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Förord

När jag började arbeta som psykolog i psykiatrin hade jag inga som 
helst planer på att någonsin arbeta med forskning som arbetsupp-
gift. Jag tänkte mig en framtid som kliniker, och att så småningom 
utveckla min kompetens det skulle jag göra inom det kliniska om-
rådet. På den tiden (mitten av åttiotalet) betydde detta vanligen att 
man efter ett antal år i yrket utbildade sig till legitimerad psykote-
rapeut, och därefter till psykoterapihandledare. Jag hann utbilda 
mig till legitimerad psykoterapeut innan något oväntat inträffade. 
Från att ha haft människans inre och nära relationer som mitt 
främsta intresse blev jag alltmer nyfiken på vad som händer med 
oss människor när vi samlas i grupp. Och alldeles särskilt nyfiken 
blev jag på de skeenden som uppstår då vi samlas i grupp för att 
arbeta tillsammans. Min nyfikenhet ledde till att jag så småningom 
lämnade mitt arbete som klinisk psykolog för att istället arbeta med 
utvecklingsfrågor inom psykiatrin ur ett grupp- och organisations-
perspektiv. Nyfikenheten ledde också till att jag sökte en klinisk 
doktorandtjänst vid Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro, och 
till forskarutbildningen vid Institutionen för beteendevetenskap vid 
Linköpings universitet. Genom detta kunde jag få möjlighet att 
fördjupa mig inom området arbetsgruppens psykologi och med 
fokus på det område som intresserade mig mest - psykiatrin. Från 
början var mitt intresse för avhandlingsarbetet och forskarutbild-
ningen främst baserat på önskan om att bättre begripa mig på psy-
kiatrin ur ett grupp- och organisationsperspektiv. Jag kan konstate-
ra att forskarutbildningen och arbetet med avhandlingsprojektet har 
givit mycket mer än så. Jag har fått brottas med frågan om vad det 
egentligen är att veta, och frågan om vad det är möjligt att veta nå-
got om. Jag har också fått lära mig grunderna i det vetenskapliga 
hantverket, dvs. jag har fått verktyg jag tidigare inte hade till-
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gång till som jag kan använda för att fortsätta försöka begripa. Att 
försöka begripa - det roligaste som finns!  

Många är det personer som på olika sätt varit till hjälp och stöd för 
mig under den tid jag har genomgått forskarutbildningen och arbe-
tat med min avhandling. Jag vill tacka 

De tio psykiatriska team som släppte in mig och min videokamera i 
sin vardag, och de psykiatrimedarbetare som så frikostigt delade 
med sig av sina reflektioner över den psykiatriska praktiken. Utan 
er hade detta avhandlingsprojekt överhuvudtaget inte varit möjligt 
att genomföra! 

Professor Kjell Granström, min handledare och guide i det veten-
skapliga landskapet. För mig framstår det som en mycket lycklig 
slump när jag våren 2001 i mitt sökande efter en handledare till 
mitt avhandlingsprojekt lyckades hitta just dig. Du har lett mig vid 
handen på ett sätt som har passat mig utomordentligt väl – en per-
fekt blandning av frihet och stöd. Mycket värdefullt för mig har 
också varit den stora förståelse du alltid visat för den utgångspunkt 
som är min - en forskande praktikers. Och du är så nyfiken – det 
har hjälpt mig att hålla kvar min egen nyfikenhet som utgångspunkt 
och motor i avhandlingsarbetet.     

Professor Ingemar Engström, chef vid Psykiatriskt forskningscent-
rum i Örebro och min bihandledare. Jag är tacksam för den tillit du 
har visat till min förmåga att arbeta självständigt med mitt avhand-
lingsarbete, och att du samtidigt alltid har funnits till hands då jag 
har efterfrågat din hjälp. För mig har det också varit ett stort stöd 
att befinna mig i det väl fungerande sammanhang som jag upplever 
PFC utgör, och som du har stor del i utformningen av. Mycket be-
rikande är också den mångvetenskapliga miljö som PFC verkligen 
är, och att så är fallet ser jag till mycket stor del som din förtjänst.  

Medlemmarna i forskarnätverket Field research on organizations 
and groups (FOG) som så generöst hösten 2001 välkomnade mig 
som nybliven doktorand. Våra sammankomster genom åren har 
betytt mycket för mig vad gäller min vetenskapliga skolning, men 
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har också alltid inneburit en berikande samvaro på många plan. 
Alldeles särskilt vill jag tacka Michael Rosander för stort stöd i 
genomförandet av de statistiska analyserna i min avhandling.  

Arbetskamraterna vid Psykiatriskt forskningscentrum (PFC). Jag 
har under åren som doktorand alltid känt det som ett stort stöd att 
befinna mig i ett sammanhang där vi är många som delar situatio-
nen att försöka förena praktiskt yrkesarbete med doktorandstudier. 
Tillsammans är vi också en i sanningen tvärvetenskapligt och 
mångprofessionellt sammansatt grupp. Detta har hjälpt mig att se 
såväl den psykiatriska praktiken som det vetenskapliga arbetet ur 
synvinklar som annars säkerligen hade gått mig förbi. Jag vill rikta 
ett alldeles särskilt tack till Anna Wadefjord för stort stöd vid ut-
formning av tabeller och grafer, och vid formatering av slutmanus.  

Deltagarna vid mitt slutseminarium och vid institutionens läsgrupp.
Tack för mycket, mycket värdefulla synpunkter på arbetet!  

Min syster Marie-Louise Lundberg. Stort tack för att du hjälpte mig 
med språkgranskningen av den engelska sammanfattningen!  

Mina chefer på PPH Utveckling - Solveig Davidsson och Margare-
ta Ekström. Tack för ert stora tålamod med mig och min tudelade 
arbetssituation under de här åren! Den förståelse ni visat för min 
situation har varit till stor hjälp och till stort stöd för mig.   

Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro, Forskningsrådet för ar-
betsliv och socialvetenskap (FAS), samt Forskningskommittén 
Örebro läns landsting för finansiering av avhandlingsarbetet.

Ett mycket, mycket stort tack till er alla! 

Örebro augusti 2009 

Suzanne Blomqvist
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Inledning

I denna avhandling ska mångprofessionellt teamarbete och kompe-
tensutnyttjande i vuxenpsykiatriska öppenvårdsteam studeras. Den 
aspekt av psykiatriska teams arbete som ska undersökas är det arbe-
te som sker under behandlingskonferens, dvs. under det återkom-
mande möte där teamet diskuterar aktuella patientärenden. Som en 
inledande illustration av vuxenpsykiatriska teams vardag följer här 
ett utdrag från en patientdiskussion som fördes vid en av de stude-
rade behandlingskonferenserna. 

Teamchef:  
Då lämnar vi det och så går vi över till Evas ärende. 
Psykolog 1:  
Det är en tjej som heter Anna som jag gjort en utredning på. Hon har 
gått hos Lisa på Rehab här nere - hon skulle vara någon form av stöd-
kontakt för den här kvinnan. Och det var mycket press på Anna att 
hon skulle ut och jobba, och Lisa var väldigt tveksam till om hon skul-
le klara det, så hon bad mig att göra en funktionsnivåbedömning.  
Kurator:  
Hur gammal är hon? 
Psykolog 1:  
Hon är 21. Jag gjorde en utredning och intelligensmässigt hamnar hon 
på ren utvecklingstörning, väldigt lågt. 
Psykolog 2:  
Med jämn profil eller? 
Psykolog 1:  
Jag tycker jämn profil, inte helt, men, ja. Lisa hade tagit kontakt med 
habiliteringen för att hon har väldigt dåliga färdigheter att ta hand om 
sig själv. Nu ringer hennes mamma och berättar att hon var orolig för 
att Anna skickar sms, både till sin pojkvän och mamman, där hon skri-
ver att ”jag vill ta livet av mig”, och mamman är väldigt orolig. Hon 
vill att dottern ska få en kontakt här. 
Läkare:        
Har hon träffat någon psykiater här? 
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Psykolog 1:  
Nej, ingen psykiater.  
Läkare:        
Men det låter som riktigt att det gått en remiss till habiliteringen. Sen 
tänker jag att hon kanske behöver träffa nån psykiatriker för att bedö-
ma självmordsbenägenheten, men att vi lugnar oss där och kanske inte 
sätter igång så mycket kontakter. 
Teamchef:  
Blir inte det en bra strategi då? Psykiaterbedömning och så habilite-
ringsbedömning? 
Psykolog 1:  
Ja, det blir bra - fast hon är livrädd för habiliteringen. 

Det var i ett vuxenpsykiatriskt öppenvårdsteam som jag startade 
mitt arbete som psykolog. Utgångspunkten i stor del av svensk 
psykiatri var vid denna tidpunkt (mitten av åttiotalet) att psykiska 
symtom många gånger har en mångfaktoriell bakgrund, och psyki-
atriska team var därför sammansatta av personer med kompetens 
från olika områden (Crafoord, 1987). Tillsammans skulle det psy-
kiatriska teamet kunna erbjuda patientinsatser av ett mångfacetterat 
slag.

Åren gick och jag fortsatte mitt arbete som klinisk psykolog 
inom vuxenpsykiatrin. Jag hinner med tiden att arbeta i olika psy-
kiatriska öppenvårdsteam och i olika städer, såväl större som mind-
re. Jag kunde efter ett antal år konstatera att ett mångfacetterat pati-
entarbete i praktiken inte alla gånger var så lätt att åstadkomma. Jag 
upplevde att vi under behandlingskonferenser hade svårt att samti-
digt hålla såväl ett kroppsligt som ett psykologiskt och socialt per-
spektiv levande i patientdiskussionerna. Diskussionerna tenderade 
att kantra åt något eller ett par av perspektiven. Jag upplevde också 
att den diskussion som fördes kring patienterna under behandlings-
konferens till stor del färgade de insatser som patienterna sedan 
erbjöds. Idén att psykiska symtom kan ha en grund i såväl kropps-
liga som psykologiska och sociala faktorer var och är en självklar 
utgångspunkt för mig i det psykiatriska arbetet. Men med åren kom 
jag att fråga mig om de insatser vi erbjuder patienterna verkligen 
bär den mångprofessionella prägel som vår teamsammansättning 
ska borga för. Jag kom att fråga mig om vi verkligen tillfullo ut-
nyttjar den samlade och breda kompetens som finns i de psykiatris-
ka teamen.  
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I forskningslitteraturen beskrivs att ett stort antal arbetsuppgifter 
sedan många år har en så hög komplexitetsgrad att de endast kan 
utföras genom att personer med sinsemellan olika kompetenser 
samarbetar. Man beskriver att mångprofessionellt teamarbete under 
de senaste 20 åren därför har blivit allt vanligare inom alla sektorer 
av arbetslivet (Jones & Roelofsma, 2000; McGrath, 2000; Paris, 
Salas & Cannon-Bowers, 2000). Inom vårdsektorn är mångprofes-
sionellt teamarbete särskilt vanligt inom områden där patienternas 
vårdbehov är omfattande och komplexa, som inom psykiatrisk 
vård, men även inom områden som palliativ vård, diabetesvård och 
cancervård (Heinemann, Schmitt, Farrell, & Brallier, 1999; Hyer, 
Fairchild, Abraham, Mezey, & Fulmer, 2000; Molneux, 2001). 

I litteraturen beskrivs att vid sidan av de fördelar det mångpro-
fessionella arbetssättet kan ha för patienterna i termer av ökad kva-
litet i diagnostik och behandling så kan arbetssättet även innebära 
fördelar för teamens medarbetare (Tjosvold & Tjosvold, 1995). 
Sådana fördelar kan vara ett ökat stöd vid svåra fall (Vinokur-
Kaplan, 1995), minskad risk för utbrändhet, samt en stimulerande 
arbetssituation (Toseland, Ivanoff, & Rose, 1987). I litteratur be-
skrivs också att teamorganisationen kan ge en högre effektivitet i 
jämförelse med s.k. traditionella organisationsformer (Hyer et al, 
2000; Opie, Doyle, & O'Connor, 2002; Schmidt & Svanstad, 
2002).

Att mångprofessionellt teamarbete i vården kan vara förknippat 
med svårigheter är något som dock också beskrivs i forskningslitte-
raturen (Blomqvist, 2004). I mångprofessionella vårdteam kan t.ex. 
en identifikation med den egna yrkesgruppen snarare än med tea-
met leda till ett lågt engagemang i teamets arbete och till konflikter 
mellan yrkesbaserade subgrupper i teamet (Brewer, 1995; 
Northcraft, 1995; Turner & Haslam, 2001). Andra problematiska 
aspekter av mångprofessionellt teamarbete som lyfts fram är att 
teammedlemmars bristande kunskap om varandras kompetens kan 
leda till rolloklarheter och konflikter kring roller (Boone, Minore, 
Katt, & Kinch, 1997; Nandan, 1997; Rawson, 1994). Man pekar 
också på att samarbetet kan försvåras av olika professioners termi-
nologi, något som kan skapa kommunikationsproblem (Shoefield & 
Amodeo, 1999; Abramsons, 1990). Man menar att problematiska 
aspekter av mångprofessionellt teamarbete kan medföra att man i 
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patientarbetet inte fullt ut förmår dra nytta av det mångprofessio-
nella vårdteamets samlade kompetens. Av forskningslitteraturen 
framgår också att man idag vet mycket lite om i vilken utsträckning 
vårdteams patientinsatser verkligen präglas av den breda kompe-
tens som finns i mångprofessionella vårdteam (Bagnato & Neis-
worth, 1999; Blomqvist, 2004; Buszewitcz 1998). Det finns idag 
inte heller någon övergripande teoretisk modell som förklarar vilka 
faktorer som har betydelse för utfallet av vårdteams arbete i bemär-
kelsen hur teamen utformar sina patientinsatser (Blomqvist, 2004).  

Mångprofessionellt teamarbete i vården kan alltså ses som ett 
arbetssätt som skapar förutsättningar för komplexa problemanaly-
ser och mångfacetterade patientinsatser. En viktig förutsättning för 
detta är dock att man i patientarbetet förmår dra nytta av vårdtea-
mets samlade kompetens. I forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården har svårigheter med teamarbete lyfts fram, svå-
righeter som man menar kan begränsa vårdteams möjligheter att 
utnyttja teamets kompetens.  

Inom vårdsektorn är mångprofessionellt teamarbete särskilt 
vanligt inom områden där patienternas vårdbehov är omfattande 
och komplexa, och ett sådant område är den psykiatriska vården. 
Mot bakgrund av vad man i litteraturen beskriver som svårigheter 
vad gäller mångprofessionella teams möjlighet att nyttja sin samla-
de kompetens ter det sig angeläget att undersöka vilket mått av 
mångdimensionalitet som idag finns i psykiatriska vårdinsatser. 
Vidare att undersöka vad som kan påverka psykiatriska teams möj-
ligheter att erbjuda patienterna en mångdimensionellt utformad 
vård. I det föreliggande arbetet undersöks hur psykiatriska teams 
mångprofessionella sammansättning präglar patientarbetet, samt 
vad som är viktiga påverkansfaktorer för utnyttjandet av den sam-
lade kompetensen i psykiatriska vårdteam.  
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Avhandlingens disposition  

Del I
Arbetet inleds med en genomgång av forskning om mångprofessio-
nellt teamarbete i vården. Därefter följer en beskrivning av svensk 
psykiatri ur ett historiskt perspektiv samt i ett antal aspekter utifrån 
hur dessa framställs i svensk psykiatrilitteratur samt i utredningar 
och föreskrifter från Socialstyrelsen. Del I avslutas med en be-
skrivning av syftet med föreliggande arbete. 

