling förekommer termen interprofes‐
sionell som ett samlingsbegrepp.
I avhandlingen används genomgående begreppet ”hälsoprofessioner”, med
vilket menas professioner på olika nivåer inom hälso‐ och sjukvården. Därmed
särskiljs begreppet ”profession” från termen ”disciplin” då discipliner kan be‐
traktas som akademiska discipliner såväl som subspecialiteter inom professio‐
ner (Freeth et al 2005). Däremot separeras inte begreppet ”yrkesgrupp” från
profession med avseende på professionssociologiska kriterier såsom autono‐
mi, prestige och kunskapsbas (Sarfatti Larsson 1979). Inom professionssocio‐
logisk forskning kan den professionella logiken beskrivas som de samman‐
bindande länkarna mellan olika gruppers anspråk på professionell status för
att stärka positionen på arbetsmarknaden (Torstendahl 1990).
Teamarbete definieras i sammanhanget som ”the process whereby a group of
people, with a common goal, work together, often, but not necessarily, to in‐
crease the efficiency of the task in hand” (Freeth et al 2005. pp. xvi). Vidare be‐
traktas team som ett socialt meningsskapande smågruppssystem som team‐
deltagarna medverkar i att konstruera i en process som utvecklas över tid
(Bouwen och Fry 1996).

Teamarbete
Teamet kan uppfattas som den mest centrala kontext inom vilken samverkan‐
de patientcentrerad vård ges (D’Amour et al 2005) och det kan också ses som
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en funktion för att koordinera interprofessionell vård (Loxley 1997). Teamar‐
bete ska däremot inte sammanblandas med hela konceptet interprofessionellt
samarbete. I föreliggande avhandling betraktas därmed det interprofessionella
teamet som en av de minsta enheterna i samarbete i vården [eng. ”collaborati‐
ve care”], samtidigt som markeringen görs att samarbete mellan hälsoprofes‐
sioner förekommer i andra organisationsformer än team.
Även interprofessionellt teamarbete har olika uttrycksformer med varierande
arbetsuppgifter. Det finns t ex bedömningsteam, projektteam och behandlings‐
team. Det kan vara av värde att särskilja mellan organisationstyper både när
fenomenet studeras och för att förstå vilken teamdesign som bäst svarar mot
teamets uppgift i den kliniska verksamheten. Ett team kan beskrivas och defi‐
nieras utifrån fyra dimensioner: 1) graden av integration och närhet mellan
medlemmarna, 2) medlemskap i form av omfattning, sammansättning och
personliga aspekter, 3) var i vård‐ och beslutskedjan teamet agerar samt 4) hur
teamets ledning är utformad (Øvretveit 1997).

Interprofessionell kompetens och interprofessionellt
lärande i team
I tidigare avsnitt nämndes WHO: s målsättning att hälsoprofessionerna år 2010
ska ha utvecklat en hälsofrämjande kompetens som bland annat innehåller
teamarbete och ömsesidig respekt för de olika professionernas expertis (WHO
1999). Övergripande kompetens för teamarbete mellan hälsoprofessioner inne‐
fattar enligt Engel (1994) anpassning och medverkan till förändring, kommu‐
nikation samt ledning av både det egna arbetet och ledning tillsammans med
andra. De olika kompetenserna innebär t ex kapacitet att hantera osäkerhet,
förmåga till kritiskt resonemang, ständigt lärande, effektiv problemlösning
inklusive utvärdering av resultat samt förmåga att utöva ett empatiskt förhåll‐
ningssätt. Det viktigaste kravet för anpassning och medverkan till förändring
är individens professionella kompetens och att den professionella expertisen
också uppfattas av de andra kollegorna.
I likhet med Engel (1994) betonar Drinka och Clark (2000) relationen mellan
den egna professionella kompetensen och de andra medlemmarnas kunskaps‐
baser. Drinka och Clark (2000) uttrycker emellertid kompetens för interprofes‐
sionellt teamarbete något mer operativt, d v s som en förmåga att definiera
11
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problemets kärna, identifiera minsta antal professioner som behövs, skilja mel‐
lan rutinproblem i förhållande till komplicerade problem, prioritera interven‐
tion och utvärdering samt att ha kunskap och medvetenhet om sin egen och
andra yrkens kunskapsbas. Förhållandet att teammedlemmarna måste känna
sin egen kompetens och också ha insikt i andra yrkens kunskapsbaser under‐
stryks även bl a i ett kanadensiskt forskningsprogram kring interprofessionella
team (Minore och Boone 2002).
En individ kan utveckla sin interprofessionella kompetens både som student
och som yrkesverksam i vården. Utgångspunkten i föreliggande avhandling är
antagandet att medverkan i interprofessionellt teamarbete i sig innebär ett er‐
farenhetsbaserat livslångt lärande för individerna (Drinka och Clark 2000). In‐
terprofessionellt lärande uppfattas uppstå i interaktion mellan medlemmar
(eller studenter) från två eller fler professioner (Freeth et al 2005 pp xv), vilket i
detta sammanhang betraktas som interaktion mellan professionerna i teamet.
Lärprocesser beskrivs ofta som cirkelformade processer och Kolb (1984) no‐
terar de konceptuella likheterna mellan erfarenhetsbaserat lärande, pro‐
blemlösning och kreativa processer. I föreliggande avhandling ses lärande
inom team i arbetslivet, utan direkta interprofessionella implikationer, ide‐
alt som en cirkulär ”action‐cum‐learning process” med beståndsdelarna er‐
farenheter – reflektion – planering – handling (Ellström et al 2000). Om indi‐
videns erfarenheter blir föremål för gemensam reflektion i teamet kan det
leda till ett kollektivt lärande som i sin tur transformeras till nya arbetssätt
och metoder. Begreppet reflektion kan vidare relateras till Schöns (1991) be‐
skrivningar av den reflekterade praktikern och den reflektiva konversatio‐
nen med andra som äger rum när de egna teorierna om en viss institutionell
kontext interagerar med andras ramar och teorier.

Olika konstruktioner av teamarbete
I den kliniska vardagen är de reella utmaningarna för teammedlemmarna sto‐
ra. Förutom de ovan beskrivna uppgifterna att utveckla interprofessionell
kompetens och förnya vården ska medlemmarna också bland annat hantera
de olika konkurrerande agendor som de olika professionella identiteterna är
baserade på (Lingard et al 2004). Studier och artiklar om interprofessionellt
teamarbete fokuserar också ofta på problem (Thylefors 2007) och en forsk‐
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ningsöversikt visar att det är relativt vanligt att empiriska studier av vårdteam
rör specifika problem såsom roller och makt (Scott Poole och Real 2003).
Teamarbete och smågruppsystem, utan direkt betoning på interprofessionella
team, kan betraktas och studeras med utgångspunkt från olika konstruktioner.
Teamets vardagliga liv och problem förstås utifrån olika synsätt, vilket medför
att beskrivningarna av team antar olika grunddrag. Följande distinktioner
utgår från Bouwen och Fry (1996), vilka även markerar att forskarens perspek‐
tiv påverkar den kunskap som produceras.
1. Grupputveckling. Team betraktas utifrån grupputvecklingsmodeller och ut‐
vecklas i olika stadier som är mer eller mindre lagbundna. Genom att utgå
från konstruktioner av grupputveckling beskrivs teamets liv i termer av diver‐
se passager och hinder i gruppens utvecklingsstadier (Lacoursiere 1980,
Schutz 1994). Drinka och Clark (2000) och Farrell et al (2001) har bidragit till
utvecklingen inom området genom att applicera ett interprofessionellt per‐
spektiv på de olika faserna i grupputvecklingsmodellen.
2. Funktionell måluppfyllelse och effektivitet. Med organisationssociologiska och
management‐ansatser kan teamets liv skildras i termer av måluppfyllelse, be‐
slutsfattande och interpersonell dynamik. Problem kan förstås som att team‐
medlemmarna slutar sträva efter en gemensam prestation (Katzenbach och
Smith 1991), eller som reaktioner på företagets agerande vid bristande imple‐
mentering av teamarbete och olämpliga teamgränser (Finlay et al 2000, Hack‐
man 2002). Det existerar ett stort antal instrument för att skatta teameffektivi‐
tet och beredskap för samarbete i interprofessionella kontexter (t ex Cashman
et al 2004, Curran et al 2005).
3. Gruppen‐i‐kontext. Under 1990‐talet framträdde en tredje konstruktion, där
gruppens interna utveckling och målorientering ses som en förhandling mel‐
lan gruppen och gruppens närmaste omgivning samt externa aktörer. För‐
handlingen om aktivitetsutrymmet konstituerar gruppens identitet och sker i
ständig interaktion med den organisatoriska kontexten. I denna avhandling
inkluderas i sammanhanget också teammedlemmarnas förhandlingar om
gruppens självbild både inom teamet och med omgivningen.
En litteratursökning i Medline och Cinhal över empiriska studier av svårighe‐
ter vid teamarbete inom hälso‐ och sjukvården, med sökorden inter/multi‐
professional/disciplinary teamarbete mellan åren 1996 och 2007 (april), indike‐
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rar dock att dessa studier främst har begränsats till att genomföras utifrån de
två först nämnda konstruktionerna om grupputveckling och effektivitet. Det
finns därmed utrymme för en kunskapsutveckling inom området och ytterli‐
gare forskning erfordras om processerna kring det interprofessionella teamets
identitet.
I de två studier som ligger till grund för föreliggande licentiatavhandling var
utgångspunkten främst den senare konstruktionen d v s ”gruppen‐i‐kontext”,
även om kopplingar görs till de övriga konstruktionerna i diskussionsavsnit‐
ten. Teamet och medlemmarnas självbild uppfattas som fenomen som kon‐
strueras av teammedlemmarna i en process tillsammans med omgivningen.
Premissen var med andra ord att team och teamarbete som sådant inte har en
given form, utan det skapas när det ges betydelse och innebörd. Således upp‐
fattades det motiverat med kunskapsutveckling kring konstruktioner och ska‐
pandet av innebörder. Detta väckte frågor om diskursiva praktiker, hur man
talar om sitt medlemskap och hur teamarbetet kategoriseras i interaktion med
andra (Widdicombe 1998).
Avslutningsvis kan konstateras att det interprofessionella teamets utmaningar
är mångfacetterade och kräver uppmärksamhet från det samhälle som skapar
villkoren för hälsoprofessionernas samarbete inom hälso‐ och sjukvårdens or‐
ganisationer.
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2. SYFTE
Licentiatavhandlingen baseras på ett forskningsprojekt om interprofessionella
team i vården. Forskningsprojektets övergripande syfte var att undersöka och
beskriva hur teammedlemmar konstruerar och skapar innebörder av team och
teamarbete mellan flera hälsoprofessioner.
Forskningsprojektet genomfördes via två delstudier. De specifika syftena med
dessa delstudier var:
Delstudie I: att undersöka hur medlemmar i multiprofessionella vårdteam
talar om sitt team. Teammedlemmars samtal analyserades särskilt med fokus
på de diskursiva mönster som framträdde när teammedlemmar talade om
teamet och viken funktion dessa mönster hade.
Delstudie II: att identifiera och beskriva svårigheter som hälsoprofessioner
har uppfattat vid interprofessionellt teamarbete. Avsikten var även att möjlig‐
göra en diskussion om implikationer för interprofessionellt lärande.
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3. METOD
Kapitlet inleds med en redovisning av forskningsdesignen och en översikt
över deltagarna och dessas sammanhang. Sedan följer en presentation av de
använda metoderna för insamling av data; d v s data från fokusgruppintervju‐
er samt individuella intervjuer. Vidare presenteras dataanalyserna som omfat‐
tat diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys. Avslutningsvis beskrivs de
etiska övervägandena som gjorts inom ramen för studierna.