Del II
I denna del av arbetet redovisas genomförandet och resultatet av en 
empirisk studie som syftar till att ge en bild av mångdimensionali-
tet i patientinsatser samt kompetensutnyttjande i vuxenpsykiatriska 
öppenvårdsteam. Det sammanhang som här studeras är vuxenpsy-
kiatriska öppenvårdsteams arbete under behandlingskonferens.

Del III
I denna del redovisas genomförandet och resultatet av en empirisk 
studie som syftar till att belysa vad som kan vara viktiga påver-
kansfaktorer för huruvida patientinsatser som ges från vuxenpsyki-
atriska öppenvårdsteam har en mångdimensionell prägel, samt för 
kompetensutnyttjandet i team av detta slag.  

Del IV
I den avslutande delen av arbetet förs en fördjupad diskussion av 
resultatet från de två genomförda empiriska studierna. Vidare dis-
kuteras forskningsresultatens användbarhet för att utveckla den 
svenska psykiatriska praktiken. Angelägna områden för vidare 
forskning inom området pekas ut, och kvalitetsaspekter av det här 
redovisade arbetet diskuteras.
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Del I

Mångprofessionellt teamarbete i vården 
ur ett forskningsperspektiv samt svensk 
psykiatrisk verksamhet  

Denna del av arbetet inleds med en genomgång av forskning om 
mångprofessionellt teamarbete i vården (kapitel 1). Därefter följer 
en beskrivning av svensk psykiatri ur ett historiskt perspektiv samt 
i ett antal aspekter utifrån hur dessa framställs i svensk psykiatrilit-
teratur samt i arbeten från Socialstyrelsen (kapitel 2). Del I avslutas 
med en beskrivning av syftet med föreliggande arbete (kapitel 3).
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Kapitel 1 

Forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården

Mångprofessionellt teamarbete blir som arbetsform allt vanligare 
inom vården (Freeman, Miller & Ross, 2000; Hyer et al, 2000; 
Heinemann et al, 1999; West & Poulton, 1997; Vinokur-Kaplan, 
1995). Detta då särskilt inom områden där patienternas vårdbehov 
är omfattande och komplexa. I det mångprofessionella vårdteamet 
arbetar personer med kompetens inom olika områden för att till-
sammans kunna erbjuda vård som tillgodoser patientens såväl 
kroppsliga som psykologiska och sociala behov.  

Nedan redovisas forskning om mångprofessionella vårdteam. 
Forskning om grupper och arbetsgrupper i allmänhet kommer inte 
att redovisas här. I den avslutande diskussionen i detta arbete kom-
mer resultaten från de två empiriska studier som ingår i arbetet 
dock att diskuteras i relation till relevant grupp- och socialpsykolo-
gisk forskning av mer allmänt slag. Sammanställningen här inleds 
med en kort introduktion av hur man i forskningssammanhang ur 
ett mer allmänt perspektiv har betraktat begreppet team.  

Team

Begreppet team
Från början lär ordet team ha betecknat ett antal dragdjur som är 
sammanlänkade med någon form av seldon (Shalinsky, 1989). I 
början av 1500-talet började ordet team användas även för att be-
teckna en grupp människor som gått samman för att utföra en 
gemensam arbetsuppgift (ibid.). Om man ser till den mer sentida 
användningen av ordet så är det enligt Jones och Roelofsma (2000) 
och McGrath (1984) dock svårt att hitta någon helt entydig och 
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generellt accepterad beskrivning av vad som kännetecknar ett team. 
En del försök till detta har trots allt gjorts, och en ofta citerad be-
skrivning är (Blomqvist, 2004).  

Ett team är ett mindre antal människor med kompletterande kunskaper 
som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ömsesidigt 
ansvar för att detta uppnås. 
                                                  (Katzenbach & Smith, 1993, s 45) 

Ett team kan också beskrivas som en grupp människor som funge-
rar som en helhet genom att de arbetsuppgifter var och en utför 
bildar en helhet, d v s är integrerade (Senge, 1995). Ett team kan 
även beskrivas som ett antal personer med olika professioner som 
väljs och utrustas för att kontinuerligt utföra en viss uppgift 
(McGrath, 2000). 

Paris, Salas och Cannon-Bowers (2000) gör en omfattande lit-
teraturgenomgång, och de kännetecken för team som där beskrivs 
är ett ömsesidigt beroende, en god samverkan mellan teammed-
lemmar, intensiv kommunikation, gemensamma och högt värdera-
de mål, specialiserade roller, uppgiftsrelevant kunskap samt stor 
flexibilitet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamma drag i beskriv-
ningarna ovan är att ett team kan sägas bestå av ett antal personer 
med kompletterande kunskaper som arbetar tillsammans i ett öm-
sesidigt beroende för att nå gemensamma och högt värderade mål.

Olika sorters team  
Man har inom ramen för forskning om team även beskrivit olika
typer av team. En sådan kategorisering kan göras t.ex. mellan mul-
tidisciplinära, interdisciplinära och transdisciplinära team (Zeiss & 
Steffen, 1996). I det multidisciplinära teamet har medlemmarna 
olika roller, och man arbetar separat med sin del av den gemen-
samma uppgiften med begränsad kontakt sinsemellan. I det interdi-
sciplinära teamet måste man för att kunna lösa sina uppgifter träf-
fas för gemensam bedömning och planering, vilket gör teammed-
lemmarna mer beroende av varandra. I det transdisciplinära teamet 
har teammedlemmarna i stort sett samma roller och ansvarsområ-
den, gränserna mellan disciplinerna flytande och man arbetar med 
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en hög grad av samordning mellan teammedlemmarna. En likartad 
kategorisering görs av Drucker (1993) mellan rolldifferentierande,
rollintegrerande och rollkompletterande team.  

Thylefors (2007) menar att de systematiska beskrivningar som 
finns av olika teamtyper är baserade på tre olika dimensioner. En 
dimension är grad av ömsesidigt beroende i samarbetet. Den andra 
dimensionen är grad av specialisering vad gäller arbetsuppgifter 
och ansvarsområden. Den tredje dimensionen rör hur samordningen 
av arbetet är organiserat – via direkt styrning eller via konsensus 
eller funktionellt ledarskap. Olika teamtyper kan då identifieras 
genom en inplacering i dessa tre dimensioner. Thylefors presente-
rar tre teamtyper baserade på tre olika lägen i de tre dimensionerna. 
Hon benämner dem det multiprofessionella teamet, det interprofes-
sionella teamet och det transprofessionella teamet. Indelningen har 
likheter med dem som presenterades inledningsvis i detta avsnitt 
(Zeiss & Steffen, 1996; Drucker, 1993). Thylefors indelning kan 
utifrån de tre dimensionerna ses som ett kontinuum där det multi-
professionella teamet och det transprofessionella utgör extremer 
och det interprofessionella ett mellanläge.    

Hur kan man då betrakta begreppet team i relation till begrep-
pet arbetsgrupp? Är ett team en arbetsgrupp? Skillnaden mellan en 
arbetsgrupp och ett team har beskrivits som något av ett oklart om-
råde (Jones & Roelofsma, 2000; McGrath, 1984). En del författare 
gör en mycket klar åtskillnad mellan ett team och en arbetsgrupp 
(exempelvis Orasanu & Salas, 1993) medan andra betraktar be-
greppen team och arbetsgrupp som utbytbara (exempelvis Sund-
strom, de Meuse & Futrell, 1990). Jones och Roelofsma (2000) 
föreslår att skillnaden mellan en arbetsgrupp och ett team kan ut-
tryckas som en skillnad i graden av ömsesidigt beroende, graden
av kompletterande kunskaper, och graden av samverkan. Alltså en 
tankegång som har likheter med den som beskrevs ovan vad gäller 
indelning i olika teamtyper. Teamet kännetecknas enligt Jones och 
Roelofsma av en hög grad av ömsesidigt beroende, en hög grad av 
kompletterande kunskaper, och en hög grad av samverkan. En ar-
betsgrupp kännetecknas då av en låg grad av ömsesidigt beroende, 
en låg grad av kompletterande kunskaper, och en låg grad av sam-
verkan.
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Sammanfattningsvis kan sägas att de teamkategoriseringar som här 
beskrivs har som gemensam utgångspunkt att skillnaden mellan 
olika sorters team till stor del utgår från skillnader i grad av ömse-
sidigt beroende, grad av kompletterande kunskaper, och grad av 
samverkan.

Teamarbete i vården
Här redovisas inledningsvis hur vårdteam beskrivs i forskningslitte-
raturen. Sedan följer en genomgång av vad man i litteraturen be-
skriver som fördelar med denna organisationsform. Därefter följer 
en beskrivning av faktorer som i litteraturen lyfts fram som bety-
delsefulla för hur arbetet i vårdteam gestaltar sig, och här beskrivs 
också vad man urskiljt som svårigheter med detta arbetssätt. Av-
slutningsvis förs ett resonemang där de fördelar med teamarbete i 
vården som beskrivs i forskningslitteraturen ställs mot de svårighe-
ter som också lyfts fram.  

Vårdteam  
Toseland, Palmer-Ganeles & Chapman (1986) beskriver vårdtea-
met som en grupp bestående av ett antal personer som var och en 
besitter särskild kunskap och förmåga, som arbetar tillsammans 
mot ett gemensamt mål, och som tar del av varandras kunnande. 
Det gemensamma målet är att utveckla och implementera den bästa 
formen av vård, utvärdera effekt av insatserna och vid behov juste-
ra behandlingsinsatser. En liknande beskrivning gör Drinka (1994). 

An interdisciplinary health care team is an identified collective in 
which members share common team goals and work interdependently 
in planning, problem solving, decision making and implementing and 
evaluating team related tasks. (s 87)  

Ytterligare ett exempel är en beskrivning av Tsukuda (1990).  

En identifierbar grupp i vilken medlemmarna har gemensamma mål 
och arbetar i ett ömsesidigt beroende av varandra med att lösa pro-
blem, ta beslut, implementera samt utvärdera teamets arbete. (s 69)  
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Med utgångspunkt från dessa beskrivningar ter det sig rimligt att 
det resonemang som fördes inledningsvis rörande vad som känne-
tecknar team i allmänhet även kan sägas gälla vårdteam. Vårdteam 
skulle då kännetecknas av att de består av ett antal personer med
kompletterande kunskaper som arbetar tillsammans i ett ömsesidigt
beroende för att nå gemensamma och högt värderade mål. 

Finns det då olika typer av vårdteam? Kan de t ex beskrivas 
med hjälp av de kategorier som har använts för att beskriva team i 
allmänhet (Zeiss & Steffen, 1996; Drucker, 1993; Thylefors, 
2007)? Förslag på indelningsgrunder för att beskriva olika typer av 
vårdteam har lämnats av forskare. Även för vårdteam är graden av 
samordning en viktig särskiljande faktor. Ett exempel är Shalinsky 
(1989) som gör en indelning i fyra typer av team. 

Multidisciplinärt team: Medlemmarna utför sina arbetsuppgif-
ter samtidigt, men var för sig och utan koordination eller sam-
arbete.
Pluridisciplinärt team: Medlemmarna utför sina uppgifter med 
visst mått av samarbete. 
Crossdisciplinärt team: Medlemmarna samarbetar och koordi-
nerar sitt arbete och arbetet leds av en definierad yrkesgrupp. 
Interdisciplinärt team: Medlemmarna samarbetar och koordine-
rar sitt arbete och arbetet leds främst med hjälp av gemensam-
ma, övergripande målsättningar med stort inflytande från alla i 
teamet.  

Även Oglan-Hand och Zeiss (2000) utgår från grad av samordning 
av arbetet då de föreslår en uppdelning i två olika typer av vård-
team. 

Multidisciplinärt team: Varje medlem i teamet arbetar var för 
sig med var sin ”del” av patienten, både i bedömning och i 
behandling. Avrapportering sker till teamet chef. 
Interdisciplinärt team: Medlemmarna utbyter information un-
der hela processen bedömning/behandling/utvärdering och 
fattar gemensamma beslut kring patienten.  
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Vid sidan av att beskriva olika typer av vårdteam har man i den 
aktuella forskningslitteraturen även lämnat förslag på vilka aspek-
ter av ett vårdteam som bör beskrivas för att ge en tydlig bild av 
teamet. Schofield och Amadeo (1999) gjorde en omfattande 
genomgång av forskning om mångprofessionella team i vården, 
och rekommenderar att mångprofessionella vårdteam beskrivs i 
följande sju dimensioner. 

- Storlek.
- Sammansättning (t.ex. vilka yrkesgrupper). 
- Typ av ledarskap (t.ex. formell ledare, delat ansvar, ro-

terande ledarskap). 
- Typer av arbetsuppgifter (t.ex. konsultation, behandling, 

idégenerering, beslutsfattande). 
- Kommunikation och interaktionsmönster i teamet (t.ex. typ 

av interaktion, hur ofta alla är närvarande, intensitet i kon-
takten).

- Typ av kontakt med klienterna (t.ex. alla har kontakt, några 
har det, en har det). 

- I vilken fas teamet kommer i kontakt med klienten (t.ex. 
bara bedömning, bara behandling, bara när andra misslyck-
tas med att hjälpa klienten). 

Liknande aspekter beskrivs av Diamond (1996) som nödvändiga att 
inkludera om man vill ge en adekvat bild av ett vårdteam. Ovretveit 
(1996) anser att en uttömmande beskrivning av ett vårdteam även 
bör innehålla en beskrivning av integrationen mellan yrkesgrupper-
na, hur patientbeslut fattas, hur medlemskapet i teamet är konstrue-
rat och i vilken utsträckning teamet förfogar över teamet som 
gemensam resurs.  

I den genomgång av forskning om teamarbete i vården som följer 
kommer beteckningen mångprofessionella team att användas. Detta 
då det i de studier som gjorts inom området sällan görs en närmar 
beskrivning av de team som studerats. Det är alltså många gånger 
inte möjligt att avgöra vilken typ av team det rör sig om. Beteck-
ningen mångprofessionella team kommer även att användas i övri-
ga delar av detta arbete.
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Fördelar med mångprofessionellt teamarbete i vården  
Vad man i forskningslitteraturen beskriver som det som främst mo-
tiverar teamarbetsformen är den möjligheten den ger till att arbeta 
på ett mångdimensionellt sätt i patient/klientarbetet (Abramson, 
1990; Bagnato & Neisworth, 1999; Berteotti & Seibold, 1994; Bo-
one, Minore, Katt & Kinch, 1997; Brewer, 1995; Bruszewitcz, 
1998; Clark, 1994;96; Drinka, 1994; Herrman, Trauer & Warnock, 
2002; Lichtenstein, Alexander, Jinett & Ullman, 1997; Malone & 
Koblewski, 1999; Nandan, 1997; Northcraft, Polzer, Neal & Kra-
mer, 1995; Norman & Peck, 1999; Parker, 2002; Rawson, 1994; 
Schofield & Amodeo, 1999; Strasser & Falconer, 1997; Tjosvold & 
Tjosvold, 1995; Toseland, Ivanoff & Rose, 1987; Waskett, 1996; 
West & Poulton, 1997). Man menar att fördelarna för pati-
ent/klientarbetet är (a) goda möjligheter till att ha ett helhetsper-
spektiv på patientens/klientens problematik, (b) goda möjligheter 
till att erbjuda ett vitt spektra av individuellt anpassade insatser, (c) 
goda möjligheter till att erbjuda genomgripande insatser, samt (d) 
att det mångprofessionella samarbetet ökar möjligheterna till fram-
växten av nya, kreativa idéer för arbetet. Som en illustration kan 
nämnas en studie av Toseland (1987) där man undersökte hur med-
lemmar i ett antal psykiatriska team såg på teamarbetsformen sett 
ur ett patientperspektiv. I undersökningen ingick femton psykiatris-
ka team med sammanlagt 77 medlemmar. Resultatet visade att det 
teammedlemmarna upplevde som fördelarna med teamarbete vad 
gäller patientarbetet var. 

- Bättre samordning av insatserna till klienten. 
- Det blir synligt om insatser har önskad effekt.
- Alla i teamet hålls kontinuerligt informerade om klienternas 

situation.
- Det blir tydligt att klientens problem ofta har en multifakto-

riell bakgrund.

I litteratur beskrivs att teamorganisationen även kan ge en högre 
effektivitet i vården i jämförelse med s.k. traditionella organisa-
tionsformer (Baggs & Schmitt, 1988; Bartel, Moak, & Dums, 2002; 
Hearn & Higginsson, 1998; Lichtenstein et al, 1997; Maznevski, 
1994; Mezey & Fulmer, 2000; Molnar Feiger & Schmitt, 1979; 
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Opie, Dole & O´Connor, 2002; Poulton & West, 1999; Schmidt & 
Svanstad, 2002; Tjosvold & Tjosvold, 1995; Tyrer, 2000; Williams 
& Laungani, 1999; Vinokur-Kaplan, 1995). I en forskningsgenom-
gång med fokus på palliativ vård ville man jämföra den vård 
mångprofessionella team erbjuder med s.k. traditionell vård (Hearn 
& Higginson, 1998). Som effektivitetsmått användes symtomnivå, 
kostnad för vården, hur lång tid patienten tillbringade i sitt hem 
respektive på sjukhus, hur nöjd patienten respektive anhöriga var 
med vården, samt om patienten dog där hon/han hade önskat. Re-
sultatet av litteraturgenomgången visade att den palliativa vård 
mångprofessionella team erbjuder var mer effektiv än traditionell 
vård vad gäller kostnadseffektivitet, samt hur nöjda patienter och 
anhöriga var med vården. I de övriga variablerna som användes 
som mått på effektivitet fanns ingen skillnad mellan teambaserad 
vård och konventionell vård.

Teambaserad vård har visat sig vara mer effektiv än s.k. kon-
ventionell vård även inom andra områden. Ett exempel är en studie 
av geriatrisk vård där man jämförde teambaserad vård med konven-
tionell vård med avseende på dödlighet, diagnostisk exakthet, funk-
tionsnivå samt antal dagar i slutenvård (Rubenstein, 1984, citerad i 
Hyer et al, 2000). Studien var upplagad som en randomiserad kon-
trollerad studie och visade att patienter som vårdades av mångpro-
fessionella team hade en lägre dödlighet, en mer exakt diagnos, 
högre funktionsnivå och färre dagar i slutenvård än de i konventio-
nell vård. Resultatet stöds av en metaanalys gjord av studier inom 
geriatrisk vård i USA, UK, Danmark, Sverige, Canada och Austra-
lien (Stuck, 1993, citerade i Hyer et al, 2000).

Ytterligare ett exempel från geriatrisk vård är en svensk studie i 
vilken man ville undersöka sambandet mellan grad av mångprofes-
sionalitet i vården och kvalitet i psykofarmakaanvändning (Schmidt 
& Svarstad, 2002). I studien ingick 36 vårdhem med sammanlagt 
1645 patienter. Resultatet visade att högre grad av mångprofessio-
nalitet i vården i signifikant utsträckning korrelerade med högre 
kvalitet i psykofarmakaanvändning.  

I en australiensisk studie av vård för patienter med demens-
sjukdomar ville man jämföra mångprofessionellt baserad vård med 
traditionell vård (Opie et al, 2002). I studien ingick 99 patienter 
från 4 vårdenheter och det utfallsmått man använde var grad av 
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utagerande beteende. Patienterna fördelades slumpmässigt över 
undersökningsbetingelse och kontrollbetingelse (randomiserad kon-
trollerad studie). Resultatet visade att patienterna i den mångpro-
fessionellt baserade vården i en signifikant utsträckning hade en 
lägre grad av utagerande beteende.  

Psykiatrin är ett annat område där har man har undersökt skill-
naden i effektivitet mellan teambaserad vård och konventionell 
vård. I en studie av Tyrer (2000) jämfördes teambaserad öppenvård 
med traditionell sjukhusvård. I en randomiserad kontrollerad studie 
jämförde man 100 akutfall som vårdats av mångprofessionella psy-
kiatriska team i öppenvård med 100 akutfall som vårdats på sjuk-
hus. Effektivitet mättes i hur många patienter man hade aktuella 
samtidigt, symtomreduktion under en tremånadersperiod, förbätt-
ring i social funktionsnivå, antal dagar i dygnsvård, patienttillfreds-
ställelse, samt kostnad per patient. Jämförelsen visade att den team-
baserade öppenvården hade ett bättre vårdresultat i alla jämförelse-
variablerna.  

I forskningslitteraturen beskrivs att det finns fördelar med 
teamorganisationen även ur ett personal- och verksamhetsperspek-
tiv. Man beskriver goda möjligheter till stöd medarbetarna emellan 
som en viktig fördel med teamarbete (Vinokur-Kaplan, 1995). 
Poulton och West (1999) beskriver också bättre arbetsmoral, bättre
gruppklimat samt högre arbetstillfredsställelse som fördelar. Tose-
land (1987) beskriver fördelar för vårdpersonalen som: 

- Det mångprofessionella samarbetet är stimulerande för 
medarbetarna. 

- Att arbeta i team ger ökat stöd till medarbetarna och mins-
kar risken för utbrändhet. 

- Att arbeta i team ger ökad möjlighet för medarbetarna att få 
feedback på sitt arbete.  

Ytterligare en fördel som beskrivs är att teamorganisation kan bi-
drar till minskad personalomsättning (Vinokur-Kaplan, 1995).
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Betydelsefulla faktorer för arbetet i mångprofessio-
nella vårdteam
I forskning om mångprofessionella vårdteam kan man urskilja ett 
antal faktorer som återkommande beskrivs som särskilt betydelse-
fulla för hur arbetet i vårdteam gestaltar sig (Blomqvist, 2004). 
Faktorer som lyfts fram i litteraturen är.  

- Teammedlemmars syn på teamarbete och på varandra 
- Utformning av vårdideologi och målsättning för arbetet  
- Utformning av roller i teamet 
- Fördelningen av inflytande mellan teammedlemmar  
- Kommunikationen mellan teammedlemmar  
- Teammötets funktion

I det följande redogörs för forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården som rör dessa områden, och här beskrivs även 
svårigheter som kan vara förknippade med det mångprofessionella 
arbetssättet.

Teammedlemmars syn på teamarbete och på varandra  

Hur medlemmar i mångprofessionella vårdteam ser på teamarbete 
och på varandra är något som i litteraturen beskrivs som en viktig 
påverkansfaktor för arbetet (Abramson, 1990; Heineman et al, 
1999; Hyer et al, 2000; Leipzig, Hyer, Wallenstein, Vezina & Fair-
child, 2002; Malone, 1999; Molyneaux, 2001; Nandan, 1997; Wea-
ver, et al, 1997). Man har funnit att synen på teamarbete 
kan variera hos personer som arbetar i vårdteam (Heineman et al, 
1999). En del ser teamarbete som en arbetsform som är mycket 
lämplig för produktion av högkvalitativ vård. Teamarbete kan vida-
re ses som en möjlighet till ökat inflytande i vårdorganisationen, 
och även som en möjlighet till stöd och avlastning (Malone, 1999). 
Teamarbete kan dock också ses som ett hot mot en yrkesmässig 
självständighet (ibid.). Heineman (1999) menar att läkaren ofta har 
en framträdande roll i vårdteamet, och att läkarens syn på hur arbe-
tet bör organiseras därför en viktig påverkansfaktor. Författarna 
konstaterar i sin forskningsgenomgång att läkare sinsemellan kan 
ha olika sätt att se på teamarbete. En del läkare ser teamarbete den 
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mest effektiva vårdformen och som ett sätt att arbeta för en helhets-
syn på patienten. Andra läkare ser sig själv som den mest centrala 
personen vad gäller bedömning och behandling och övriga team-
medlemmar som assisterande i vårdarbetet. En del läkare ser det 
som positivt att ansvaret för arbetet delas av alla i teamet medan 
andra ser detta som ett hot mot den status och det inflytande som 
läkare av tradition har haft i vården (ibid.).

Abramson (1990) påtalar den betydelse läkarens syn på 
teamarbete kan ha för teamets arbete och redovisar forskning där 
man funnit att läkare tenderar att ha en negativ syn på teamarbete i 
vården. Abramson menar att läkare värderar yrkesspecifik specia-
listkunskap högt, och tenderar till en tydlig gränsdragning mot 
andra professioner. Ett autonomt arbetssätt uppmuntras under ut-
bildning och man förbereds inte för att s.a.s. bli lagspelare.   

I en studie av Leipzig (2002) ville man undersöka synen på 
teamarbete vid ett antal vårdutbildningar. Undersökningen omfat-
tade sammanlagt 591 studerande vid läkarutbildning, sjuksköters-
keutbildning samt socionomutbildning, och de frågor man ville ha 
svar på var hur de studerande såg på teamarbete samt hur de såg på 
läkarens roll i vårdarbetet. Resultatet visade att de flesta studerande 
var positiva till teamarbete, läkarstuderande dock i mindre ut-
sträckning än de övriga. 

Teamarbete i primärvården undersöktes i ett arbete av Waskett 
(1996), och här beskrivs att arbetet i primärvårdsteamen färgas av 
en kollision mellan läkares självständiga arbetssätt och teamarbe-
tets betoning på samordning. Något man också såg som ett hinder 
för samarbetet i de studerade primärvårdsteamen var en oro hos 
flera av professionerna över att teamarbete innebär att gränserna för 
det egna kompetensområdet suddas ut och att detta ska leda till en 
försvagad professionell position. 

Inom forskning om geriatriska team rapporteras liknande typ av 
problem som de som beskrivs ovan (Drinka, 1994). Man menar att 
när individer från självständigt präglade discipliner sätts samman i 
vårdteam kan detta leda till separatistiska tendenser, samt till svå-
righeter att ta arbetsledning från personer med annan yrkesbak-
grund än den egna. Det kan även medföra svårigheter att föra fri-
modiga diskussioner och konstruktivt hantera kontroverser som 
olika perspektiv kan ge upphov till. 
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Resonemangen ovan har bl.a. rört frågan om huruvida medlemmar 
i vårdteam har en positiv eller negativ syn på teamarbete. En 
närliggande fråga är om medlemmar i vårdteam har en gemensam 
bild av vad teamarbete egentligen är. Att undersöka detta var syftet 
i en studie av Freeman, Miller och Ross (2000). Man utgick här 
från tanken att det sätt på vilket de olika teammedlemmarna förstår 
begreppet teamarbete har betydelse för interaktionen i teamet. Sex 
mångprofessionella vårdteam från olika vårdsektorer studerades i 
syfte att få en bild av hur medlemmarna i teamen uppfattade be-
greppet teamarbete. Resultatet av den analys som gjordes visade att 
man kunde urskilja tre olika sätt som teamarbete kunde uppfattas 
på.

Direktivt. Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast 
bland läkare. Det innebar att teamarbete ses som ett arbete som 
leds av en person (läkaren) och denne person avgör vilken in-
formation som kommuniceras till vem och när i teamet.  
Integrativt. Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast 
bland socionomer och arbetsterapeuter. Teamarbete sågs här 
som något som man gemensamt utför och ansvarar för. Alla 
deltar på lika villkor och alla ger sitt bidrag vid diskussioner av 
patienter. För att möjliggöra detta krävs mycket tid till diskus-
sion, god kommunikation, samt ständig förhandling av roll-
gränser.
Elektivt. Detta sätt att uppfatta teamarbete på var vanligast 
bland personal inom psykiatrin. Här sågs teamarbetet som ett 
system av tillfälliga allianser. Var och en arbetar helt självstän-
digt med sina patienter och remitterar till annan teammedlem 
när man själv bedömer det adekvat. Man såg här inte behovet 
av patientdiskussioner som särskilt stort. Stor vikt lades vid 
rolltydlighet och tydliga gränser.

I studien av Freeman undersökte man också hur medlemmarna i 
vårdteamen såg på ett antal faktorer som i tidigare forskning lyfts 
fram som viktiga påverkansfaktorer för teamarbete. Faktorer som 
beskrivs är en gemensam vision, god kommunikation, samt tydliga 
och högt värderade roller. Man fann att medlemmarna i teamen såg 
olika på vad en gemensam vision innebär, vad god kommunikation 
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är och betydelsen av roller. Olikheterna kunde kopplas till de tre 
skilda uppfattningarna om vad teamarbete är. En gemensam vision 
av vad god vård är sågs som viktig av personer med en direktiv
samt integrativ syn på teamarbete, men inte av personer med en 
elektiv syn. God kommunikation inom teamet sågs av personer med 
en direktiv syn på teamarbete som detsamma som att t.ex. läkaren 
avgör vad som behöver kommuniceras och mellan vilka personer. 
Personer med ett integrativt synsätt såg god kommunikation som 
detsamma som att alla delar med sig till alla av sin kunskap om 
patienten, medan personerna med ett elektivt synsätt inte såg 
kommunikation inom teamet som särskilt viktig. De olika rollerna i 
teamet sågs av personer med ett direktivt synsätt främst som utföra-
re av olika arbetsuppgifter som läkaren beslutar om. För personer 
med ett integrativt synsätt sågs rollerna som viktiga inte bara i ter-
mer av vilka arbetsuppgifter man kan utföra utan också i termer av 
vilken kunskap som var och en kan bidra med till patientarbete. 
Personer med ett elektivt synsätt hade en mycket tydlig bild av sin 
egen roll och drog en skarp gräns för den egna rollen i relation till 
andras. Andras roller såg� dock inte som viktiga för arbetet.  