Forskningsdesign
Forskningsprojektets fokus på teammedlemmars konstruktioner och innebör‐
der av team och teamarbete medförde en kvalitativ metodansats, med mål‐
sättningen att materialet i enlighet med Malterud (1998) skulle avspegla re‐
spondenternas erfarenheter och åsikter. Då intresset rörde teammedlemmar‐
nas verbala interaktioner, erfarenheter och mening framstod gruppintervjuer
och individuella intervjuer som lämpliga huvudsakliga datainsamlingsmeto‐
der (Morse och Field 1996).
Metodansatsen låg därmed nära ett etnometodologiskt perspektiv, som har
fokus på det förgivettagna sociala livet och hur detta ger innebörd åt sociala
relationer och strukturer (Benton och Craib 2001). Utgångspunkter var att
människan tolkar och konstruerar sin verklighet (Berger och Luckmann 1979)
samt att sociala representationer av gruppkategorier konstrueras i deltagarnas
kommunikation (Potter och Wetherell 1987). I de två studierna antogs dessa
processer äga rum på olika plan: a) inför och med intervjuaren vid individuel‐
la intervjuer, b) inför och med intervjuarna och deltagarna i fokusgruppinterv‐
juer, samt c) inför och med teammedlemmarna och andra aktörer i det konkre‐
ta teamarbetet. Intervjusituationen innebar därmed tillfällen för teammed‐
lemmarna att förhandla kring och konstruera medlemskapet, teamet och
teamarbetet.
Forskningsprojektets utformning beskrivs i nedanstående figur (Figur 1). Den
inledande studien (I) utgick från data från fokusgruppintervjuer med sex team
med sammanlagt 32 intervjupersoner. Fokusgruppintervjuerna analyserades
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utifrån diskursiv socialpsykologi (Potter och Wetherell 1987). Fynden relatera‐
des sedan till teorier om diskursivt medlemskap (Winther Jørgensen och Phil‐
lips 2002) och diskursiva samhällen (Little et al 2003).
Nästa fas (studie II) innebar ett återvändande till fyra av de sex teamen för in‐
dividuella intervjuer genomförda med 18 teammedlemmar via critical inci‐
dent‐teknik (Flanagan 1954). Intervjuerna kompletterades med ett mindre frå‐
geformulär som besvarades av respondenterna efter intervjun, med avsikten
att erhålla bakgrundsdata och deltagarnas uppfattningar om teamtyper (Thy‐
lefors et al 2005). Intervjuerna analyserades via latent kvalitativ innehållsana‐
lys (Downe‐Wambolt 1992). Fynden tolkades sedan utifrån teorier om profes‐
sionssociologi (Torstendahl 1990) och lärande (Ellström et al 2000).

Data från fokusgrupp-intervjuer
6 team, n=32

Diskursanalys,
diskursiv socialpsykologisk
ansats

STUDIE I
Fokus: Diskursiva mönster och konstruktioner av teamarbete (självpresentationer).

Återvänder till teamen
för individuella intervjuer med critical incident-teknik
4 team, n=18

Kvalitativ innehållsanalys
STUDIE II

Fokus: Svårigheter i teamarbete och möjligheter till interprofessionellt lärande.

Perspektiv: etnometodologi, lärande i arbetet, socialpsykologi, professionssociologi.

Figur 1. Forskningsprojektets utformning och delstudier.

Under den första delen av forskningsprojektet var fokus på teamet och
teamarbetet i sig. Fokus under den senare delen var på teammedlemmarnas
individuella uppfattningar och innebörder av teamarbete utifrån dimensionen
svårigheter, vilket även möjliggjorde en tolkande diskussion om interprofessio‐
nella lärandesituationer. Kombinationen av intervjuer på både grupp‐ och in‐
dividnivå innebar att teammedlemmars konstruktioner och innebörder av
team och teamarbete studerades ur flera perspektiv. Vid analyser av data från
gruppintervjuer uppfångades gruppens gemensamma självpresentationer vid
ett specifikt tillfälle. De individuella intervjuerna gav data om konstruktioner
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och innebörder av det studerade fenomenet över tid samt öppnade för större
variationer i personernas uttalanden, jämfört med fokusgruppintervjuer.

Fokusgruppintervjuer och diskursanalys, val av ansats
(I)
Diskursanalys användes för att undersöka konstruktioner och mönster i ut‐
skrifter från fokusgruppintervjuer med teammedlemmar. Med fokusgruppin‐
tervjuer avses en vägledd gruppdiskussion med avsikten att generera en rik
förståelse för deltagarnas erfarenheter och uppfattningar (Morgan 1998). Fo‐
kusgruppintervjuer framstod som lämpligt i samband med diskursanalys, ef‐
tersom de sociala interaktionerna som förekommer i fokusgruppintervjuer gör
det möjligt att analysera uttryck för diskursiva praktiker (Winther Jørgensen
och Phillips 2002).
Det finns flera ansatser inom diskursanalys och i studien användes en diskur‐
siv socialpsykologisk ansats i enlighet med Potter och Wetherell (1987). Dis‐
kursiv socialpsykologi är en analys av sammanhängande språk (tal och text) i
en viss kontext, där språket används som resurs för individerna att konstruera
versioner av deras sociala värld. En persons uttalanden indikerar ett aktivt val,
där vissa språkliga resurser har inkluderats och andra har uteslutits (Potter
och Wetherell 1987). En diskurs ses som mer än att endast beskriva världen,
istället betraktas verkligheten vara diskursivt konstruerad och en kollektiv so‐
cial produkt (Wetherell 2001). Ansatsen är epistemologiskt grundad i etnome‐
todologi och talaktsteori (Potter och Wetherell 1987).
Diskursiv socialpsykologi har kritiserats för att betrakta intervjupersonernas
uttalanden som transparenta, d v s att det finns en risk att forskningen endast
upprepar den retoriska strukturen på ett generellt plan (Mills 1997). I nuva‐
rande avhandling betraktas denna invändning vara av mindre betydelse, ef‐
tersom intresset riktades mot att undersöka och beskriva hur teammedlemmar
konstruerar och skapar innebörder av team och teamarbete mellan flera hälso‐
professioner.
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Individuella intervjuer med critical incident‐teknik,
val av ansats (II)
Critical incident‐teknik (CIT) användes vid de kvalitativa individuella inter‐
vjuerna för att identifiera och beskriva svårigheter som hälsoprofessioner hade
uppfattat vid interprofessionellt teamarbete. CIT är en definierad procedur för
att samla in fakta om mänskligt beteende i definierade situationer (Flanagan
1954). Avsikten är att underlätta en möjlig användbarhet av dessa fakta vid
t ex lösningar av praktiska problem. För att vara ”kritisk” måste incidenten
uppstå i en situation där avsikten och konsekvenserna av händelsen är till‐
räckligt klara och tydliga (Flanagan 1954 s. 327). Valet av CIT motiverades ut‐
ifrån metodens potential att identifiera uppfattade svårigheter och att möjlig‐
göra en diskussion om implikationer för interprofessionellt lärande. Det sena‐
re relaterades till en CIT‐studie av interprofessionellt arbete av Timpka och
Nyce (1992), som utgick från antagandet att när svårigheter eller dilemman
uppfattas uppstå kan förgivettagna arbetsprocedurer bli föremål för en med‐
veten reflektion. Det är med andra ord vid svårigheter som teammedlemmar‐
nas konstruktioner av teamarbetet synliggörs och kan bli föremål för reflektion
i intervjusituationen såväl som i lärandesituationer i den kliniska vardagen.
Som tidigare nämnts finns ett stort forskningsintresse kring svårigheter relate‐
rade till interprofessionellt teamarbete. En litteratursökning uppvisade emel‐
lertid få empiriska studier som tillämpade CIT för att via intervjuer systema‐
tisk efterfråga och samla in kvalitativa data kring medarbetares erfarenheter
av svårigheter i en interprofessionell kontext. Sökningen genomfördes i Med‐
line och Cinhal med sökorden inter/multi‐ professional/disciplinary mellan
åren 1996 och 2007 (april). Analyser gjorda av Atwal (2002) samt Atwal och
Caldwell (2006) ger en förståelse av sjuksköterskors uppfattningar av teamar‐
bete och utskrivningsprocesser i multidisciplinära möten. Silen‐Lipponen
(2004) beskriver sjuksköterskestudenters erfarenheter av svårigheter i teamar‐
bete på operationsavdelningar. Dessa studier involverar dock endast en en‐
skild professionell grupps erfarenheter av interprofessionellt teamarbete och
beskriver inte de samlade erfarenheterna från alla ingående professionella
grupper i samma team, vilket däremot görs i föreliggande avhandling.