En fråga som tangerar hur medlemmar i team ser på teamarbete 
är frågan om hur man ser på varandra i vårdteamet. En problema-
tisk sida av detta påtalas av Abramsons (1990) som beskriver före-
komsten av vad hon kallar en professionsbaserad etnocentrism i
mångprofessionella vårdteam. Med detta menas en tendens till att 
se den egna professionens teori och praktik som överlägsen andras 
när det gäller att möta patientens vårdbehov. Bagnato och Neis-
worth (1999) hänför svårigheter att inom barn- och ungdomsvård 
kombinera ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt 
synsätt till bristande respekt mellan de olika yrkeskategorierna. 
Berteotti och Seibold (1994) beskriver att inom primärvårdsteam är 
en professionsbaserad etnocentriciteten ett hinder i arbetet med att 
få en heltäckande bild av patientens problematik. Problem av lik-
nande slag beskrivs i team inom vårdhemsverksamhet (Nandan, 
1997). I en studie av Pietroni (1991) för man fram tanken att barriä-
rer mellan olika vårdprofessionerna kan ta sin början redan under 
studietiden. För att undersöka detta genomför man en studie som 
omfattade 273 studerande till sjuksköterska, läkare och socionom. 
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Resultatet visade att de studerande hade en mer negativ bild av de 
andra yrkesgrupperna än av den egna.

Även inom forskning om mångprofessionellt teamarbete i psy-
kiatrin påtalas förekomsten av vad man kan kalla en professionsba-
serad etnocentrism. I en forskningsgenomgång konstaterar Boone 
(1997) följande. 

Personal beliefs about ones own profession – usually its superiority – 
is one of the most frequently noted obstacles to people from different 
disciplines working well together. (s 18)  

Författarna ser en utbredd okunskap om andra professioners för-
klaringsmodeller och arbetssätt som en viktig anledning till en et-
nocentrisk hållning. Frågan om hur man ser på varandra i i ett vård-
team behandlas också i ett arbete av Norman och Peck (1999). I 
syfte att försöka förstå anledningen till problem med hög personal-
omsättning och utbrändhet bland psykiatriteam i Storbritannien 
satte man samman en nationell referensgrupp bestående av företrä-
dare för olika professioner. Referensgruppens diskussioner analyse-
rades och man tyckte sig se att en av orsakerna till problemen var 
en vanligt förekommande s.k. professionsbaserad etnocentrism. 
Denna tedde sig särskilt uttalat för psykiater och psykologer. Inom 
dessa professioner ville man också ofta ha ett stort mått av själv-
ständighet i sitt arbete vilket kan försvåra samordning av patientin-
satser. Vidare såg man hos dessa grupper en rädsla för att teamar-
bete skulle medföra förlorad professionell status.

Mångprofessionella psykiatriska team studeras även i ett arbete 
av Lichtenstein (1997). Författarna genomför en studie för att testa 
hypotesen att hög grad av heterogenitet i teamen leder till lägre 
grad av samhörighetskänsla (cohesion). Som teoretisk utgångs-
punkt använde författarna Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 
1979). Grundtanken i Social Identity Theory är att människor har 
en tendens att placera sig själva och andra i kategorier, och att den-
na kategorisering sedan påverkar mänskliga interaktioner. Katego-
riseringen ses som en i huvudsak kognitiv process, men där moti-
ven för denna indelning av människor är av emotionell natur. Emo-
tionella behov, såsom känsla av värde och av tillhörighet, gör att 
det finns en strävan att se sig själv som tillhörande vissa kategorier 
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snarare än andra. Man talar här om begreppet ingrupp som den ka-
tegori man anser sig tillhöra, och utgrupp som den kategori man 
inte tycker sig tillhöra. Inom en kategori skapas normer och tolk-
ningsramar som är till fördel för kategorins medlemmar och som 
underlättar kategorins bibehållande. Det är möjligt att urskilja en 
mängd olika sociala kategorier och som särskilt viktiga betraktas 
ålder, kön, etnicitet och även yrkestillhörighet. En enskild individ 
kan naturligtvis tillhöra flera olika sociala kategorier - eller annor-
lunda uttryckt - ha flera sociala identiteter. Mot bakgrund av detta 
resonemang drar Lichtenstein slutsatsen att olikheter mellan team-
medlemmar sannolikt påverkar deras känsla av samhörighet på ett
negativt sätt. Den studie man genomförde omfattade 105 psykiat-
riska team och sammanlagt 1004 personer. Resultatet visade att ju 
högre grad av mångfald i teamen desto lägre grad av upplevd sam-
hörighet rapporterades från teammedlemmarna.  

Även inom rehabiliterande vårdverksamhet organiserar man ar-
betet i mångprofessionella team. I en genomgång av forskning om 
rehabiliteringsteam finner Strasser och Falconer (1997) ett antal 
studier som visar att ju starkare identifikationen hos teammedlem-
marna är med den egna professionen, desto svagare är den med 
teamet. Författarna påtalar det ironiska i att den mångfald som mo-
tiverar det mångprofessionella teamets existens samtidigt verkar 
vara en faktor som kan bidra till svårigheter. Även i ett arbete av 
Frey och Sunwolf (2004) beskrivs forskning som pekar på att man i 
mångprofessionella vårdteam kan hysa en större lojalitet mot sin 
yrkesgrupp än mot det mångprofessionella team man arbetar i, och 
att detta kan leda till en lägre grad av sammanhållningen i teamet. 

vretveit (1995) påtalar att mångprofessionella vårdteam 
kan försöka ”osynliggöra” de professionsbaserade skillnaderna för 
att motverka att dessa skillnader leder till en lägre grad av sam-
manhållning. Han menar att ett osynliggörande även kan handla om 
att vårdprofessioner som blivit mer självständiga från att tidigare ha 
haft en assisterande funktion kan vilja dölja kompetensskillnader 
för att inte återigen hamna i lägre position.

Sammanfattningsvis beskrivs i forskning om mångprofessionel-
la vårdteam att medlemmar i team av detta slag kan se teamarbete 
som ett arbetssätt som väl lämpar sig för produktion av högkvalita-
tiv vård för patienter med komplexa vårdbehov. Teammedlemmar 

Ø
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kan dock även se teamarbetet som ett hot mot en yrkesmässig själv-
ständighet, och som hot mot inflytande och status. I litteraturen 
beskrivs även att olika professioner kan ha olika sätta att se på vad 
teamarbete egentligen är. Man menar att om medlemmarna i ett 
vårdteam sinsemellan uppfattar teamarbete på olika sätt så kan det-
ta försvåra arbetet i teamet. I litteraturen pekar man också på före-
komsten av vad man kan kalla en professionsbaserad etnocentrism, 
dvs. en tendens till att se den egna professionens teori och praktik 
som överlägsen andras när det gäller att möta patientens vårdbehov. 
Man ser en sådan hållning som ett hinder när det gäller att i pati-
entarbetet använda teamens hela kompetens. Vidare pekas de pro-
fessionsbaserade olikheterna i ett vårdteam ut som något som kan 
leda till en lägre grad av sammanhållning i teamet.  

Vårdideologi och målsättning för arbetet  

Skillnader i vårdideologisk inriktningen har i litteraturen uppmärk-
sammats som en faktor som kan påverka mångprofessionella vård-
teams arbete (Clark, 1994; Norman & Peck, 1999; Rawson, 1994; 
Schofield & Amodeo, 1999; Shalinsky, 1989; Yanket et al, 1992; 
West & Poulton, 1997; Vinokur-Kaplan, 1995). Man menar att en 
viktig förutsättning för patientarbetet är att man i teamet har en 
gemensam vårdideologi, dvs. en gemensam bild av vad vård av god 
kvalitet är. Man menar att de professioner som finns representerade 
i mångprofessionella vårdteam utgår från olika kunskapsbaser i sitt 
patientarbete och att detta kan leda till olika sätt att se på frågan om 
vad vård av god kvalitet är.

Mångprofessionellt teamarbete inom geriatriken är utgångs-
punkten för en forskningsgenomgång av Clark (1994). Clark anser 
att i en väl fungerande äldrevård så måste de äldres problematik ses 
ur flera perspektiv, och att de mångprofessionella vårdteamen i 
geriatriken är tillskapade utifrån den tanken. I praktiken, menar 
Clark, brottas dock många geriatriska team med att få en mångdi-
mensionell vård att bli verklighet. Clark menar att olikheter vad 
gäller hur man utifrån det medicinska respektive psykosociala per-
spektivet ser på hur god vård bör bedrivas kan bidra till dessa svå-
righeter. Skillnader kan röra hur man ser på vad som är relevant 
information, rimlig problemformulering, samt hur mötet med pati-
enten ska utformas. Inom ramen för det medicinska perspektivet 
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söker man enligt Clark kvantifierbar information om patienten, och 
man försöker reducera antalet möjliga orsaker till patientens pro-
blem. Inom det psykosociala perspektivet söker man istället infor-
mation av kvalitativt slag, och man försöker se så många bidragan-
de orsaker som möjligt till patientens problematik. I ett medicinskt 
perspektiv, menar Clark, har den professionelle ansvar för problem-
formulering och lösningsförslag, medan man i ett psykosocialt per-
spektiv mer betonar patientens delaktighet i problemformulering 
och sökandet efter lösningar. Clark menar att för att förbättra vård-
teams möjligheter att erbjuda en mångdimensionell vård behöver 
man utveckla en gemensam syn i teamet på hur vård av god kvalitet 
ska bedrivas.

Frågan om syn på vårdkvalitet lyfts fram också i en studie av 
Norman och Peck (1999). Här beskrivs resultatet av ett nationellt 
utvecklingsarbete i Storbritannien med fokus på mångprofessionel-
la team i psykiatrin. Författarna konstaterade att det i teamen fanns 
stora skillnader i synen på vad god psykiatrisk vård är. Man konsta-
terade vidare att inte heller nationella vårdriktlinjer vilade på en 
gemensam vårdideologisk grund.  

Nära kopplat till frågan om vårdideologiska utgångspunkter är 
frågan om hur målsättningar för patientarbetet formuleras. Bristfäl-
ligt formulerad målsättning eller konflikter kring målsättning be-
skrivs av West och Poulton (1997), Vinokur-Kaplan (1995), Yank 
(1992), och Shalinsky (1989) som en del av de problem som kan 
förekomma i mångprofessionella vårdteam. Yank (1992) menar att 
en viktig ledningsfunktion är att samla teamet kring en gemensam 
vårdideologi och att genom detta tydliggöra hur målsättningar i 
patientarbetet ska formuleras.  

Vinokur-Kaplan (1995) genomförde en studie av 15 mångpro-
fessionella psykiatriska team i syfte att undersöka vad som kan 
påverka teamens effektivitet. Studien visade bl.a. att det fanns ett 
signifikant samband mellan grad av måltydlighet och grad av väl 
fungerande mångprofessionellt samarbete.  

Sammanfattningsvis uttrycks i litteraturen att en viktig förut-
sättning för att vårdteam ska kunna dra nytta av den samlade kom-
petensen i teamet är att man har en gemensam vårdideologi, dvs. att 
man har en gemensam bild av vad vård av god kvalitet är. Man 
beskriver vidare att otydlighet eller konflikt kring vårdideologi och 
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målsättningar i patientarbetet förekommer som ett problem i mång-
professionellt teamarbete i vården.  

Roller i vårdteamet  

I det mångprofessionella vårdteamet samlas människor från olika 
professioner och ett sätt att se på de olika professionerna i teamet är 
i termer av olika roller. Rollernas utformning och fördelning ses 
som en viktig faktor för hur vårdteams arbete gestaltar sig (Abram-
son, 1990; Boone et al, 1997; Clark, 1996; Diamond, 1996; Herr-
man et al, 2002; Lister, 1982; Nandan, 1997; Parker, 2002; Raw-
son, 1994; Schofield & Amodeo, 1999; Toseland et al, 1987; 
Welch, Sheridan, Fuhriman & Hart, 1992; Vinkur-Kaplan, 1995; 
Yank et al, 1992). Vad är då en roll? Guvå (2001) gör en genom-
gång av olika rollteorier och tycker sig kunna urskilja ett struktu-
rellt rollbegrepp, ett interaktionistiskt, ett psykologiskt och ett sy-
stemrelaterat rollbegrepp. Ur ett strukturellt perspektiv ses rollen 
som något man s.a.s. ikläder sig. Med rollen följer vissa skyldighe-
ter och vissa rättigheter, rollen kopplas också samman med olika 
förväntningar - egna och andras. Ur ett interaktionistiskt perspektiv 
ses rollen som något som skapas i mötet mellan människor i en 
specifik situation. Rollerna är sprungna ur den reella interaktionen 
mellan människor och därför är rollerna relevanta och meningsfulla 
endast i relation till en faktisk samspelssituation. Även ur ett psy-
kologiskt perspektiv ses rollen som ett interpersonellt fenomen. Här 
präglas dock rollen av inre föreställningar om sig själv och andra, 
föreställningar som har sin grund tidigare i upplevelser av möten 
med andra människor. I möten som påminner individen om tidigare 
händelser eller samspel aktiveras dessa inre föreställningar. Ur ett 
systemteoretiskt perspektiv, eller sociotekniskt perspektiv, definie-
ras rollen utifrån den uppgift som en individ eller en grupp indivi-
der tilldelats i syfte att genomföra en organisations huvuduppgift. 
Rollen kopplar ihop individen med arbetsuppgiften. Om ett nyckel-
begrepp för en strukturell rollsyn är position och nyckelbegreppet 
för en interaktionistisk rollsyn situation så är nyckelbegreppet för 
ett systemteoretiskt/sociotekniskt perspektiv istället funktion.
I en artikel som behandlar utvecklingsmöjligheter för mångprofes-
sionellt arbete i vården konstaterar Rawson (1994) att rollbegreppet 
återkommande använts vid forskning om mångprofessionella vård-
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team, och att rollbegreppet ses ur olika teoretiska perspektiv - både 
av sociologiskt och psykologiskt slag. Rawson menar att i ett 
mångprofessionellt vårdteam är det viktigt skilja ut den roll som 
kan ses som en funktion av positionen i gruppen från den roll som 
kan ses som en funktion av det professionsspecifika perspektivet 
hos var och en.

Även Lister (1982) menar att det är konstruktivt för arbetet i 
mångprofessionella vårdteam att skapa tydlighet vad gäller olika 
roller i teamet. Lister tar sin utgångspunkt i ett strukturellt rollbe-
grepp och föreslår en indelning i olika typer av roller enligt följan-
de.

- Professionell roll. Kunskap, färdigheter och förväntningar 
som förknippas med individens profession. 

- Personlig roll. Demografiska aspekter som kön, ålder, et-
nisk tillhörighet, socioekonomisk status. 

- Formell roll. Formaliserade roller, t ex chef, handledare. 
- Informell roll. T.ex. clown, ordningsman, syndabock, fräl-

sare.

Lister vill visa på att en viktig förutsättning för ett väl fungerande 
arbete i ett vårdteam är teammedlemmarna har en tydlig bild av 
såväl sin egen roll såväl som andras roller.  
Inom forskning om mångprofessionella vårdteam har man pekat på 
problem kopplade till roller, och vad man beskriver är problem 
med överlappande roller, rolloklarheter och konflikter kring roller 
(Schofield & Amodeo, 1999). Forskning om primärvårdsteam visar 
att man inom vårdteam kan ha en oklar bild av varandras roller, 
vilket kan leda till att arbetsuppgifter faller mellan stolarna eller till 
att flera personer ovetandes arbetar med samma uppgift (Boone et 
al, 1997; Nandan, 1997; Rawson, 1994). Oklara roller kan även 
leda till konflikter i teamet om det inte finns en överrensstämmelse 
mellan teammedlemmarna vad gäller rollförväntningar.  

Clark (1996) beskriver att man inom forskning om team i geri-
atrisk vård har funnit problem av liknande slag. Han menar att 
oklarheter kring roller kan leda till att man lutar sig mot stereotypa 
föreställningar om de olika professionerna i teamet. Så blir t.ex. 
läkaren den enbart kyligt observerande samlaren av kvantifierbara 
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data medan sjuksköterskan blir den enbart varma och inkännande 
personen helt utan analytisk förmåga.  

Diamond (1996) beskriver en situation som kan generera kon-
flikt kring roller inom psykiatriska team. Psykiatriska team arbetar 
ibland med en s.k. case manager för varje patient, och uppgiften 
som case manager för en patient kan ges till vem som helst i tea-
met. Som case manager har man till uppgift att samla all informa-
tion om patienten, samt ansvara för att en behandlingsplan för pati-
enten utformas och genomförs. I de fall case managern inte är läka-
re kan konflikter uppstå kring vem som har rollen av att fatta beslut 
kring patienten - detta då läkaren av tradition är den i teamet som 
fattar beslut om patientinsatser.   

Oklara roller och konflikter kring roller i psykiatriska team be-
skrivs även av Abramson (1990) och Yank (1992). Dessa författare 
pekar på att medlemmarna i psykiatriska team många gånger har 
handledning i patientarbetet och att det kan uppstå oklarheter vad 
gäller rollfördelning mellan handledare och teamchef.  

Även Toseland (1987) pekar på problem som rör rollfördelning 
i psykiatriska team. Man genomförde en explorativ studie i syfte att 
undersöka vad medlemmar i psykiatriska ser som viktigt för att 
teamet ska kunna arbeta väl. Femton psykiatriska team (77 perso-
ner) deltog i studien och 75 % av dessa uppgav att de tyckte att 
rollerna i teamet var överlappande. Överlappande roller som man 
tyckte dels gav upphov till konkurrens om vissa arbetsuppgifter, 
dels till att vissa uppgifter �����blev någons ansvar.

Sammanfattningsvis har man i forskning om mångprofessionel-
la vårdteam lyft fram rollerna i teamet som en viktig påverkansfak-
tor för hur arbetet gestaltar sig. Man menar att arbetet i teamet un-
derlättas av att man har en tydlig och gemensam bild av varandras 
roller. Detta menar man främst gäller de professionella rollerna, 
dvs. de kunskaper, färdigheter och förväntningar som är förknippa-
de med en individs profession. Man har i litteraturen också pekat på 
förekomsten av svårigheter i teamarbetet som är förknippade med 
rollerna i teamet, och de svårigheter man tycker sig kunna urskilja 
rör oklara roller, överlappande roller och konflikt kring roller.
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Fördelning av inflytande mellan teammedlemmar  

I litteraturen beskrivs fördelning av inflytande i det mångprofessio-
nella vårdteamet som en viktig faktor för hur arbetet i teamet ge-
staltar sig (Abramson, 1990; Baily, 1984; Baily, Thiele, Ware & 
Helsel-deWert, 1985; Bell, 2001; Buszewitcz, 1998; Clark, 1996; 
Harris, 1999; Fiorelli, 1988; Pagliari & Grimshaw, 2002; Molnar 
Feiger & Schmitt, 1979; Molyneux, 2001; Nandan, 1997; Poulton 
& West, 1999; Rawson, 1994; Ryan, 1996; Schofield & Amodeo, 
1999; Shalinsky, 1989; Teram, 1991; West & Poulton, 1997; Vin-
kur-Kaplan, 1995). Flera författare menar att en mångdimensionell 
vård är beroende av ett relativt jämlikt inflytande mellan teammed-
lemmarna över de diskussioner som förs och de beslut som fattas. 
Man menar att detta är en förutsättning för att alla teammedlem-
mars kompetens ska tas tillvara. I arbeten där teammedlemmars 
inflytande över patientarbetet studerats har man i många fall valt att 
studera de patient/klientdiskussioner som förs under teammöten.
Möten som kan gå under benämningar som elevvårdskonferens, 
teammöte, behandlingskonferens eller planeringsträff. Vid dessa 
möten samlas teammedlemmarna återkommande för att diskutera 
och fatta beslut kring de patienter/klienter som man arbetar för. 
Nedan beskrivs forskning som rör fördelning av inflytande i mång-
professionella vårdteam, vad som kan påverka fördelning av infly-
tande, och frågan om beslutsfattande i vårdteamet.  

Fiorelli (1988) menar att syftet med att organisera vård i mång-
professionella team är att göra det möjligt att erbjuda patienten be-
dömning och behandling av ett mångfacetterat slag. Detta menar 
han förutsätter ett väl fungerande samarbete i teamet både vad gäll-
er informationsöverföring, beslutsfattande samt genomförande av 
insatser. Ett viktigt moment i teamets arbete blir därför det gemen-
samma teammötet och de diskussioner som förs där. Han pekar på 
att forskning om arbetsgrupper i allmänhet visar att frågor som rör 
inflytande, status och kontroll är bland de faktorer som starkast 
påverkar de diskussioner som förs och de beslut som fattas i ett 
team. Författaren menar att möjligheten till att fatta beslut om pati-
entens behandling utifrån en mångdimensionell belysning av pati-
entens situation är beroende av att alla professioner i teamet har 
inflytande över den diskussion som förs. Fiorelli menar att läkare 
av tradition har haft det största inflytande� över de beslut om insat-
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ser som fattas i vården, och att detta gör det angeläget att undersöka 
hur maktfördelningen inom mångprofessionella vårdteam ser ut. I 
syfte att studera fördelning av inflytande över beslut under team-
möten gjorde Fiorelli en studie av nitton mångprofessionella vård-
team inom somatisk rehabilitering. I teamen arbetade läkare, psy-
kolog, socialarbetare, sjuksköterska, sjukgymnast, logoped och 
dietist (studien omfattade totalt 194 personer). Teammedlemmarna 
fick skatta sig själv och sina arbetskamrater med avseende på i vil-
ken utsträckning man hade inflytande över diskussion och beslut. 
Vidare fick teammedlemmarna skatta i vilken utsträckning de själ-
va respektive arbetskamraterna under möten hade varit produktiva, 
samt deltagit i de beslut som fattades. Man fick också skatta i vil-
ken utsträckning de beslut som togs fattades på ett demokratiskt, 
autokratiskt eller konsensusinriktat sätt. Teammedlemmarnas bild 
var att den profession som hade mest inflytande över de beslut som 
fattades var läkaren. Resultaten visade också att det fanns ett posi-
tivt signifikant samband mellan i vilken utsträckning teammed-
lemmarna var aktiva under mötet och ett demokratiskt sätt att fatta 
beslut. Detta var också det vanligaste sättet att fatta beslut. Det 
fanns vidare ett negativt signifikant samband mellan i vilken ut-
sträckning teammedlemmarna var aktiva under mötet och ett auto-
kratiskt sätt att fatta beslut. Detta var det näst vanligaste sättet att 
fatta beslut. Fiorelli ser resultatet av studien som en indikation på 
ett behov av att ytterligare utveckla beslutsprocessen i mångprofes-
sionella vårdteam i riktning mot ett ökat inflytande för andra pro-
fessioner än läkare. Detta för att försäkra sig om att beslut som fat-
tas om patientens behandling fattas på basis av en bred belysning 
av patientens situation. Medel för att uppnå detta kan vara att vård-
team under möten arbetar utifrån en struktur för diskussion och 
beslut inriktad mot att stödja en jämn fördelning av inflytande.

Abramson (1990) konstaterar att något som starkt påverkar för-
delning av inflytande i team inom psykiatrin är den dominerande 
ställning som läkaren av historiska skäl har. Shalinsky (1989) på-
pekar att läkare i många vårdteam har det formella ansvaret för 
patientarbetet och att de därför ofta utövar större inflytande i teamet 
än andra medlemmar. Shalinsky anser att trots detta bygger en 
mångprofessionell vård på att allas kunskap används och att detta 
förutsätter ett relativt jämlikt inflytande över diskussion och beslut. 
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I en studie av Bell (2001) ville man få en bild arbetet under arbets-
möten i vårdteam som har till uppgift att hjälpa barn som blivit 
utsatta för misshandel. Man valde ut 15 team till studien, och dessa 
observerades under de möten teamen regelbundet hade. Resultatet 
av studien visade att det fanns stora skillnader mellan de olika pro-
fessionerna i termer av hur mycket man alls bidrog under diskus-
sionerna. Personal från åklagarmyndigheten bidrog i en statistiskt 
signifikant högre utsträckning jämfört med personal från psykiatrin 
och socialtjänsten. Man kunde också konstatera en stark korrelation 
mellan antalet deltagare under ett möte och antalet personer som 
yttrade sig under mötet. Ju större antal deltagare under ett möte 
desto färre personer yttrade sig. Resultatet visade också att i alla 
team utom ett så dominerades interaktionen av att samla informa-
tion snarare än av att diskutera handlingsalternativ. I fem av de 
femton teamen bestod 60 % av interaktionen av att samla informa-
tion. Att det fanns en stor skillnad mellan professionerna med avse-
ende på hur mycket man yttrade sig under mötena sågs som pro-
blematiskt. Man menade att det kunde innebära att aspekter av bar-
nens situation som rörde den psykologiska och sociala aspekten 
blev bristfälligt belysta då företrädarna för dessa kunskapsfält i 
mindre utsträckning lämnade bidrag till diskussionerna. Ett obser-
vandum är också att storleken på gruppen förföll ha betydelse för 
hur många personer som yttrade sig under samtalen. För att under-
lätta för alla aspekter av barnens situation att bli belysta menar för-
fattaren att det är av vikt att dels strukturera teamdiskussioner så att 
man underlättar för alla deltagare att komma till tals, dels tillse att 
teamen inte blir alltför stora.  

Pagliari och Grimshaw (2002) valde att studera arbetsmöten 
som hölls i en arbetsgrupp som hade till uppgift att ta fram riktlin-
jer för evidensbaserade vårdinsatser i primärvården. Gruppen var 
sammansatt av läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter, eko-
nomer, samt patientföreträdare och bestod av totalt nitton personer. 
Över en ettårsperiod observerade gruppen under fyra sammanträ-
den som varade i tre timmar vid varje tillfälle. Man fann att de som 
traditionellt kan betraktas som högstatusprofessioner i gruppen 
(läkare) talade signifikant mer än de som i sammanhanget traditio-
nellt kan betraktas som professioner med lägre status (sjuksköters-
kor, dietister, farmaceut, ekonom, samt patientföreträdare). Förfat-
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tarna pekar på att resultatet av en mångprofessionell grupps arbete 
bör präglas av den samlade kompetensen. För att motverka ett för 
starkt inflytande från personer med hög status i gruppen kan sam-
mansättningen av en grupp vara sådan att fler personer finns närva-
rande från s.k. lågstatusgrupper än från s.k. högstatusgrupper. 

Skilda utbildningsnivåer hos teammedlemmar kan också påver-
ka inflytandet över diskussion och beslut i mångprofessionella 
vårdteam (Balily et al, 1985; Nandan, 1997). I studien av Baily 
(1985) deltog 23 team från verksamhet för vård av utvecklingsstör-
da. Resultatet av studien visade att personer med högre utbildning i 
signifikant högre utsträckning kom med förslag under diskussio-
nerna än personer med lägre utbildning. Studien visade också att 
personer med högre utbildning i signifikant högre utsträckning an-
såg att de gav information, uttryckte avvikande åsikt samt utvärde-
rade alternativ än personer med lägre utbildning.  

Även i studier av mångprofessionella elevvårdsteam har man 
undersökt olika professioners inflytande under teammöten (Clark, 
1996). De yrkesgrupper som fanns representerade i studierna var 
lärare, psykologer, logopeder, sjuksköterskor, socialarbetare, och 
läkare. I de studier som Clark redovisar fanns stora skillnader mel-
lan de olika professionerna i teamen vad gäller i vilken utsträckning 
man deltog i den diskussion som föregår ett beslut, samt i att fatta 
beslut. Psykologer och specialpedagoger deltog i mycket högre 
utsträckning än övrig personal vad gäller att bidra med och tolka 
information, föra fram handlingsalternativ, samt fatta det slutgiltiga 
beslutet. Av detta drar författaren slutsatsen att beslutsprocessen i 
dessa team förefaller domineras av ett par yrkesgrupper, och att 
man därmed inte drar nytta av hela den samlade kompetensen i 
teamet. För att motverka dominans av några få yrkesgrupper före-
slår Clark att elevvårdsteam ska använda en systematisk struktur 
för diskussions och beslutsprocessen. Exempel på en sådan som 
nämns är ”Decision analytic model” (Maher 1981 i Clark, 1996).  

Att använda en systematisk struktur för diskussion och besluts-
fattande under arbetsmöten lyfts fram som betydelsefullt av fler 
forskare. Kabler (1983) redovisar forskning som visar på att mång-
professionella team bättre än enskilda teammedlemmar kan fatta 
beslut om insatser till handikappade barn som motsvarar barnens 
behov. Författaren påpekar att forskning om elevvårdsteam i skolan 
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visar att teamen dock sällan använder en systematisk struktur för 
sin beslutsprocess. Kabler genomförde en enkätstudie av 230 
mångprofessionella elevvårdsteam. Resultatet visade att endast en 
av de fjorton aktivteter som skulle tyda på en systematisk besluts-
process förekom återkommande, nämligen den att bidra med in-
formation. Resultatet visade också att den absolut övervägande 
delen av deltagarna i studien bedömde sitt deltagande i beslutspro-
cessen som för lågt i relation till vad de själv önskade.