20

Metod

Frågeformulär om teamtyper, val av ansats (II)
En beskrivning av urvalets teamkaraktäristik erhölls genom att respondenter‐
na efter intervjun, förutom bakgrundsdata om vissa teamdimensioner (Øvret‐
veit 1997), också angav sina uppfattningar om teamets teamtyp i enlighet med
ett frågeformulär utvecklat av Thylefors et al (2005). Frågeformuläret omfatta‐
de områdena: rollspecialisering, uppgiftsberoende, samordning, uppgiftsspe‐
cialisering, ledarskap och ömsesidigt beroende, vilket resulterade i ett teamty‐
pindex. En låg poängsumma indikerade en multiprofessionell ansats, medel‐
poäng antydde en interprofessionell ansats och en hög poängsumma indike‐
rade en i huvudsak transprofessionell teamansats. Det finns, som tidigare be‐
rörts, ett antal kända instrument för att bedöma teamarbete i interprofessionel‐
la sammanhang (t ex Farell et al 2001, Curran et al 2005). Dessa instrument
fångar dock inte så uttalat dimensionerna multi‐ inter‐ och transprofessionell
teamkaraktäristik som tidigare nämnda instrument (Thylefors et al 2005) gör.

Förförståelse och avgränsningar
Forskningsprojektet baserades på författarens förförståelse från klinisk verk‐
samhet som undersköterska, sjuksköterska och sjukvårdsbiträde i hälso‐ och
sjukvården, samt från HR och organisationsutveckling på bland annat över‐
gripande landstingsnivå och inom högskoleområdet.
Forskningsprojektet innefattade inte en värdering av den interprofessionella
teamformens eventuella effektivitet i relation till andra organisationsformer
som förekommer i vården. Forskningsprojektet har inte heller undersökt i vil‐
ken utsträckning tidigare grundutbildningar hade förberett intervjupersoner‐
na för interprofessionellt teamarbete och lärande. Vidare har inte patien‐
tens/brukarens erfarenheter av interprofessionellt teamarbete studerats.

Deltagare
De bägge studier som ingår i föreliggande licentiatavhandling genomfördes
inom landstinget i Östergötland. De medverkande teamen var verksamma
både inom och utanför landstingets gränser, däremot var samtliga medarbeta‐
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re i teamen anställda vid samma landsting. Teamen var verksamma inom
verksamhetsområdena: primärvård, medicin, psykiatri och kirurgi inom både
slutenvård och öppenvård. Arbetsuppgifterna rörde i huvudsak
patientvård/behandling eller verksamhetsutveckling. Flertalet team var
permanenta med en fast kärna av samma personer, medan andra sattes
samman för kortare perioder med medarbetare från samma arbetsplats.
Nedan visas en översikt över antal deltagare, hälsoprofessioner och team som
ingick i de bägge studierna (Tabell 1). För att värna deltagarnas anonymitet
görs ingen uppdelning på respektive team.

Tabell 1. Översikt över antal deltagare, hälsoprofessioner och team som ingick i avhandlingen.

Antal deltagare
Antal kvinnor resp män
Antal hälsoprofessioner
Antal team

Studie I

Studie II

32
25 / 7
9
6

18
14 / 4
9
4

Studie I: Alla medarbetare som arbetade i team med flera hälsoprofessioner
vid landstinget inbjöds att deltaga i fokusgruppintervjuer genom att identifie‐
ra och karaktärisera teamet som ett multiprofessionellt team. Det urvalssätt
som användes var således ett s.k. ”medlemsidentifierat kategoriurval” (Ham‐
mersley och Atkinson 1995). Inbjudan distribuerades via landstingets perso‐
naltidning och intranät. Totalt 24 team anmäldes, varav huvuddelen anmäldes
av medlemmarna själva. Team som innehöll färre än tre professioner
exkluderades, liksom team som bedömdes ligga nära varandra exempelvis
geografiskt och verksamhetsmässigt. 12 team inkluderades. Via ett
tillfällighetsurval (Hellevik 1987) spelades sex av dessa intervjuer in på band
vilka ingick i den slutliga urvalsgruppen för studie I. De sex intervjuerna
speglade, trots reduceringen, verksamhetsområdena i den ursprungliga
urvalsgruppen.
Studiegruppen (n=32) bestod av sju sjuksköterskor, sex sjukgymnaster, fyra
läkare, fyra undersköterskor, fyra arbetsterapeuter, tre kuratorer, två admi‐
nistratörer, en logoped samt en psykolog.
Studie II: Studiegruppen bestod av teammedlemmar (n=18) från totalt fyra
team. De medverkande teamen härrörde från den tidigare studien. Denna
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andra studie innebar ett återvändande till teamen för individuella intervju‐
er. Av de ursprungliga sex teamen var ett inte längre aktivt. Det andra tea‐
met exkluderades pga. en hög personalomsättning. Huvuddelen av de in‐
kluderade teamen hade genomgått förändringar av teamsammansättningen
sedan den tidigare studien. Exempelvis hade antalet medlemmar utökats i
vissa fall.
Urvalet av respondenter baserades på en stratifierad ändamålsenlig [eng. pur‐
poseful] urvalsstrategi genom att kombinera maximalt variationsurval och
slumpmässigt urval (Patton 2002). Maximal variation uppnåddes genom att
inkludera en person från varje medverkande profession i varje team, samman‐
lagt 18 personer (av totalt 38 personer) från nio hälsoprofessioner. Om yrkes‐
gruppen bestod av fler än en person i teamet genomfördes ett obundet
slumpmässigt urval bland dessa personer. Inklusionskriterium var minst ett
års erfarenhet som teammedlem. Alla tillfrågade personer accepterade att del‐
taga i studien. Av de 18 intervjupersonerna hade fem deltagare även medver‐
kat i studie I.
Medverkande hälsoprofessioner var arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgym‐
nast, kurator, administrativ assistent, läkare, undersköterska, psykolog samt
logoped. Deltagarnas ålder varierade mellan 33 och 60 år och de hade mellan 6
och 38 års erfarenhet i yrket (medelvärde 20, SD 10). Respondenterna hade va‐
rit medlemmar i teamet mellan 1,5 och 15 år och medverkade i genomsnitt 27
timmar per vecka i det aktuella teamet. Alla respondenterna uppfattade sitt
team som i huvudsak interprofessionellt eller transprofessionellt och ingen av
respondenterna markerade sitt team som multiprofessionellt, i enlighet med
ett teamtypindex som utvecklats av Thylefors et al (2005).

Datainsamling
Studie I: Fokusgruppintervjuerna genomfördes år 2000 inom ramen för ett
utvecklingsprojekt inom landstinget i Östergötland. Syftet med projektet var
att studera teamarbete mellan vårdyrken utifrån följande områden: samarbete,
lärande, roller och relationen till patienterna (Kvarnström och Wallin 2000).
Semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som innehöll ovan nämn‐
da områden genomfördes i personalrum på arbetsplatsen. Varje team inter‐
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vjuades av en eller två intervjuare vid ett tillfälle under 1,5‐2 timmar. De band‐
inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant, vilket gav totalt 200 sidor.
Studie II: De individuella kvalitativa intervjuerna genomfördes vintern
2005/2006 med en semistrukturerad intervjuguide som utformats utifrån
critical incident‐teknik (Flanagan 1954). Intervjuerna ägde rum på intervju‐
personernas arbetsplats, i samtalsrum eller motsvarande, under cirka en
timme.
Beskrivningar av erfarenheter relaterade till kritiska händelser vid interprofes‐
sionellt teamarbete framkallades genom att fråga “Finns det några svårigheter
med att arbeta tillsammans flera yrkesgrupper i teamet?” – följt av – ”Minns du nå‐
gon händelse från det senaste året där du har upplevt en sådan svårighet?” När situa‐
tionen var identifierad så ställdes i enlighet med intervjuguiden uppföljnings‐
frågor som berörde i vilket sammanhang händelsen ägde rum, händelsens
konsekvenser för intervjupersonen och andra, handlingar från inblandade ak‐
törer och om situationen löstes eller inte. Intervjuerna spelades in på band och
skrevs ut ordagrant, vilket gav 280 sidor.
Intervjuerna kompletterades med ett mindre frågeformulär som distribuera‐
des till respondenterna efter intervjun. Samtliga intervjupersoner besvarade
frågeformuläret.