Molnar Feiger och Schmitt (1979) redovisar forskning som vi-
sar på att en mångdimensionellt utformad vård är beroende av 
kompetens från flera olika kunskapsfält. De menar att detta i sin tur 
förutsätter ett jämlikt inflytande för de olika vårdprofessionerna 
över diskussion och beslut. Författarna genomförde en studie inom 
diabetesvården för att undersöka grad av jämlikt inflytande mellan 
teammedlemmar i diabetesteam, samt huruvida detta samvarierade 
med hälsotillståndet hos patienterna. I studien ingick fyra team i 
diabetesvården samt deras patienter. De yrkeskategorier som fanns 
representerade i teamen var läkare, sjuksköterska och dietist. Jäm-
likt inflytande definierades som lika grad av samtalstid under be-
handlingskonferenserna, samt lika grad av ytterligare ett antal bete-
endevariabler som kan indikera inflytande i en grupp. Teamens 
behandlingskonferenser observerades med hjälp av videoinspelning 
under en sexmånadersperiod, och varje team observerades vid sex 
tillfällen. Studien visade att de diabetespatienter som behandlats av 
vårdteam där inflytande var mer jämnt fördelat mellan teammed-
lemmarna hade ett bättre hälsotillstånd än patienter som behandlats 
av team där inflytande var mer ojämnt fördelat. Författarna anser 
att resultatet av studien stöder tanken att om man ska dra nytta av 
det mångprofessionella vårdteamets olika kompetenser så bör infly-
tandet över hur teamet utformar sitt patientarbete vara jämnt förde-
lat i teamet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att i den litteraturen som här re-
dovisat så beskrivs fördelning av inflytande i det mångprofessionel-
la vårdteamet som en viktig faktor för hur arbetet i teamet gestaltar 
sig. Flera av författarna menar att om teammedlemmars kompetens 
ska tillvaratas i patientarbetet så förutsätter detta ett relativt jämlikt 
inflytande över de diskussioner som förs och de beslut som fattas. I 
de vetenskapliga arbeten där man studerat teammedlemmarnas in-
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flytande över arbetet i mångprofessionella vårdteam har man ofta 
valt att studera de patient/klientdiskussioner som förs under team-
möten. Forskning visar att hur mycket en person alls talar under ett 
möte har betydelse för grad av inflytande över diskussioner och 
beslut. Man har också funnit att vad som traditionellt kan betraktas 
som högstatusprofessioner talar mer än de som i sammanhanget 
kan betraktas som lågstatusprofessioner. Man har vidare funnit att 
personer med högre utbildning i högre utsträckning än personer 
med lägre utbildning deltar i diskussionerna. Man har också funnit 
ett positivt samband mellan i vilken utsträckning teammedlemmar 
alls är aktiva under mötet och ett demokratiskt sätt att fatta beslut, 
samt ett negativt samband mellan i vilken utsträckning teammed-
lemmarna är aktiva under mötet och ett autokratiskt sätt att fatta 
beslut. Fynden som beskrivs ovan ser man i litteraturen som en 
indikation på behovet av att utveckla arbetssättet under teammöten 
i mångprofessionella vårdteam i riktning mot en jämnare fördel-
ning av inflytande mellan teammedlemmar. Detta för att möjliggöra 
att beslut som fattas om patientinsatser fattas efter en bred belys-
ning av patientens situation. Ett medel för att uppnå detta som be-
skrivs i litteraturen är att vårdteam tillägnar sig en modell för ett 
strukturerat arbetssätt under möten, en modell som är inriktad på 
att stödja en jämn fördelning av inflytande över den diskussion som 
förs och de beslut som fattas. Forskning om mångprofessionella 
vårdteam har visat att man sällan använder en systematisk struktur 
för sitt arbete under teammöten.

Kommunikationen mellan teammedlemmar  

Shofield och Amodeo (1999) tar i en stor genomgång av forskning 
om mångprofessionella team i vårdsektorn upp svårigheter som 
vårdprofessionernas skilda terminologier kan skapa i teamarbetet. 
Skilda terminologier kan medföra svårigheter att förstå resone-
mang som förs av andra teammedlemmar. Abramson (1990) menar 
att det tillhör undantagen att man t.ex. i utbildningssammanhang 
ges inblick i de förklaringsmodeller och den terminologi som an-
vänds av andra vårdprofessioner än den egna, något som också 
påtalas av Waskett (1996).

Avsaknad av ett utvecklat yrkesspråk kan även det medföra 
svårigheter i ett mångprofessionellt samarbete. Frågan om det språk 
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som används under elevvårdskonferenser undersöktes i ett arbete 
som rör svensk skola (Granström, 1995). I detta arbete pekar man 
på betydelsen av att deltagarna har ett utvecklat yrkesspråk. I ytter-
ligare en studie (Colnerud & Granström, 2002) lyfts betydelsen av 
ett utvecklat yrkesspråk fram. 

Ett utvecklat yrkesspråk omfattat teorier, modeller och gemensamma 
antaganden som en yrkesgrupp faktiskt hanterar och uttryck-
er/…/Yrkesspråket hjälper yrkesutövarna att kommunicera förklar-
ings- och beskrivningsmodeller, att problematisera egna och andras 
yrkesutövande liksom att tydliggöra orsakssamband och tänkbara 
handlingar eller åtgärder i relation till dessa modeller/…/yrkesspråket 
betraktas som ett verktyg som gör det möjligt för yrkesutövarna att re-
presenteras sin egen vardag, dvs. praktiken, i mentala modeller och 
teoretiska konstruktioner. (s 44)                                                                                        

Författarna tycker sig se att brister i det yrkesspråk som lärarna 
förfogar över kan leda till svårigheter i att på ett konstruktivt sätt 
reflektera över den egna praktiken och till svårigheter vad gäller att 
i ord och skrift formulera handlingsprogram för elevinsatser.     

Språkanvändning under elevvårdskonferenser i elevvårdsteam 
studerades även i ett arbete av Knotek (2003 b; c). I teamen ingick 
psykolog, kurator, lärare, speciallärare och rektor. Analys av obser-
vationsdata synliggjorde fyra olika språkstilar (genre) som använ-
des av teammedlemmarna under teammöten. Språkstilarna beskrivs 
på detta sätt. 

Personlig språkstil (Personal speech genre) 
Denna språkstil kännetecknas av att den som talar beskriver sin 
egen, personliga erfarenhet av den elev som diskuteras och av 
att vokabulären är vardaglig.

Professionell språkstil (Professional speech genre) 
Denna språkstil karaktäriseras av att man refererar till profes-
sionell kunskap, samt av att man använder termer hemmahö-
rande inom den disciplin som man tillhör.  
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Folkloristisk språkstil (Folk speech genre) 
Denna språkstil utmärks av att den är gemensam för teammed-
lemmarna och utgör en slags kvasiprofessionell terminologi 
som beskriver elevens situation eller förmåga.  

Förhandlad språkstil (Negotiated speech genre) 
Även denna språkstil är gemensam för teammedlemmarna. Till 
skillnad från den folkloristiska språkstilen sker här en integre-
ring av de olika professionella perspektiven som finns represen-
terade i teamet.  

Författaren menar att även om såväl den personliga som den pro-
fessionella och folkloristiska språkstilen fyller funktioner av både 
kognitiv och social karaktär, så är dessa språkstilar inte bra verktyg 
i en mångprofessionell, kollaborativ problemlösningsprocess. För 
att underlätta samarbetet bör ett mångprofessionellt team arbeta för 
att utveckla en gemensam förhandlad språkstil.

Sammanfattningsvis har man i forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården pekat på att professionernas skilda terminolo-
gier kan skapa svårigheter i teamens arbete på det sättet att man kan 
ha svårt att förstå resonemang som förs av andra teammedlemmar. 
Knotek (2003b) menar att ett mångprofessionellt team bör arbeta 
för att utveckla en gemensam s.k. förhandlad språkstil. Man har 
även lyft fram betydelsen av att medlemmarna i ett mångprofessio-
nellt vårdteam alls har tillgång till ett utvecklat yrkesspråk, detta 
för att göra det möjligt att både reflektera över och i ord formulera 
sig kring den gemensamma praktiken.  

Teammötets funktion  

Som framgått av den här redovisade forskningen så beskrivs åter-
kommande i litteraturen att syftet med att organisera vård i mång-
professionella team är att göra det möjligt att erbjuda patienter vård 
av ett mångfacetterat slag. Att åstadkomma detta menar man förut-
sätter ett väl fungerande samarbete i teamet både vad gäller infor-
mationsöverföring, beslutsfattande samt genomförande av insatser. 
Ett viktigt moment i teamets arbete är därför det gemensamma 
teammötet och de diskussioner som förs där. Som också framgår av 
den tidigare framställningen så har man i forskning om mångpro-
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fessionella vårdteam ägnat arbetet under teammöte en hel del upp-
märksamhet.   

Det uttalade syftet med det gemensamma teammötet i vårdteam 
är att analysera en patient/klients (i någon bemärkelse problematis-
ka) situation, samt att fatta beslut om insatser (Abreu, Zhang, Seale, 
Primeau, & Jones, 2002; Crepau, 1994; Harris, 1999; Heineman et 
al, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002; Toseland, 1987; Øvretveit, 
1995). Man ska alltså utbyta information, diskutera sig fram till 
lämpliga insatser, fatta beslut om dessa, samt komma överrens om 
hur insatserna ska genomföras. Forskare har dock pekat på att 
teammötet kan fylla fler funktioner än de explicit uttalade (Abreu et 
al, 2002; Colnerud & Granström, 2002; Knotek, 2003a; Granström, 
2001). Denna aspekt av teammöten har man i ett antal studier be-
lyst, och man har pekat på ett antal funktioner som snarast kan ses 
som kopplade till mötesdeltagarnas behov. Man menar också att 
mötesdeltagarna kan vara omedvetna om att arbetet under mötet 
kan fylla fler funktioner än de s.a.s. rationella.

Colnerud och Granström (2002) studerade elvevvårdskonferen-
ser i grundskolan och konstaterade att funktionen som konferenser-
na fyllde kunde betraktas som tvåfaldig. Den officiella funktionen��	
 
arbetsmötet var att vara en plats för analys av elevvårdsproblem 
och för beslut om åtgärdsprogram. Den andra, outtalade, funktio-
nen hade att göra med vad författarna benämner som avlösning.
Med detta avses ett behov hos mötesdeltagarna av att ”bekänna” 
sina tillkortakommanden vad gäller en elev och genom detta upple-
va en slags absolution för dessa. Genom att personalen för varandra 
beskrev elevens problematiska beteende befriade de sig från ansva-
ret för beteendet. Författarna påpekar att denna funktion hos konfe-
renserna inte ska negligeras då den kan vara en viktig möjlighet för 
skolpersonalen till emotionell avlastning.

Frågan om vilka olika funktioner teammöten kan fylla belystes 
även i en studie av sju mångprofessionella behandlingsteam inom 
barnpsykiatrin (Harris, 1999). Arbetet under behandlingskonferen-
ser studerades, och de professioner som fanns representerade var 
socialarbetare, psykolog, lärare och sjuksköterska. Studien syftade 
till att generera en empiriskt grundad teori om beslutsprocessen i 
teamen, så som den gestaltade sig under behandlingskonferenser. 
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Analys av data ledde till att sju centrala aspekter av beslutsproces-
sen framträdde. 

- Olika professioner har olika grad av inflytande på besluten. 
- De personer som ingår i teamen ser olika på vikten av att 

delta i konferenserna. 
- Många behandlingsbeslut fattas utanför konferensens ram. 
- Den som är ordförande för mötet har stort inflytande på be-

sluten.
- I de synpunkter som lämnades i den diskussion som skulle 

leda fram till beslut hänvisar mycket sällan till psykologis-
ka, sociala eller biologiska teorier som stöd för synpunkten 
- synpunkterna accepteras utan detta stöd. 

- Man undviker konfrontationer och söker snabbt konsensus-
beslut.

- Ordförande ber sällan alla komma med synpunkter inför be-
slut.

Författaren menar att resultatet av studien antyder att de beslut som 
fattas av barnpsykiatriska vårdteam inte alltid fattas på vad man 
kan kalla rationella grunder. Åtminstone förfaller beslutsprocessen 
ha fler funktioner än att fatta beslut som är adekvata i relation till 
det aktuella barnets behov. Sådana funktioner kan vara att fylla ett 
behov av ångesthärbärgering för deltagarna i mötet samt ett behov 
av stöd i sin yrkesutövning. Vidare ett behov av att undvika konflik-
ter mellan mötesdeltagarna. Harris avslutar sitt arbete med en kort 
genomgång av forskning som visar att mångprofessionella vård-
team ibland fattar klientbeslut som är influerade av andra faktorer 
än klientrelaterade. Sådana faktorer kan vara omedvetna processer, 
eller att beslut fattas för att gynna den egna professionen.

I ett arbete av Knotek (2003a) studerades mångprofessionella 
team inom skolan som hade till uppgift att besluta om insatser för 
elever med inlärningssvårigheter. I team av detta slag ingick psyko-
log, kurator, lärare, speciallärare och rektor. Den studie som 
genomfördes syftade till att dels undersöka hur medlemmarna i två 
team under teammöten gjorde sig en föreställning om (conceptuali-
zed) den elev som aktualiserats, dels hur diskussionen av eleven 
gestaltade sig. Data analyserades med syftet att urskilja återkom-
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mande ämnen och sociala processer. Resultatet av analysen resulte-
rade i fyra sådana kategorier. 

Problembeskrivning 
Elevkarakteristika 
Insatser 
Social interaktion i teamet under mötet 

Kategorin Sociala interaktioner i teamet under mötet analyserades 
ytterligare med hjälp av Bakhtins begrepp för socialt tal och språk-
genre (1986, i Knotek, 2003a). Sammanfattningsvis visade analy-
sen att det sätt på vilket man formulerade problem samt det sätt på 
vilket elever karaktäriserades i stor utsträckning påverkades av den
sociala interaktionen i teamet under teammötet. Sociala processer i 
teamet inverkade på problemformulering och elevkaraktäristika på 
det sättet att fokus i stor utsträckning lades på sådana aspekter av 
eleven och elevens liv som låg utanför skolsituationen. Man ägnade 
sig i påtagligt mindre utsträckning åt att diskutera själva skolsitua-
tionen och skolans insatser. Den slutsats författaren drar av resulta-
tet är att den sociala interaktionen i teamen under teammöten till 
viss del kan vara ett hinder för en mångfacetterad belysning av 
elever som aktualiseras hos teamet.  

Mångprofessionella teammöten inom somatisk rehabiliterings-
verksamhet studerades i att arbete av Abreu (2002). Vid dessa mö-
ten deltog neuropsykolog, arbetsterapeut, logoped, och sjukgym-
nast. Teammötena syftade till att lämna information om patienter-
na, formulera kort- och långsiktiga mål för rehabiliteringen, utvär-
dera gjorda insatser, samt planera för utskrivning. En uttalad ambi-
tion var att dessa möten skulle ha en tydlig klientcentrering och 
därför deltog patienter och anhöriga vid dessa möten. Man studera-
de 51 teammöten, och data analyserades med hjälp av kvalitativ 
analys i syfte att urskilja centrala teman i det skeende som observe-
rades. Ett fynd man redovisade var att interaktionen under mötena 
inte var klientcentrerad utan snarare team - eller professionscentre-
rade. Trots ambitionen om en tydlig klientcentrering fördes allt�å 
diskussionerna främst ur de professionellas perspektiv. Att skeen-
den av detta slag synliggörs för teammedlemmar ser Abreu som en 
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viktig förutsättning för att vårdteam ska ha möjlighet att utveckla 
arbetet mot en större klientfokusering.  
Granström (2001) använder Wilfred Bions teori om grupper som 
utgångspunkt i sitt arbete där han studerade arbetsmöten i skolan. 
Bion (1961) menar att en arbetsgrupp i sitt agerande kan befinna 
sig i två olika tillstånd. När gruppen agerar som en arbetsgrupp
arbetar man på ett konstruktivt sätt med den explicita uppgift man 
har att lösa. När arbetsgruppen agerar som en grundantagande-
grupp arbetar man inte längre med den uppgiften utan mot andra – 
omedvetna - mål. Bion tyckte sig urskilja ett antal olika mönster för 
hur grupper agerar då de agerar som grundantagandegrupp. Dessa 
beskriver han som beroendegruppen, kampgruppen, flyktgruppen 
och parbildningsgruppen. Bion menar att en arbetsgrupp vanligen 
pendlar mellan att fungera som en arbetsgrupp och att fungera som 
en grundantagandegrupp. Anledningen till att en arbetsgrupp trans-
formeras till en grundantagandegrupp menar Bion är att gruppen är 
utsatt för påfrestningar som man försöker hantera genom att gå in i 
ett annat grundantagande än grundantagandet att gruppen ska arbe-
ta på sin explicit förelagda uppgift. Granström kunde visa att det 
vid ett möte under en timme kan 10-15 sådana växlingar ske, och 
han menar att arbetet i en grupp kanske behöver oscillera mellan de 
två lägena arbetsgrupp och grundantagandegrupp för att vara effek-
tivt. Detta för att agerandet som grundantagandegrupp kan tillgodo-
se gruppens emotionella behov på ett sätt som kan vara gynnsamt 
för möjligheten klara av att också agera som arbetsgrupp.  