Analys
Studie I: Data från fokusgruppintervjuerna analyserades med en diskursiv
socialpsykologisk ansats för att undersöka hur uttalandena i materialet an‐
vändes som flexibla resurser och vilken funktion dessa hade (Potter och
Wetherell 1987). Analysen koncentrerades på diskursiva konstruktioner av
teamarbete, hur teammedlemmarna talade om sitt team och framförallt på an‐
vändningen av pronomina. ”Jag‐och‐du‐diskursen” uppfattas som en grund‐
läggande komponent och den meningsskapande identifikationen av jaget ute‐
sluter samtidigt ”de andra” (Mühlhäusler och Harré 1990). Språket innehåller
de grundläggande kategorier som används för att förstå den egna identiteten
och definiera vilka vi är i en grupp (Widdicombe 1998). Byte av pronomen i ett
och samma samtal kan tyda på en skiftning av subjektpositioner i olika dis‐
kurser (Winther Jørgensen och Phillips 2002).
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Materialet analyserades i enlighet med en procedur som beskrivits av Potter
och Wetherell (1987) och hade en induktiv datastyrd ansats (Malterud 1998).
Kodningen gjordes manuellt och riktades mot användningen av pronomina
jag, vi och de. Alla passager som innehöll något av dessa ord markerades. Näs‐
ta steg var att söka efter systematiska mönster i data såsom gemensamma ver‐
sioner, förhandlingar och hur deltagarna talade med varandra. Samtidigt fäs‐
tes vikt vid variationer såsom positionering, motsägelser och meningsför‐
skjutningar. I ett tredje steg relaterades de initiala fynden till teorier om dis‐
kursivt medlemskap (Winther Jørgensen och Phillips 2002) och diskursiva
samhällen (Little et al 2003), för ge möjlighet till ytterligare tolkningar av de
diskursiva mönster som framträdde i självpresentationerna, deras funktioner
och konsekvenser. Avslutningsvis gjordes en metanarrativ summering som
baserades på de självpresentationer av teamet som förekom i materialet.
Studie II: Data från de individuella intervjuerna analyserades via kvalitativ
latent innehållsanalys, för att identifiera den signifikanta och underliggande
meningen i textpassagerna (Downe‐Wamboldt 1992, Morse och Field 1996).
Intervjuerna genomfördes i enlighet med critical incidentteknik (Flanagan
1954). Flanagan anger i sin beskrivning av denna teknik ingen specifik ana‐
lysmetod, men de beskrivna momenten för att formulera kategorier via sor‐
tering i grupper, framväxandet av tentativa kategorier osv. (Flanagan 1954
s. 344) bör anses ligga nära en kvalitativ innehållsanalys.
Totalt identifierades 40 distinkta kritiska händelser i de arton intervjuerna
(median 2, variationsbredd 1 ‐ 4). Meningsenheten omfattade händelsen och
dess konsekvenser. Först kondenserades meningsenheterna till en beskriv‐
ning nära texten. Dessa abstraherades och märktes med en kod för att möj‐
liggöra en tolkning av underliggande meningar. Koderna sorterades sedan i
induktivt formade subteman (Graneheim och Lundman 2004). Tre teman
framträdde genom att föra samman subtemana och växla mellan data och
relevant litteratur om teamarbete och interprofessionellt samarbete. Temana
representerar därmed konstruktioner som överskrider en beskrivande ana‐
lys. Ett exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subte‐
ma och tema visas i appendix.
Med subtemana som bas undersöktes i en andra fas de kritiska händelserna
avseende om svårigheterna hanterades via gemensamma diskussioner i hela

25

Metod

teamet och huruvida svårigheterna uppfattades nå fram till lösningar eller
inte.
De besvarade frågeformulären angående bakgrundsdata och uppfattningar
om teamtyper sammanställdes i datorprogrammet Excel och enklare beräk‐
ningar av central‐ och spridningsmått gjordes.

Etiska överväganden
Studierna var godkända av den etiska kommittén vid Hälsouniversitetet, Lin‐
köpings universitet (Dnr 02‐093). I den första studien erhölls skriftligt sam‐
tycke för en fördjupad analys av de existerande bandinspelningarna från de
tidigare deltagarna. Informanterna i den följande studien lämnade skriftligt
samtycke samt erhöll, liksom i studie I, information om anonymitet i samband
med publicering och att de kunde avbryta sin medverkan i studien när som
helst utan förklaring.
Både författaren och intervjupersonerna var anställda inom samma organisa‐
tion, men inte vid samma arbetsenheter. Författaren fanns i en stabsfunktion
på koncernnivå, dock utan operativt ledningsansvar inom intervjupersonernas
områden. Beroendeförhållandena bör därmed betraktas som förhållandevis
ringa.
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4. RESULTAT
Följande resultat baseras på fokusgruppintervjuer (studie I) och individuella
intervjuer (studie II). Resultaten beskrivs utifrån syftet att undersöka och be‐
skriva hur teammedlemmar konstruerar och skapar innebörder av team och
teamarbete mellan flera hälsoprofessioner. Resultaten presenteras utifrån del‐
studie I och II och diskuteras närmare i nästa kapitel.

Självpresentationer och diskursiva mönster (I)
I studie I redovisades hur teammedlemmar talade om sitt team i samband
med fokusgruppintervjuer. Redovisningen bygger på de självpresentationer
och de två diskursiva mönster som framträdde i medlemmarnas användning
av pronomina ”vi”, ”de” och ”jag”.

Vi och de andra
När teammedlemmarna talade om sitt team framträdde ett antal grunddrag
vid användningen av orden ”vi” och ”de”. ”Vi” relaterades primärt till det
egna teamet, medan användningen av pronomen ”de” i huvudsak kopplades
till patienter och till personer som arbetade mer traditionellt eller som inte in‐
gick i teamet. I ordet ”vi” inkluderades ibland fler, som t ex andra personer
som vanligtvis befann sig utanför teamet, men också patienter. Patienter rela‐
terades med andra ord både till ”vi” och till ”de”. Variationen av inkludering‐
en av olika aktörer i ”vi” indikerade att teammedlemmarna fastställde vilka
andra personer som tillhörde eller inte tillhörde teamet.
Teammedlemmarnas självpresentationer av teamet, d v s konstruktionen och
meningsskapandet av ”vi som team”, summerades enligt följande:
Vi arbetar effektivt och vi organiserar vårt arbete för patienternas bästa och välbefin‐
nande. Som team är vi bra för patienten för de olika yrkesgrupperna ger oss en bred
kunskap och det har utvecklat den egna professionella kunskapen. Vi litar på och
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stödjer våra kollegor och de backar upp oss vid vård‐ och behandlingsbeslut. Teamet
utgör inget hot, utan teamet ger oss tvärtom stöd och kraft. Teamet ger oss resurser
för att driva våra uppfattningar i förhållande till andra institutioner, grupperingar
och yrken. Vi ger den mest moderna vården och vi vet vad som är bäst i kontakten
med andra vårdgivare.

Diskursiva mönster av kunskapssynergi och tillitsfullt
stöd
De diskursiva mönster som framträdde i teammedlemmarnas konstruktioner
av ”vi som team” benämndes ”kunskapssynergi” respektive ”tillitsfullt stöd”.
Kunskapssynergi innefattade faktorer som utvidgning, korsvist lärande och
två‐kan‐se‐mer‐än‐en‐metaforer. I några fall indikerade teammedlemmarna ett
överskridande av professionella gränser, men det var inget framträdande
drag.
Det diskursiva mönstret “tillitsfullt stöd” innehöll element av personkemi,
ömsesidig tillit och familjemetaforer. Teammedlemmarna presenterade ett so‐
cialt klimat av tillgivenhet och trygghet samt signalerade att teamet hade en
vi‐arbetar‐bra‐tillsammans‐kultur. Det diskursiva mönstret involverade också
dimensioner av konsensusbeslut, gemensamt ansvarstagande och en delad
vårdideologi. I följande utdrag (utdrag 1) beskrev ett vårdteam inom primär‐
vården den egna gruppen och arbetet med patienterna. Personnamnen är
fingerade.
Utdrag 1 (team gamma)
123. Cecilia: sen tycker jag att det finns en trygghet och att vi inte är rädda för
att tappa ansiktet inför varandra
124. Marie: nej nej
125. Nora: vi skrattar mycket också både med patienterna och ska vi säga åt
oss själva
126. Cecilia: åt oss själv ja vi ser ju att det funkar väldigt bra med patienterna
när vi har det på det här viset att det verkligen gagnar dom och
att dom trivs och trivs dom och vi kan jobba så här runt dom istäl‐
let för att säga nej det kan du inte prata med mig om det får du gå
och prata med henne om utan man ja är det här runtomkring och
lirka lite vidare så funkar det ju.
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Utdraget ovan visade hur Cecilia och Nora turades om att föra ett gemensamt
tal med Marie som understödjare. De var ”inte rädda att tappa ansiktet” och
de kunde ”skratta… åt [sig]själva (yttrandena 123 och 125). Cecilia jämförde
det här sättet att arbeta med andra sätt genom att spela upp ett fiktivt samtal
med en patient ”… istället för att säga ’nej det kan du inte prata med mig
om…” (yttrande 126). Utdraget belyste också användningen av ordet ”vi” för
att presentera teamet. Patienterna benämndes som ”de”, vars respons funge‐
rade som en värdemätare för arbetssättet med team.

Variationer inom teamkontexten
Beteckningen ”vi som team” dominerade i fokusgruppintervjuerna, men det
fanns också tecken på förflyttningar mellan olika existerade diskurser inom
teamkontexten. Det fanns en variation i användningen och betydelsen av ”vi”.
Ett exempel var ”vi arbetsterapeuter” där en profession omnämndes som ”vi”,
omväxlande med betydelsen av ”vi” som ”vi i teamet”. ”Vi” användes också
för att bl a hänvisa till grupperingar av professioner. Ordet ”jag” användes av
teammedlemmarna för att hänvisa till personen själv som medlem av en pro‐
fession eller som någon utan direkt koppling till professionen (Tabell 2).