Sammanfattningsvis så beskrivs arbetsmötet i mångprofessio-
nella vårdteam som ett viktigt forum vad gäller beslut och samord-
ning i patient/klientarbetet. Det uttalade syftet beskrivs som att ana-
lysera en klients/patients situation, samt fatta beslut om insatser. 
Tanken att teammötet dock kan fylla fler funktioner än den explicit 
uttalade har förts fram av flera forskare. Man menar att arbetet un-
der mötet också kan syfta till att tillgodose olika behov hos delta-
garna, något man menar att deltagarna kan vara omedvetna om.  

Några reflektioner rörande forskning om mångprofes-
sionellt teamarbete i vården
Flera namnkunniga forskare inom området forskning om team och 
arbetsgrupper har formulerat modeller för hur man kan beskriva 
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faktorer som påverkar arbetet. Sådana modeller har utarbetats av 
t.ex. Hackman (1990), McGrath (1995) och Paris, Salas och Can-
non-Bowers (2000). Man har i dessa sammanhang många gånger 
gjort en uppdelning mellan strukturfaktorer och processfaktorer.
Exempel på strukturfaktorer är mål, gruppstorlek, ledning, kommu-
nikation, gränshantering, sammansättning, roller och organisato-
riskt kontext. Exempel på processfaktorer är normbildning, kohe-
sion och balans mellan relations- och uppgiftsorientering. Forskare 
har dock påpekat att uppdelningen inte oproblematisk då faktorer 
som brukar betraktas som strukturella kan förändras över tid och då 
snarare kan ses som processfaktorer (exempelvis Jern, 1998; Sund-
trom, de Meuse & Futrell, 1990). Exempel på sådana faktorer är 
normer, roller, mål- och kommunikationsfaktorer.   

Som framgått av den forskningsgenomgång som här har pre-
senterats så har man i forskning om mångprofessionellt teamarbete 
i vården lyft fram ett antal både struktur- och processfaktorer som 
viktiga påverkansfaktorer för arbetet. Två strukturfaktorer som 
dock i påtagligt lite utsträckning berörts i litteraturen är frågan om
gränshantering samt om organisatoriskt kontext. Man har främst 
fokuserat på teamets inre arbete och i mindre utsträckning på det 
organisatoriska sammanhang som teamet verkar inom. Ytterligare 
en strukturfaktor som i liten utsträckning berörts är frågan om le-
darskapets betydelse för vårdteams arbete. En aspekt som inte hel-
ler på något framträdande sätt lyfts fram i forskning om vårdteam 
är frågan om att arbetsgrupper/teams olika utvecklingsnivåer 
(Wheelan, 1996).  

Ytterligare en reflektion är att man främst förefaller ha studerat 
själva vårdteamens arbete snarare än utfallet av det, dvs. själva 
vårdinsatserna eller patienter/klienters uppfattning om vårdinsat-
serna. I studier av vårdteams arbete har man också i stor utsträck-
ning använt sig av olika typer av självskattningförfaranden som 
datainsamlingsmetod. Man har alltså främst undersökt teammed-
lemmars uppfattning om arbetet i teamet (andra ordningens per-
spektiv, Marton, 1981) snarare än att studera själva teamarbetet 
(första ordningens perspektiv).

En avslutande reflektion är att forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården kan sägas ha en viss normativ prägel. I många 
av de arbeten som här refererats förefaller det vara en helt obestrid-
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lig utgångspunkt för författarna att ett mångprofessionellt teamar-
bete i vården innebär stora fördelar för hur patient/klientinsatser 
utformas och därför är att föredra framför andra organisationsfor-
mer. Thylefors (2007) gör samma reflektion och menar att argu-
menten för mångprofessionellt teamarbete i dagsläget kanske trots 
allt övertygar mer utifrån logik och sunt förnuft än utifrån forsk-
ningsbaserade fakta.

Mångprofessionellt teamarbete i vården: Fördelar i 
relation till nackdelar
I denna genomgång av forskning om mångprofessionellt teamarbe-
te i vården har beskrivits vad man i litteraturen pekat ut som förde-
lar med det mångprofessionella vårdteamet som organisationsform. 
Sammanfattningsvis handlar det om (a) större möjligheter till ett 
helhetsperspektiv på patientens/klientens problematik, (b) större 
möjligheter till ett vitt spektra av individuellt anpassade insatser, 
(c) större möjligheter till att erbjuda mer genomgripande insatser, 
samt (d) att det mångprofessionella samarbetet gynnar framväxten 
av nya idéer för vårdarbetet. Som fördelar för medarbetarna be-
skrivs vidare möjlighet till ökat stöd, och ökade möjligheter till 
feedback på arbetsinsatser. Fördelar för vårdorganisation kan vara 
minskad personalomsättning, samt högre effektivitet.

Som framgått av redogörelsen för viktiga påverkansfaktorer för 
teamarbete så pekar man i forskningslitteraturen i stor utsträckning 
även på de svårigheter som kan finnas med mångprofessionellt 
teamarbete i vården. En svårighet som beskrivs är uttryck för s.k. 
professionsbaserad etnocentrism, d.v.s. en tendens till att se den 
egna professionen� teori och praktik som överlägsen andras när det 
gäller att möta patientens hjälpbehov. Den mångprofessionella 
sammansättningen kan vidare medföra att man inom teamet är 
okunniga om varandras kompetensområden, dvs. att man saknar en 
tydlig bild av vilken typ av arbetsinsatser man kan förvänta sig av 
varandra. Detta kan bl.a. leda till oklarheter vad gäller roller i tea-
met. Oklara roller som i sin tur kan leda till att arbetsuppgifter fal-
ler mellan stolarna, till att flera personer ovetandes arbetar med 
samma uppgift, eller till missriktade förväntningar vad gäller vem 
som gör vad i teamet. Att de olika professionerna i många fall har 
utvecklat en professionsspecifik terminologi gör att man också kan 
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ha svårigheter att förstå varandras resonemang kring en pati-
ent/klient. Ett problem kan även vara att samarbetet påverkas av 
en kollision mellan en del vårdprofessioners av tradition självstän-
diga arbetssätt och teamarbetets betoning på samordning. Detta kan 
bl.a. leda till en oro över att gränserna för det egna kompetensom-
rådet ska suddas ut och att detta ska leda till en försvagad profes-
sionell position. En tradition av tydlig gränsdragning mot andra 
professioner kan vidare leda till svårigheter att ta arbetsledning från 
personer med en annan yrkesbakgrund än den egna. Teamarbetet 
kan alltså ses som ett hot mot en yrkesmässig självständighet. Att 
man inom ett vårdteam kan ha olika uppfattningar om vad teamar-
bete egentligen innebär kan även detta vara ett hinder för arbetet. 
De professionsbaserade olikheterna kan också leda till att med-
lemmarna i vårdteamet upplever en låg grad av samhörighet i tea-
met då man främst ser sig som en medlem i den egna professions-
gruppen. Något som också uttrycks i litteraturen är att om alla 
teammedlemmars kunskap ska komma patient/klientarbetet till del 
så förutsätter detta ett relativt jämlikt inflytande över diskussion 
och beslut. Flera studier pekar dock på att inflytande i detta avse-
ende kan vara ojämlikt fördelat i mångprofessionella vårdteam. 
Professioner med högre utbildningsnivå och med hög status förefal-
ler ha mer inflytande över diskussion och beslut än övriga. I littera-
turen beskrivs vidare att en förutsättning för ett väl fungerande ar-
bete är att man i teamet har en gemensam vårdideologi, dvs. en 
likartad bild av vad vård av god kvalitet är, men att olikheter i kun-
skapsbas kan leda till olika sätt att se på detta.

De fördelar som kan urskiljas med det mångprofessionella 
vårdteamet som organisationsform kan ställas mot de svårigheter
som denna organisationsform också kan medföra. Mångprofes-
sionellt teamarbete kan alltså ses som ett arbetssätt som skapar för-
utsättningar för komplexa problemanalyser och mångfacetterade 
insatser i patient/klientarbetet. Samtidigt pekar forskning om 
mångprofessionellt teamarbete i vården på att just den mångprofes-
sionella sammansättningen av teamen kan medföra svårigheter i 
vårdarbetet. Att utveckla kunskapen kring fördelar respektive nack-
delar med mångprofessionellt teamarbete i vården är en viktigt frå-
ga. Möjligen finns ytterligare en aspekt av teamarbete i vården som 
är viktig att utforska. Nämligen frågan om i vilken utsträckning de 
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patientinsatser som görs av mångprofessionella vårdteam verkligen 
är av ett mångdimensionellt slag, dvs. präglade av teamets samlade 
kompetens. Denna fråga har vad jag känner till inte studerats i tidi-
gare forskning. I flertalet av de arbeten som här har presenterats 
förefaller ett outtalat antagande vara att teamens mångprofessionel-
la sammansättning på ett oproblematiskt sätt också medför att de 
vårdinsatser teamet ger är av ett mångprofessionellt slag. Det finns 
idag inte någon övergripande teoretisk modell som förklarar vilka 
faktorer som har betydelse för utfallet av vårdteams arbete i bemär-
kelsen mångdimensionalitet Det finns således anledning att belysa 
frågan om mångdimensionalitet i patient/klientarbete såväl empi-
riskt som teoretiskt, vilket också är utgångspunkten för detta arbete.
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Kapitel 2

Svensk psykiatri   

Syftet med detta kapitel är att sätta in föreliggande studie av mång-
professionella psykiatriska team i en historisk och nationell kon-
text. Inledningsvis beskrivs svensk psykiatri i ett historiskt perspek-
tiv. Därefter följer en redogörelse som är baserad på svensk psyki-
atrilitteratur samt på arbeten från Socialstyrelsen som rör psykiat-
risk verksamhet. En genomgång görs av hur man i dessa arbeten ser 
på psykiska symtom, på psykiska symtoms etiologi, på behandlings-
former och på teamarbete i svensk psykiatrisk verksamhet.  

Hur vi i Västeuropa har betraktat psykiska symtom och människor 
som lider av sådana har skiftat genom tiderna (Eriksson & Qvar-
sell, 1997; Flygare, 1999; Hydén, 2005; Ottosson, 2003; Sjöström, 
1992). På samma sätt har metoderna man använt för att försöka 
komma tillrätta med plågsamma och/eller oönskade känslor, tankar 
och beteenden varierat. Ottosson (2003) beskriver fyra modeller 
som sammanfattar hur man i historisk tid har försökt förklara upp-
komsten av psykiska symtom.  

Den magiska-demonologiska modellen där den sjuke uppfat-
tas som besatt av något främmande och därför oskyldig till 
sitt tillstånd.  
Den religiöst-moraliska modellen där de psykiska symtomen 
ses som orsakade av personens brott mot en gudomlig ord-
ning.
Den profana-moraliska modellen där psykiska symtom ses 
som en följd av att den mänskliga passionen har tagit över-
hand över förnuftet. 
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Den medicinsk-biologiska modellen där kroppsliga obalanser 
ses som orsaken till de psykiska symtomen. 

Det s.k. vansinnet kunde under antiken ses som en gåva från gu-
darna och tolkades därmed ur ett andligt perspektiv (Johannisson, 
1996). Även under medeltiden användes en andlig referensram för 
att försöka förstå vad som drabbat de vansinniga, men med skillna-
den att de drabbade betraktades som straffade av Gud snarare än 
välsignade. En bit in på 1700-talet utmanades detta synsätt av na-
turvetenskapligt baserade förklaringsmodeller då de psykiska 
symptomen alltmer sågs som uttryck för en kroppslig obalans (Bü-
low, 2005). Senare tiders förklaringsmodeller har handlat om fakto-
rer av såväl kroppslig som psykologisk och social natur (Socialsty-
relsen, 2006).

Svensk psykiatri i backspegeln
Reformationen i Sverige medförde att de katolska klostrens välgö-
renhetsarbete för behövande alltmer övertogs av profana inrätt-
ningar (Ottosson, 2003; Sjöström, 1992). Under 1600-talet stadga-
des att varje län skulle ha ett hospital under överinseende av lands-
hövding eller biskop (Crafoord, 1987). På hospitalen tog man om 
hand alla samhällets nödställda - såväl fattiga som orkeslösa, sin-
nesslöa och dårar. I slutet av 1700-talet fick Serafimerorden i upp-
drag av Gustav III att fungera som tillsynsmyndighet för sjukvår-
den. Man arbetade då för att varje län skulle ha både ett lasarett och 
ett hospital. Lasaretten skulle ta hand om de botbara och hospitalen 
de s.k. obotbara, och bland dessa placerades vad som benämndes 
som dårarna (Sjöström, 1992). År 1864 instiftas landstingen som då 
övertog lasarettens verksamhet medan hospitalen förblev i statlig 
regi.

Tidiga behandlingsformer  
Under 1700-talet utformades behandlingsinsatserna i stor utsträck-
ning utifrån tanken att personens förstånd var förryckt, och därför 
behövdes skakas eller ryckas rätt. Behandlingen kunde därför bestå 
av t.ex. kraftiga duschar, överraskningsbad, svänggungor eller 
framkallade kräkningar. Först under 1800-talet byggdes hospital 
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specialiserade på personer med psykiska störningar, och det första 
hospitalet med inriktning mot personer med psykiska symtom i 
Sverige grundades i Vadstena 1826. Den behandling som erbjöds 
på hospitalet bestod dels i ”omskakande” interventioner som släng-
gungor och snurrstolar, men även av dekokter av olika slag. Precis 
som i övriga Europa växer i Sverige tanken fram att psykiska sym-
tom kan hänga samman med en människas moraliskt och intellek-
tuella utveckling. Behandlingsinsatser kom därför att även omfatta 
s.k. sociala uppfostran. Fram till 1900-talets början syftade asyler-
nas aktiviteter främst till att återställa patientens mentala hälsa ge-
nom en s.k. regelbunden livsföring, samt genom att på olika sätt 
manipulera patientens kroppsliga funktioner. Även om det vid den-
na tidpunkt fanns en motsättning mellan de som hävdade att psy-
kiska symtom var orsakade av hjärnsjukdomar, och de som menade 
att de hängde samman med psykiska påfrestningar så var behand-
lingsinsatserna desamma (Ottosson, 2003).  

Föreställningen att psykiska symtom kunde ha kroppsliga orsa-
ker ledde till att läkare i allt större utsträckning kom att utforma de 
insatser som gavs vid asylerna (Flygare, 1999; Ottosson, 2003). Att 
förändra verksamheten från att vara mer omhändertagande till att 
ha ambitionen att behandla återspeglas i hur de anställda titulerades 
(Flygare, 1999). I början av 1800-talet leddes hospitalet av en per-
son som titulerades syssloman och som oftast hade en lägre juridisk 
utbildning eller en militär bakgrund. Till sin hjälp hade han en pre-
dikant, samt vaktpigor och dårvaktare. Vid mitten av 1800-talet är 
den som leder arbetet vid hospitalet istället en läkare och beteck-
ningarna för ”betjäningen” har ändrats. Vaktpigor blir sköterskor, 
dårvaktare blir sjukvaktare och dårhushjonen själva blir patienter 
(ibid.).