Tabell 2. Variationer i användningen av pronomina ʺviʺ och ʺjagʺ i teamkontexten.
”Vi” i teamkontexten
Alla teammedlemmar
Den egna professionen
Medicinska disciplinen
Remitterande kollegor
Grupperingar av professioner
Yrkeserfarna personer
Handledare (i förhållande till studenter)
”Jag” i teamkontexten
Den egna professionen
Professionsspecifika beslut och professionsspecifikt arbete
I relation till en person med samma profession som arbetar i en annan organisation
Individ, utan någon direkt koppling till professionen
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Svårigheter vid interprofessionellt teamarbete (II)
Studie II redovisade resultat från individuella intervjuer med teammedlem‐
mar. I studien identifierades och beskrevs svårigheter som teammedlemmar
hade uppfattat i samband med interprofessionellt teamarbete, vilka konse‐
kvenser detta uppfattades få samt hur dessa svårigheter hanterades och om
lösningar uppnåddes.

Team

Kontext

I innehållsanalysen av intervjuerna framträdde följande tre teman; (A) team‐
dynamik, (B) professionernas kunskapsbidrag, samt (C) den omgivande orga‐
nisationens påverkan på teamet. Subteman och teman visualiserades i en figur
(Figur 2). Tema A och B placerades i en inre cirkel som symboliserade teamet.
Tema C placerades mellan den inre och yttre cirkeln, där den yttre cirkeln
kunde beskrivas som teamets kontext. Linjerna streckades för att indikera att
de olika fälten var relaterade till varandra.

A. TEAMDYNAMIK
1. Teamet bestämmer över
individen/professionen
2. Ojämnt ansvar för egna
och andras uppgifter
3. Andra går in på det egna
området
B. PROFESSIONENS
KUNSKAPSBIDRAG
4. Bidraget värderas inte, tas
inte tillvara
5. Bristande samsyn
6. Ojämn fördelning av aktuell
kunskap

C. DEN OMGIVANDE
ORGANISATIONENS
PÅVERKAN PÅ TEAMET
7. Hierarkiska värderingar
8. Förändringar av organisation och miljö
9. Teamet kan inte sättas
samman med rätt professioner

Figur 2. Identifierade svårigheter i samband med interprofessionellt teamarbete.
Teman (A‐C) och subteman (1‐9).

Nedan följer en beskrivning av olika aspekter inom respektive teman, vilka i
sin tur byggde på ett antal subteman.
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Teamdynamik
Ett tema (subtema 1‐3) var relaterat till erfarenheter av den teamdynamik som
uppstod mellan medlemmarna när de agerade som företrädare för sina yrken,
antingen som enskilda eller som subgrupper i relation till varandra. Det fanns
ett uppfattat krav att agera som en teammedlem i alla situationer och när inte
balansen fanns mellan vad teamet bestämde över och individen/yrkesgruppens
bestämmande sågs det som kritiska händelser. Det uppfattades som ett ojämnt
ansvar att vara den ende ur en profession, att tilldelas ett ansvar för att driva
teamets gemensamma beslutsprocess eller att motivera andra deltagare att
medverka i teamet. Rollgränskonflikter beskrevs i samband med att andra
teammedlemmar gick in på det egna professionella territoriet.

Professionens kunskapsbidrag
Ett annat tema (subtema 4‐6) var teammedlemmarnas erfarenheter av interak‐
tionerna mellan de olika yrkenas kunskapsbaser och kompetenser i teamet.
Situationer där kunskapsbidraget inte värderades likvärdigt eller inte togs tillvara
innebar att alla teammedlemmar inte hade möjlighet att bidra med sin syn och
sina erfarenheter från patientmöten. Konsekvensen blev att teamet inte kunde
anlägga den förväntade helhetssynen på patientens problem, vilket noterades
både av personer i majoritets‐ och minoritetsposition. Bristande samsyn rappor‐
terades som svårigheter när ny och okänd kompetens tillkom i teamet, men
kunde uppstå även om teammedlemmarna inte var nya i teamet. Ojämn fördel‐
ning av aktuell kunskap rörde närvaron i teamet. Konsekvenserna när inte alla
hade samma information och därmed inte hade samma aktuella kunskap var
att det uppfattades bli svårare att bemöta patienten och man kunde inte haka i
och saxa in i varandra runt patienten.

Den omgivande organisationens påverkan på teamet
Ett ytterligare tema (subtema 7‐9) speglade den omgivande organisationens
påverkan på det interprofessionella teamarbetet. Temat korrelerade till de två
övriga temana. Organisationens hierarkiska värderingar av olika yrken försvå‐
rade upplevelserna av att värderas i teamet. Förändringar av organisationen och
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miljö som medlemmarna inte kunde påverka ledde till konsekvenser i form av
tystnad och minskad trygghet. Förändringarna relaterades främst till byte av
teammedlemmar, teamstorlek, icke ändamålsenliga lokaler och ökat patientin‐
flöde. Situationer där teamet inte kunde sättas samman med rätt yrken uppfattades
som en svårighet i den mening att teamet inte hade optimala förutsättningar
att möta patientens behov.

Gemensamma diskussioner och lösningar
Tabell 3 visar de identifierade svårigheterna (subteman) som hanterades eller
inte hanterades via gemensamma diskussioner, relaterat till uppfattningar om
svårigheterna nådde fram till lösningar eller inte. De nio subtemana placera‐
des in i en matris. Den ena axeln visade ”pratade om i hela teamet” respektive
”inte pratade om i hela teamet”, medan den andra axeln visade ”svårigheterna
löstes” respektive ”svårigheterna löstes inte”. Tabellen bildade därmed fyra
fält (Tabell 3).
Tabell 3. Identifierade svårigheter (subteman) som hanterades/inte hanterades via gemen‐
samma diskussioner i hela teamet, i relation till om svårigheterna nådde fram till lösningar
eller inte. Subtemat ”bristande samsyn” förekommer i två fält.
Pratade om
i hela teamet

Svårigheterna löstes
Fält 1. Pratade om, löstes

Svårigheterna löstes inte
Fält 2. Pratade om, löstes inte

Bristande samsyn, dimension skilda
bedömningar

Ojämnt ansvar för egna och andras
uppgifter

Ojämn fördelning av aktuell kunskap Förändringar av organisation och miljö
Teamet kan inte sättas samman
med rätt yrken (”näst-bästa-lösning”)
Inte pratade
om i hela
teamet

Fält 3. Inte pratade om, löstes

Fält 4. Inte pratade om, löstes inte

Teamet bestämmer över individen/yrkesgruppen

Bidraget värderas inte, tas inte tillvara
(sällan tal i hela teamet)

Andra går in på det egna området
(även ”näst-bästa-lösning”)

Organisationens hierarkiska värderingar påverkar teamet

Bristande samsyn, dimension
inte samkörda
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Fält 1 visade svårigheter som talades om gemensamt i teamet och som uppfat‐
tades nå en lösning. I fältet ingick subtemana ojämn fördelning av aktuell kunskap
och att teamet inte kunde sättas samman med rätt yrken. Dessa uppfattades ha nått
en bra lösning eller i varje fall en ”näst‐bästa lösning”. Bristande samsyn som
rörde oenighet mellan medlemmar om bedömningar av patientärenden hante‐
rades företrädesvis i gemensamma diskussioner, då det övriga teamet kunde
användas som resurs.
I fält 2 ingick svårigheter som pratades om gemensamt men som inte eller säl‐
lan uppfattades nå fram till lösningar, såsom ett ojämnt ansvar för egna och and‐
ras uppgifter. Situationer som berodde på förändringar av organisation och miljö
beskrevs som att teamdeltagarna hade behandlat svårigheterna vid utveck‐
lingsdagar mm och också framfört synpunkter till nivåer utanför teamet. Svå‐
righeterna fick sällan någon lösning och uppfattningen var att det inte gick att
göra något åt.
Fält 3 speglade att svårigheterna uppfattades ha nått en lösning utan att med‐
lemmarna hanterade svårigheterna i gemensamt tal. Svårigheter som rörde att
teamet bestämmer över individen/yrkesgruppen behandlades företrädesvis enskilt
eller via stöd av en tredje person. Situationer där andra teammedlemmar gick in
på det egna området hanterades genom att personen opponerade sig och för‐
hindrade situationen eller försökte hitta en ”näst‐bästa‐lösningar”. Svårigheter
relaterade till bristande samsyn i dimensionen att vara samkörda och visa sam‐
syn inför patienten fick ofta sin lösning med tiden utan gemensamma diskus‐
sioner i teamet, d v s lösningen uppnåddes genom att arbeta tillsammans.
Fält 4 visade svårigheter som inte pratades om gemensamt och som inte upp‐
fattades nå en lösning. Hantering av situationer som rörde att kunskapsbidraget
inte värderades eller togs tillvara hade företrädesvis en personlig dimension. Den
person som upplevde situationen ur ett eget perspektiv uppfattade att ansva‐
ret låg på individen själv. I ett fall uppfattades situationen ha behandlats ge‐
mensamt och också nått en lösning, i de andra fallen fanns det en önskan att
teamet skulle kunna ta upp dilemmat, men det var känsligt och problemen
nådde sällan en lösning. Även organisationens hierarkiska värderingar uppfat‐
tades sällan vara möjliga att hantera gemensamt och inte heller i dessa situa‐
tioner nåddes några lösningar.
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5. DISKUSSION
Kapitlet inleds med översikt över de huvudsakliga resultaten i studie I och II.
Sedan följer en generell diskussion kring resultaten i de bägge studierna och
metodologiska överväganden. Avslutningsvis diskuteras implikationer för ett
interprofessionellt lärande (II).

Översikt över de huvudsakliga resultaten (I och II)
Föreliggande licentiatavhandling har undersökt och beskrivit hur teammed‐
lemmar konstruerar och skapar innebörder av team och teamarbete mellan
flera hälsoprofessioner.
I de självpresentationer av ”vi som team” som konstruerades i fokusgruppsi‐
tuationer framträdde två diskursiva mönster; kunskapssynergi och tillitsfullt
stöd (I). Följande tre teman som rörde svårigheter i samband med interprofes‐
sionellt teamarbete identifierades vid individuella intervjuer; teamdynamik,
professionernas kunskapsbidrag samt den omgivande organisationens påver‐
kan på teamet (II).

Resultatdiskussion

De diskursiva mönstrens funktioner (I)
Ett av de diskursiva mönster som framträdde i teamens självpresentationer i
studie I benämndes för kunskapssynergi. Det diskursiva mönstret kan ha haft
funktionen att underlätta klargörande, användning och utbyte av deltagarnas
individuella professionella kunskap under teamarbetet. Denna aspekt av re‐
sultaten överensstämmer med den kognitiva förändring som har beskrivits av
Drinka och Clark (2000). Drinka och Clark föreslår att medlemmar i interdisci‐
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plinära vårdteam kan uppnå ett stadium där de till fullo förstår sin egen disci‐
plins kunskapsbas och parallellt med den självkännedomen även erkänner
existensen av andra ansatser i teamet.
Det diskursiva mönstret kan vidare ha haft funktionen att vara en resurs för
medlemmarna att temporärt utvidga teamet med kompletterande kompeten‐
ser för att möta en patients speciella behov. Förmågan att identifiera och kom‐
ponera professioner och kompetenser i teamet anses vara avgörande för att
möta patientens problem på ett effektivt sätt (Øvretveit 1997, Drinka och Clark
2000, Hornby och Atkins 2000). Kunskapssynergi innebar att medlemmarna
kunde ”situationsanpassa” teamet. Mönstret medgav ett flexibelt sätt att ex‐
pandera teamet vilket kan antas både påverka patienterna som fick tillgång till
den kompetens som behövdes utan att byta team, och samtidigt stärka legiti‐
miteten för teamets beslut och för själva teamformen inför ”de andra”.
Det andra redovisade diskursiva mönstret benämndes tillitsfullt stöd. Tillits‐
fullt stöd kan, förutom en arbetsmiljödimension, ha haft en förtroendeskapan‐
de funktion för medlemmarna i själva patientarbetet. Teammedlemmarna ut‐
ryckte tillit till att andra teammedlemmar utförde ett arbete som kom patien‐
ten tillgodo och kunde därför ”släppa” patienten till andra i teamet. Tillitsfullt
stöd verkade understödja en patientorientering där teamet anpassade sig till
varje patients behov. Detta kan relateras till en norsk studie av interprofessio‐
nellt samarbete riktat mot unga människor på vårdhem (Willumsen och Hall‐
berg 2003) där slutsatsen dras att tillit utvecklades vid samarbetet, att samar‐
betspartnerna behöver ett trygg och förtroendefullt arbetsklimat och att alla
deltagare måste vara säkra på att de ömsesidiga besluten omsätts i enlighet
med barnets intressen.
I jämförelse med medicinskt språk, där återkommande diskussioner om medi‐
cinska fall är ett kraftfullt sätt att bekräfta deltagarnas medlemskap i den pro‐
fessionella kulturen (Atkinson 1995), så bekräftades medlemskapet i det inter‐
professionella teamet genom det återkommande talet om kunskapssynergi och
tillitsfullt stöd. De diskursiva mönstren uteslöt också andra former av arbets‐
organisationer på kvalitativa grunder. På grund av att teammedlemmarna
uppfattade att deras kunskap användes mer effektivt och att besluten var eni‐
ga och mer giltiga, hade man även möjligheter att göra anspråk på en över‐
ordnad position i kontakterna med andra vårdgivare (”de andra”) som inte
arbetade i team.
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Studien understryker att det som inom professions‐ och identitetsforskning i
enlighet med Bauman (1990) benämns ”vi” och ”de” är någonting ytterst rela‐
tionellt och hela tiden föränderligt. Ibland är ”vi” relaterat till teamet, ibland
till professionen och ibland till något annat – allt beroende av hur ”de” defini‐
eras. Detta synliggörs i materialet via intervjupersonernas uttalanden om vad
som diskuteras och hur detta diskuteras.

De interprofessionella teamens problem (II)
Ett tema av uppfattade svårigheter, som identifierades i studie II, rörde den
teamdynamik som uppstod när teammedlemmar agerade som företrädare för
den egna professionen i förhållande till teamet. Det kan med en professionsso‐
ciologisk ansats framställas som dynamiken mellan professionella och inter‐
professionella agendor. Den föreliggande studiens fynd är samstämmig med
resultat från studier vid lokala hälsocentraler och intensivvårdsenheter gjorda
i en kanadensisk kontext. Sicotte et al (2002) och Lingard et al (2004) visar att
det individuella ägarskapet av professionen utgör basen för förhandlingar un‐
der interprofessionella interaktioner, samt att den disciplinära logiken är i
konflikt med en interdisciplinär logik. Spänningen medför att det uppstår för‐
svar när andra teammedlemmar överträder de yrkesmässiga rollgränserna,
vilket även har beskrivits i studier av Jones (2006) och Long et al (2003).
Greenwell (1995) noterar att teammedlemmens plikt att rapportera till profes‐
sionens ledningsstruktur skapar bindningar utanför teamet, och Drinka och
Clark (2000) poängterar att teammedlemmen måste lära sig att skapa balans
mellan professionen och teamet. Den föreliggande studiens resultat indikerar
att respondenterna hanterade motsvarande utmaning genom både gemen‐
samma diskussioner i hela teamet och genom enskilda handlingar (Tabell 3:
fält 2 och fält 3).
De svårigheter som gällde värderingen av kunskapsbasernas bidrag som be‐
skrevs i studie II korrelerar med studier som visar att teammedlemmar inte
erkänner, inte förstår, eller inte respekterar varandras roller och kunskapsbi‐
drag (Elwyn et al 2002, Long et al 2003, Larkin och Callaghan 2005). Enligt re‐
sultaten från den föreliggande studien föreföll liknande situationer sällan vara
möjliga att vare sig tala om gemensamt eller att lösa (Tabell 3: fält 4). Även
detta område kan sägas ha en professionssociologisk dimension där professio‐
nernas olika status kan ha betydelse för tillvaratagandet av kunskapsbidragen.
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I jämförelse med de ovan nämnda studierna adderades även ytterligare di‐
mensioner i studie II: av resultaten framgick också uppfattningen att konse‐
kvenserna av svårigheterna var, förutom de individuella konsekvenserna, att
teamet förlorade i helhetssyn, inte hade samsyn och inte kunde uppträda enigt
inför patienten. Med terminologi hämtad från målorienterad managementteori
var teamet i sådana situationer närmast att betrakta som ett pseudoteam (Kat‐
zenbach och Smith 1994). Teamet var inte tillräckligt fokuserat på den kollek‐
tiva prestationen och uppfattades inte kunna ge en effektiv vård som basera‐
des på en allsidig syn på patientens problem. Däremot kan inte tolkningen gö‐
ras att teammedlemmarna därmed gav en sämre vård jämfört med andra or‐
ganisationsformer, utan snarare att potentialerna med ett interprofessionellt
teamarbete inte utnyttjades.
Angående svårigheter som rörde den omgivande organisationens påverkan är
det inte helt ovanligt att utveckling av teamarbete drivs utan påtagligt stöd
från organisationen (Pritchard 1995, Beyerlein et al 2004). Förändringar mot en
teamorganisation görs ofta utan insikt om att teamwork skiljer sig från en tra‐
ditionell byråkratiskt arbetsmodell (Turniansky och Hare 1998) och att endast
uppmuntra teamarbete är i sig inte tillräckligt (Scott Poole och Real 2003). I
studie II framkom att samarbetet påverkades av förändringar i organisationen
som teamet inte själva kunde påverka och av värderingar av professionernas
status som överförs från organisationen. En amerikansk fallstudie av integre‐
rade team inom primärvård pekar på att organisatoriska strukturer och belö‐
ningssystem måste länkas samman för att bibehålla en effektiv teamfunktion
(Cashman et al 2004). Organisationens betydelse för teamarbete bekräftas yt‐
terligare i en svensk studie av multiprofessionella team inom primärvård som
konkluderar att det organisatoriska ramverket har separerat vårdgivarna från
policyskaparna, vilket medför att vårdpolicyn inte korresponderar mot till‐
gängliga resurser (Timpka 2000).

Relationen mellan diskursiva mönster och uppfattade
svårigheter (I och II)
De två diskursiva mönster som framträdde i teammedlemmarnas gemensam‐
ma självpresentationer (I) relaterade i stora delar till de svårigheter som upp‐
fattats vid interprofessionellt teamarbete (II). Det diskursiva mönstret tillits‐
fullt stöd framträdde som en dimension inom samliga tre teman av svårighe‐
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ter. Tillitsfullt stöd hörde exempelvis samman med förändringar av organisa‐
tion och miljö, som kunde medföra tystnad och minskad trygghet i teamet. Det
diskursiva mönstret kunskapssynergi hörde i huvudsak samman med svårig‐
heter som rörde att kunskapsbidraget inte värderades, ojämn fördelning av
aktuell kunskap och att teamet inte kunde sättas samman med rätt yrken.
De identifierade svårigheterna kan däremot inte reduceras till enbart negatio‐
ner av diskursiva mönster. De diskursiva mönstren kan även ha innebörder
vid hanteringen av svårigheter. I Tabell 3 redovisades hur svårigheter (subte‐
man) relaterades till gemensamma diskussioner och lösningar. I tabellens fält 1
ingick de subteman som hanterades via gemensamt tal i hela teamet och också
uppfattades nå lösningar, i detta exempel subtemat med rubriken bristande
samsyn. En tänkbar tolkning är att det diskursiva mönstret tillitsfullt stöd gav
resurser att hantera situationer i samband med bristande samsyn i dimensio‐
nen skilda bedömningar. Konstruktionen att klimatet skulle vara tryggt och att
gruppen skulle ta koncensusbeslut, medförde att processen kring gemensam‐
ma teamdiskussioner och att nå fram till lösningar underlättades. Även det
diskursiva mönstret kunskapssynergi gav resurser för teammedlemmarna att
hantera skilda bedömningar. Kunskapssynergi och två‐kan‐se‐mer‐än‐en‐
metaforer kunde innebära en beredskap för olikheter i teamet, och därmed
även en beredskap för att bristande samsyn och skilda bedömningar kunde
uppstå. Detta motsvarades även för subtemat bristande samsyn i dimensionen
inte samkörda, där frågan hanterades utan gemensamt tal i teamet. Innebör‐
den för medlemmarna var med andra ord en beredskap för att bedömningar‐
na skulle vara olika i teamarbetet, men att processen i slutändan ändå skulle
leda fram till konsensus.
I alla team uppstår processer som i större eller mindre omfattning skapar kon‐
sensus och tillit. Fynden i studie I överensstämmer i det avseendet med det
som Goffman (1959) benämner för ”teamframträdande”. Enligt Goffman kan
ett team betraktas som en gruppering av individer som tillsammans med en
publik presenterar en relevant definition av en specifik situation. För att bibe‐
hålla den givna definitionen av situationen bygger teammedlemmarna rela‐
tioner till varandra som baseras på ömsesidigt beroende och förtrogenhet.
Teamets självpresentationer förstärks också av begreppet diskursiv grupp‐
bildning som innebär en reduktion av möjligheter, vilket i sin tur leder till att
skillnader i en grupp ignoreras (Winther Jørgensen och Phillips 2002). Resulta‐
ten i studie I korresponderar i den meningen också med begreppet diskursiva
samhällen, vars medlemmar har ett gemensamt sätt att tala som saker (Little et

39

Diskussion

al 2003). Relaterat till den ovan beskrivna svårigheten med bristande samsyn
och skilda bedömningar som hanterades gemensamt av teamet, kunde en po‐
tentiell risk vara att teamedlemmarna, i enlighet med begreppen diskursiva
gruppbildningar och diskursiva samhällen, strävade efter att nå koncensus
innan alla avvikande åsikter kommit fram. Detta kan även relateras till be‐
greppet ”groupthink” där medlemmar i en grupp tenderar att undertrycka
egna tvivel och motargument (Janis 1982).
Trots de ovan nämnda processerna kring diskursiva gruppbildningar använde
deltagarna i fokusgrupperna även ordet ”vi” för att hänvisa till olika personer
och grupper under en och samma intervju (I). Enligt Winther Jørgensen och
Phillips (2002) indikerar det en förflyttning från en position inom en diskurs
till en position inom en annan diskurs, där språket används som en flexibel
resurs. Teammedlemmarnas glidningar och förflyttningar av pronomina kan
därmed tolkas som tecken på parallella professionella diskurser. Det flexibla
användandet av orden ”jag” och ”vi” framstod som ett sätt att hantera under‐
grupper, expertis och ledarskap i teamet, men kunde också ha funktionen att
lindra trycket på konsensus. Den flexibla användningen av ”vi” hade också en
maktdimension. Eftersom valet av språk ses som ett sätt att konstruera versio‐
ner av den sociala världen (Potter och Wetherell 1987) kan det antas att de
teammedlemmar som hade mest att vinna i en speciell situation relaterade till
de olika parallella diskurser som existerade i teamet.

Svårigheternas implikationer för interprofessionellt
lärande i team (II)
I delstudie II identifierades, förutom själva svårigheterna, uttalanden om ver‐
bala handlingar i samband med dessa svårigheter och huruvida teammed‐
lemmarna uppfattade att en lösning hade uppnåtts. Avsikten var att möjliggö‐
ra ett utvidgat resonemang om implikationer för interprofessionellt lärande i
team. Utgångspunkter för diskussionen är att interprofessionellt teamarbete
innebär ett erfarenhetsbaserat livslångt lärande (Drinka och Clark 2000), att
interprofessionellt lärande framförallt sker i interaktion (Freeth et al 2005) samt
att erfarenheter av hantering av svårigheter innebär tillfällen till lärande. Ge‐
nom att analysera den tidigare redovisade matrisen (Tabell 3) ur ett lärande‐
perspektiv framträdde en kompletterande bild med fyra olika lärandesituatio‐
ner (Tabell 4). Lärandesituationerna var beroende av huruvida svårigheterna
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uppfattades hanteras i gemensamma diskussioner (reflektion och planering)
och bli lösta (handling och erfarenheter). Följande resonemang utgår från an‐
tagandet att alla fyra situationer gav potential för ett informellt (Ellström 2006)
interprofessionellt lärande, om än av olika slag.
Tabell 4. Olika former av lärandesituationer i samband med upplevda svårigheter vid inter‐
professionellt teamarbete. Identifierade svårigheter (subteman) som hanterades/inte hanterades via gemen‐
samma diskussioner i hela teamet, i relation till om svårigheterna nådde fram till lösningar eller inte.
Svårigheterna löstes
Svårigheterna löstes inte
Pratade om
i hela teamet

Inte pratade
om i hela
teamet

1. Pratade om, löstes

2. Pratade om, löstes inte

KÄLLA TILL GEMENSAMT
LÄRANDE

ENAD INÅT, SVAG
HANDLINGSKRAFT UTÅT

3. Inte pratade om, löstes

4. Inte pratade om, löstes inte

”VISSA SAKER ÄR BÄTTRE ATT
HANTERA TVÅ OCH TVÅ”

LÅG POTENTIAL FÖR ETT
GEMENSAMT LÄRANDE

Situationer med både gemensamma diskussioner och lösning speglas i fält 1.
Tolkningen kan göras att svårigheter som hela teamet pratade om och också
uppfattades kunde bli lösta utgör en källa till ett positivt gemensamt lärande.
Lärandet kan beskrivas som en komplett action‐cum‐learning cykel (Ellström
et al 2000) vilket därmed också kunde förstärka teamets interprofessionella
verksamhet. I detta fält återfanns t ex ojämn fördelning av aktuell kunskap och
bristande samsyn i dimensionen skilda bedömningar. De situationer (fält 2)
där alla yrkesgrupper pratade om svårigheterna gemensamt men inte nådde
en lösning kan ha utgjort en enande kraft inåt för teammedlemmarna men kan
samtidigt ha inneburit ett lärande att teamet hade svag handlingskraft.
De två resterande fälten rörde svårigheter som teamet sällan pratade om ge‐
mensamt. Det interprofessionella lärandet i teamet hindrades genom att erfa‐
renheterna sällan hanterades i gemensam reflektion och dessa erfarenheter
hade även låg potential att leda till explicita gemensamma handlingar och er‐
farenheter. I situationer (fält 3) där svårigheterna inte diskuterades och samti‐
digt kom till en lösning kunde lärandet beskrivas i termer som att individerna
lärde sig att vissa saker passar bättre att hantera interpersonellt och att teamet
inte var lämpligt att använda som en gemensam resurs. För de situationer som
sällan hanterades i gemensamt prat och inte löstes (fält 4) kan slutsatsen dras
att potentialen för ett interprofessionellt lärande var lägst. Detta fält innefatta‐
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de organisationens hierarkiska värderingar samt att det egna kunskapsbidra‐
get inte värderades eller togs tillvara. Tolkningen görs att innebörden för
teammedlemmarna var ett lärande att dessa situationer sällan var lämpliga för
en gemensam reflektion i teamet, samt att man inte kunde förvänta sig att des‐
sa svårigheter nådde en lösning.

Metodologiska överväganden

Tillförlitlighet
I kvalitativa studier, som t ex vid kvalitativ innehållsanalys, rör begreppet till‐
förlitlighet [eng. trustworthiness] olika aspekter såsom trovärdighet, pålitlig‐
het och överförbarhet (Graneheim och Lundman 2004). I samband med forsk‐
ningsprojektets planering och genomförande vidtogs följande åtgärder för
trovärdighet och pålitlighet avseende urval, datainsamling, kodning och ana‐
lys i förhållande till syftet att undersöka och beskriva hur teammedlemmar
konstruerar och skapar innebörder av team och teamarbete mellan flera
hälsoprofessioner.
Urvalsgruppen i fokusgruppintervjuerna (I) rekryterades via ett
medlemsidentifierat kategoriurval (Hammersley och Atkinson 2000) vilket
innebar att respondenterna kategoriserade sig själva som medlemmar i team
med flera professioner. Detta förhållande konfirmerades ytterligare i
urvalsgruppen i de individuella intervjuerna (II), som baserades på delar av
de inkluderade teamen i studie I. Respondenternas beskrivningar av
teamtyper i ett frågeformulär indikerade att deltagarna uppfattade en relativt
sett hög grad av samarbete mellan de berörda professionerna. Respondenterna
i studie II förväntades ha erfarenhet av svårigheter i samband med
interprofessionellt teamarbete genom att endast individer med längre än ett
års teamerfarenhet inkluderades och genom beskrivningarna av teamtyper via
enkätsvaren. Sammantaget tillförsäkrade dessa moment att intervjumaterialen
innehöll data som var relevant för studiernas syfte. Enligt Scott Poole och Real
(2003) saknas i designen av teamstudier ofta en tillräcklig beskrivning av
teamkaraktäristika. Deltagarnas beskrivning av sitt team i frågeformuläret
som användes i studie II uppvägde denna vanligt förekommande svaghet.
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Diskursanalys kan baseras på data som inte genererats av den aktuella forska‐
ren, sk dokumentanalys (Malterud 1998). Med detta följer att forskaren inte
alltid kan redogöra för hur urval och datainsamlingen har genomförts, vilket
kan anses påverka studiens trovärdighet. Materialet från fokusgruppintervju‐
erna i studie I härrörde från ett tidigare projekt där den förste författaren (SK)
var en av intervjuarna, vilket medförde att en tydlig redogörelse för datain‐
samlingsproceduren kunde ges, däremot inte på en lika detaljerad nivå som i
studie II. En granskning av transkriptionerna indikerar emellertid att intervju‐
arna mötte kriterierna för en kvalitativ forskningsintervju i enlighet med Kvale
(1996) samt att alla intervjupersoner var relativt delaktiga i det gemensamma
samtalet även om några talade mer än andra.
Valet av critical incident‐tekniken (CIT) i studie II innebar resultat som i stora
delar korrelerade med studier gjorda med andra datainsamlingstekniker. Det‐
ta etablerar ansatsens användbarhet men likställer den samtidigt med andra. I
jämförelse med andra tekniker innebar emellertid CIT även utvidgade data om
svårigheternas konsekvenser och hantering, vilket medgav ytterligare analyser
och har därmed bidragit till en fördjupad förståelse av interprofessionellt
teamarbete.
Kodning och analys diskuterades i studie I med medförfattare (EC) och fors‐
kargrupp vid seminarier och i studie II med ovan nämnda seniora forskare
(EC) med erfarenhet inom hälso‐ och socialområdet, varvid justeringar gjor‐
des. I studie II verifierades de preliminära subtemana och temanas relevans
dessutom i en session med ett vårdteam som var verksamt inom ett verksam‐
hetsområde nära intervjupersonernas, varvid ytterligare justeringar genom‐
fördes. Sessionsdeltagarna kunde antas relatera till resultaten genom att de
först hade besvarat ovan beskrivna frågeformulär rörande teamtyper och då
beskrivit det egna teamet på liknande vis som de inkluderade teamen.
Frågan om överförbarhet (extern validitet) handlar om att ge en så tät beskriv‐
ning av arbetshypoteser, tid och kontext att läsaren själv kan ta ställning till
om fynden är överförbara till ett annat nytt sammanhang, eller till samma kon‐
text vid en annan tidpunkt. Överförbarheten av studiens fynd är en empirisk
frågeställning som beror på likheterna mellan studiens kontext och den nya
kontexten (Lincoln och Guba 1985). Ambitionen i föreliggande licentiatav‐
handling var att presentera underlag för ett sådant ställningsstagande genom
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att redovisa en klar beskrivning av kontext, urval, datainsamling och analys‐
process.

Betydelsen av kontexten “det goda teamet”
Urvalet till fokusgruppintervjuerna (I) innebar sannolikt att de deltagande
teammedlemmarna uppfattade sig tillhöra en välfungerande grupp, vilket
även konstruerades i intervjusituationen tillsammans med intervjuarna. Fo‐
kusgruppintervjuerna kunde därmed sägas ha genomförts inom en kontext
som kan kallas “det goda teamet”. Det bidrog till att intervjumaterialet inne‐
höll data som var relevant för att uppnå studiens syfte. Fokuseringen på de
gemensamma självpresentationerna bidrog dock till att avvikande presenta‐
tioner framfördes i relativt liten omfattning i studie I. Denna aspekt kan ha
förstärkts genom den socialpsykologiska diskursansats som användes vid ana‐
lysen. Det är möjligt att andra diskursansatser såsom kritisk diskursanalys
(Fairclough 1992) hade inneburit att makt‐ och genusdimensioner hade fram‐
trätt i högre grad.
Inriktningen på svårigheter i de individuella intervjuerna (II) medgav till viss
del andra perspektiv och öppnade för större variationer i intervjupersonernas
uttalanden än i studie I. I jämförelse med fokusgruppintervjuerna var respon‐
denterna inte lika bundna av oskrivna regler för vad som kunde sägas och inte
sägas om teamarbete. Tolkningen kan ändock göras att respondenterna i in‐
tervjusituationen var angelägna om att framhålla den relativt sett höga grad av
interaktion och ömsesidigt beroende som antas förekomma i interprofessionel‐
la team. Bevarandet av anonymitet vid redovisning av deltagare och fynd
framstår således som betydelsefullt i sammanhanget. Den etiska dimensionen
av respondenternas förtroende är därför något som utförare av sådana här
studier bör förhålla sig till.
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Slutsatser
Följande slutsatser kan göras av hur teammedlemmarna i de bägge studierna
konstruerade och skapade innebörder av team och teamarbete mellan flera
hälsoprofessioner:
• Medlemskapet i ett interprofessionellt team erbjöd ett flerdimensionellt
sätt för den enskilde att kategorisera sig själv. Genom konstruktionen
”vi‐som‐team” kunde “vi” delas med personer från andra hälsoprofes‐
sioner.
• De diskursiva mönster som urskiljdes i självpresentationerna utgjorde
retoriska resurser för teammedlemmarna, både för att bekräfta medlem‐
skapet i teamet, för att hävda sina åsikter i kontakter med andra vårdgi‐
vare (”de andra”) och för att hantera vissa av de svårigheter som upp‐
fattades vid teamarbete.
• En konsekvens av de uppfattade svårigheterna vid teamarbete var, för‐
utom de individuella konsekvenserna, begränsningar i användandet av
de gemensamma samarbetsrelaterade resurserna för att nå en helhets‐
syn på patientens problem och att patienterna därför inte kunde bemö‐
tas på det sätt man önskade göra. Slutsatsen kan göras att de innebörder
som teammedlemmarna hade skapat av teamarbete därmed inte kunde
upprätthållas i alla situationer.

Forskningsprojektets praktiska implikationer
Forskningsprojektets resultat gav följande praktiska implikationer vad gäller
teamutveckling och ledning av hälso‐ och sjukvården:
• Teammedlemmarna hade utvecklat strategier för att hantera och lösa
uppfattade svårigheter. Dessa strategier innebar olika former av inter‐
professionellt lärande vilka har praktiska implikationer för teamets fort‐
satta utveckling.
• Studierna pekar på betydelsen av att teammedlemmar har ett metaspråk
för att tala om samarbete. Frågor som kan ställas vid självvärderingar i
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teamet eller i situationer när teamet understöds av en handledare är ex‐
empelvis:
- Vilka svårigheter hanteras i gemensamma diskussioner?
- Hur ser teamets ”fält 1” och ”fält 2” ut?
- Kan det finnas fördelar eller nackdelar med att lyfta upp frå‐
gorna till gemensam diskussion och reflektion?
- Hur kan dessa strategier tänkas påverka teamets interprofessio‐
nella lärande och teamarbete?
- Hur kan dessa strategier tänkas påverka patienten?
Notera att processer kring diskursiva gruppbildningar och trygghet
hos teammedlemmarna bör beaktas vid dessa tillfällen.
• Arbetsorganisationsformen med interprofessionella team uppfattades
inte alltid ha ett konsekvent stöd från organisationen, vilket understry‐
ker betydelsen av implementeringsprocesser, organisatoriskt lärande
och ett aktivt ansvarstagande genom hela organisationen. Detta fordras
för att medlemmarna i det interprofessionella teamet ska ha reella förut‐
sättningar att långsiktigt förverkliga uppgiften att förnya hälso‐ och
sjukvården och förbättra folkhälsan.

Fortsatt kunskapsutveckling
Följande behov av bidrag till den pågående kunskapsutvecklingen inom om‐
rådet kan identifieras:
• Ledningssystem för interprofessionella team, interprofessionellt samar‐
bete och organisatoriskt lärande, samt övergripande strukturer på häl‐
sosystemnivå.
• Evidensbasering av resultat av interprofessionellt samarbete ur patient‐
säkerhets‐ och folkhälsoperspektiv. Exempelvis registerstudier av inci‐
denter och hälsoekonomiska studier.
• Processer i samband med att patienten/brukare och anhöriga involveras
i teamarbete. Exempelvis kopplingen mot patientens alltmer ökade åt‐
komst till informations‐ och datajournalsystem.
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• Det specifika verksamhetsområdets (inkl medicinska specialiteter) im‐
plikationer för interprofessionellt teamarbete och lärande.
• Interprofessionell utbildning, interprofessionellt lärande i vården och lä‐
randesituationer i teamarbete. Exempelvis kontinuumet från studenten i
grundutbildning och i verksamhetsförlagd utbildning, handledaren på
praktikplatsen och yrkesutövaren, över till patientens lärande.
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Appendix

APPENDIX

Tabell. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subte‐
ma och tema.
Meningsenhet
Det var ett svalt
intresse när jag
rapporterade
om [patientärendet] inför
teamet, responsen var
”jaha”, de andra
gäspar när jag
säger vad jag
möter. (C:18:1)

Kondenserad
meningsenhet
Andra visar
ointresse för
kompetens och
erfarenheter

Kod

Subtema

Tema

Kunskap värderas inte (likvärdigt)

Bidraget värderas inte, tas
inte tillvara

Professionernas
kunskapsbidrag
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