Kring sekelskiftet 1800/1900-tal blir alltså psykiatrin alltmer av 
en medicinsk disciplin, och år 1851 blir psykiatri en medicinsk 
specialitet i Sverige (Allgulander, 2005; Ottosson, 2003). I och med 
denna förändring började man alltmer att behandla psykiska sym-
tom på samma sätt som kroppsliga åkommor (Hydén, 2005; Social-
styrelsen, 2006). Det ledde till en sängbunden psykiatrisk vård och 
till t.ex. terapeutiska bad och användning av elektricitet för att sti-
mulera aktivitet. Man eftersträvade att efterlikna den somatiska 
vården med sängläge och observation i stora salar. Den behandling 
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som erbjöds kunde vara långverkande barbiturater, brom, klorhyd-
rater, paraldehyd, opium, skopolamin, samt behandling med sköld-
körtelhormon (Ottosson, 2003). Psykoanalysen växer under denna 
tid fram i Europa, men det dröjer en bit in på 1900-talet innan psy-
koanalytisk teori och praktik blev inslag i den svenska psykiatriska 
verksamheten (Allgulander, 2005).  

Sängplatser och yrkesspecialiteter   
Både i Sverige och övriga Europa ökar antalet asyler kraftigt under 
1800-talet och första halvan av 1900-talet (Bülow, 2005). I Sverige 
ökar antalet vårdplatser från ca 4000 platser år 1900 till ca 33 000 
år 1950 (Sjöström, 1992). Under 1950-talet och början av 1960-
talet är slutenvårdspsykiatrin i Sverige som mest omfattande (Hy-
dén, 2005). I landet finns då totalt drygt 34 000 sängplatser och 
man vårdar 450 patienter i slutenvård per 100 000 invånare. I en 
internationell jämförelse hade Sverige en topplacering vad gäller 
antalet patienter som vårdades i slutenvården under denna tid (Sjö-
ström, 1992).  

Under mitten av nittonhundratalet startar i Sverige en avveck-
ling av institutionsbaserad vård för människor med psykiska sym-
tom. I såväl flera västeuropeiska länder som i USA började avveck-
lingen av de stora mentalsjukhusen i början av nittonhundratalet, så 
den avveckling som så småningom sker i Sverige börjar i en inter-
nationell jämförelse sent (Hydén, 2005; Socialstyrelsen, 2006). När 
avvecklingen av slutenvårdsplatser i Sverige dock kommer igång 
sjunker antalet sängplatser relativt snabbt. Antalet sängplatser sjönk 
från ca 34 000 mot slutet av 1960-talet till ca 10 000 sängplatser 
1995 (Hydén, 2005). Förklaringar till avvecklingen har varit flera. 
Möjliga bakomliggande faktorer till avinstitutionaliseringen som 
beskrivits är utvecklingen av öppenvårdsbaserade behandlingsfor-
mer, nya läkemedel mot psykos, kritik mot förhållandena på men-
talsjukhusen, samt de stora kostnaderna förknippade med institu-
tionsvård (Socialstyrelsen, 2006). Man har också pekat på inflytan-
det från två forskare - Erving Goffman och Michel Foucault (Ottos-
son, 2003). Ottosson menar att dessa kom att få ett stort inflytande 
över den psykiatriska vårdideologin. Budskapet från Goffman och 
Foucault var - som Ottosson beskriver det - att slutna psykiatriska 
institutioner hade en deformerande inverkan på patienterna som 
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förstärkte symtombilden och försvårade en återanpassning till sam-
hället.  

I samband med utbyggnaden av den psykiatriska vården sker en 
tilltagande specialisering och professionalisering av personalen 
(Hydén, 2005). Skötare blir en särskild yrkeskår med egen utbild-
ning som ges vid mentalsjukhusen (Allgulander, 2005). Även läka-
re och sjuksköterskor får så småningom också egna specialistut-
bildningar. För sjuksköterskorna infördes år 1955 två månaders 
kurs på mentalsjukhus i grundutbildningen, och en vidareutbildning 
i mentalsjukvård infördes. Under första delen av 1900-talet utveck-
las de nya behandlingsformer som är baserade på psykoanalysen 
och andra former av psykologiskt inriktad terapi vilket medför att 
yrkesgruppen psykologer blir verksamma inom den psykiatriska 
vården (Qvarsell & Eriksson, 1997). Den första kuratorstjänsten 
inom psykiatrisk verksamhet inrättades 1955 (Bullington, 1991).  

Allt närmare vår tids psykiatri
Under 1970-talet förändras psykiatrin gradvis både vad gäller sy-
nen på psykiska symtoms etiologi och vad gäller behandlings- och 
organisationsformer. Psykiatrisk utredning och behandling baseras 
alltmer på en mångdimensionell syn på uppkomsten av psykiska 
symtom (Bullington, 1991; Crafoord, 1987; Silfverhielm & Kamis-
Gould, 2000; Socialstyrelsen, 2006). Utifrån ett mångdimensionellt 
synsätt betraktas psykiska symtom som kopplade till såväl kropps-
liga som psykologiska och sociala faktorer, och på behandlingssi-
dan innebar detta att behandlingsmetoderna utvidgades till att i 
större omfattning än tidigare innefatta psykologiska och sociala 
behandlingsmetoder.  

Under slutet av 1970-talet och första delen av 1980-talet 
genomfördes den s.k. sektoriseringen. Sektoriseringen innebar att 
en sammanhållen psykiatrisk vårdorganisation skulle ansvara för 
all psykiatrisk vård (både öppenvård och dygnsvård) inom ett defi-
nierat geografiskt område (Hansson, 1996; Hydén, 2005; Ottosson, 
2003). Tidigare var öppenvård och dygnsvård organisatoriskt sepa-
rata enheter, och så även specialenheter riktade mot ett begränsat 
antal diagnoser. Målsättningen var att psykiatrisk verksamhet skul-
le organiseras i form av mindre enheter nära medborgarna, samt 
erbjuda mångsidiga hjälpinsatser. Ledande principer var helhets-
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syn, lättillgänglighet, öppna vårdformer, samverkan och förebyg-
gande arbete (Socialstyrelsen, 2006). Att organisera psykiatrisk 
vård enligt sektorsprincipen gjordes i syfte att genom utökade öpp-
nare vårdformer och bättre kontinuitet i vården reducera antalet 
vårdepisoder i dygnsvård samt korta vårdtiderna. Öppenvården fick 
därmed en mer framträdande roll än tidigare och vid denna tidpunkt 
fick också psykologiskt baserade behandlingsformer större utrym-
me i det psykiatriska behandlingsarbetet (ibid.).  

I mitten av 1980-talet hade i stort sett alla landsting i Sverige 
tillskapat sektorskliniker (Socialstyrelsen, 2006). Vid denna tid-
punkt fanns cirka 135 psykiatriska kliniker med dygnsvårdsplatser i 
landet, och cirka 500 öppenvårdsmottagningar (ibid.).  

Öppenvård och teampsykiatri
Behandlingen förläggs under 1980-talet i huvudsak till öppenvår-
den, och för att där möjliggöra allsidiga utredningar samt ett brett 
behandlingsutbud organiserades arbetet till stor del i mångprofes-
sionellt bemannade team (Bullington, 1991; Ottosson, 2003; Soci-
alstyrelsen, 2006). I teamen arbetade vanligtvis läkare, psykolog, 
kurator, sjuksköterska och skötare, och ibland även arbetsterapeut 
och sjukgymnast (Crafoord, 1987).

Nacka-projektet var det första försöket till ett arbetssätt baserat 
på mångprofessionellt teamarbete inom en sektoriserad psykiatri, 
och kan ses som en mönsterbildande verksamheten under 1980-
talet (Socialstyrelsen, 2006). I en rapport från projektet beskrivs de 
delvis nya roller för yrkesgrupperna i psykiatrin som förändringen 
av arbetssätt medförde (Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings 
och Rationaliseringsinstitut (Spri), 1978). En förändring som be-
skrivs i rapporten vad gäller läkarnas roll är att uppgiften som me-
dicinsk ansvarig för verksamheten blir mer komplicerad då be-
handlingsmetoderna i allt större utsträckning inte enbart är medi-
cinska. Läkaren förväntades ansvara för en verksamhet där en stor 
del av behandlingsarbetet skedde inom det psykologiska och socia-
la området - områden där läkaren inte har sin grundkompetens. För 
psykologens del beskrivs följden av den förändrade organisatio-
nen främst som en förändring från att vara en expert utanför arbets-
gruppen till att bli en teammedlem. Från att tidigare självständigt 
ha arbetat med sina arbetsuppgifter - främst psykometrisk testning - 
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arbetar nu psykologen med läkaren i teamet som chef. Även kura-
torn var innan teampsykiatrins införande en person utanför arbets-
gruppen som kopplades in för att göra begränsade insatser som 
rörde juridiska eller sociala frågor. I likhet med psykologen får nu 
kuratorn läkaren i teamet som sin chef. I Nacka-projektet kom ku-
ratorerna att tona ner sitt sociala arbete för att istället fokusera på 
att utöka sin kompetens till att även omfatta psykoterapeutiskt be-
handlingsarbete. I rapporten beskrivs att det sociala arbetet på detta 
sätt möjligen kom något på undantag. Vad gäller sjuksköterskans
uppgifter i teampsykiatrin beskrivs i rapporten något av en inledan-
de rollförvirring för denna grupp. Sjuksköterskor beskriver att de 
gick in teamarbetet med förställningen om att de i någon bemärkel-
se skulle arbeta psykoterapeutiskt. Då de förväntades att även arbe-
ta med traditionella sjuksköterskeuppgifter som fysisk omvårdnad 
och administration av farmaka uppstod något av en rollförvirring. 
En förändring var också att i dygnsvården hade sjuksköterskan all-
tid en arbetsledande roll vilket de inte hade i teamet. Först efter tre 
års arbete i teamorganisationen upplevde sjuksköterskorna en in-
tegration av sin gamla och sin nya roll. Skötarna beskriver i rappor-
ten en osäkerhet vad gäller att ”ta plats” i teamet tillsammans med 
yrkesgrupper med längre utbildning än de själva. Som för sjukskö-
terskegruppen så hade skötargruppen svårt att hitta sätt att använda 
sina erfarenheter från dygnsvården i öppenvårdsarbetet. Även de 
kom därför att fokusera på att istället utveckla rollen som samtals-
behandlare.

Även i arbeten om svensk psykiatri från en något senare tid-
punkt beskrivs förändringar för yrkesgrupperna i psykiatrin som 
sker i samband med omställningen till en teambaserad psykiatri 
(Bullington, 1991; Crafoord, 1987; Eriksson et al, 1989).  
Eriksson (1987) beskriver svårigheter för skötare och sjuksköters-
kor att hitta en självklar och entydig roll i den sektoriserade öppen-
vårdspsykiatrin. För sjuksköterskorna menar man att utformningen 
av rollen många gånger kom att bottnade i befattningshavarens 
egna intressen. Lite tillspetsat utrycker man att huruvida sjukskö-
terskorna kom att bedriva psykoterapi eller förestå litiumdispensä-
ren – det var beroende på det egna intresseområdet. För skötare i 
öppenvård blev vanliga arbetsuppgifter hembesök, dagvårdsverk-
samhet, att vara s.k. kontaktman för patienter med psykosproble-
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matik samt att ha s.k. stödsamtal med patienter. Eriksson beskriver 
att för skötargruppen var att ha individuella kontakter med patienter 
och individuellt ansvar för journalskrivning en stor förändring av 
arbetsuppgifter. En stor förändring var också att den direkta arbets-
ledningen från dygnsvården ersattes med rapporteringsskyldighet 
till läkaren i teamet i kombination med olika former av handled-
ning. För psykologerna beskrivs att en förändring som teampsykia-
trin innebar var en förlust av den självständiga arbetssituation man 
tidigare hade, och att man nu arbetade underställd en person av en 
annan profession nämligen läkaren.   
Crafoord (1987) beskriver sina erfarenheter av hur roller och ar-
betsuppgifter för de olika yrkesgrupperna kom att gestalta sig inom 
den sektoriserade psykiatrin. Det medicinska ansvaret för verksam-
heten hade den specialistutbildade läkaren. Mycket stor del av be-
handlingsarbetet utfördes dock av andra personer i teamet, vilket 
innebar att läkaren behövde ha god insyn i behandlingsarbetet. Det-
ta skedde främst genom rapportering vid de gemensamma behand-
lingskonferenserna. Sjuksköterskan ansvarade för administration av 
farmaka i teamet, men kunde också ha skaffat sig en psykoterapeu-
tisk påbyggnadsutbildning och arbetade i så fall även med psykote-
rapeutiska arbetsuppgifter. Skötarna kom att arbeta dels på den 
öppna mottagningen, men även på behandlingshem och inom reha-
biliterande verksamhet. Inom öppenvårdsteamet kom skö-
tarna att under handledning arbeta med samtalskontakter av stöd-
jande slag. Psykologerna arbetade tidigare främst som konsult, och 
främst med psykometrisk testning. Först genom den sektoriserade 
psykiatrins tillkomst blev psykologens roll som behandlare på all-
var etablerad, och i öppenvårdsteamet var psykologen ofta den 
främste företrädaren för den psykoterapeutiska kompetensen. 
Länge arbetade socionomer med en klart avgränsad roll med fokus 
på juridiska, ekonomiska och sociala frågor. I den sektoriserade 
psykiatriska öppenvården kom socionomens roll att även omfatta 
behandlande uppgifter i takt med att socionomer skaffade sig vida-
reutbildning till psykoterapeut. Arbetsterapeuternas uppgifter för-
sköts på ett liknande sätt från det mer konkreta området till det mer 
behandlande. Från att lära ut hantverk blev uppgiften alltmer att ge 
patienterna möjlighet till att ge uttryck för tankar och känslor i färg 
och form. Den senast tillkomna yrkeskategorin inom det psykiat-



- 59 -

riska öppenvårdsteamet var sjukgymnasten. Sjukgymnasten arbeta-
de med patienter - enskilt och i grupp- för en ökad kroppskänne-
dom och för ett ökat kroppsligt självförtroende. Sjukgymnaster som 
vidareutbildade sig till psykoterapeuter arbetade ofta med kroppsli-
ga upplevelser som en del av det psykoterapeutiska arbetet.
Bullington (1991) genomförde en studie där man undersökte de 
olika yrkesgruppernas syn på övergången från en traditionell psyki-
atrisk vård till en teambaserad. Sjuksköterskor och skötare beskri-
ver här svårigheter att översätta de omvårdnadsuppgifter man 
hade i dygnsvård till arbetsuppgifter i öppenvård. Man menar att 
detta bidrog till att man övergav sin gamla yrkesroll och försökte 
hitta en ny för vilken det fanns arbetsuppgifter – att bedriva sam-
talsbehandling. I den aktuella studien uttryckte omvårdnadsperso-
nalen vad som betecknas som en svag yrkesprofilering - man be-
skriver problem med en balans mellan yrkesidentitet och ”terapeut-
identitet”. De bland sjuksköterskor och skötare som uttryckte mest 
problem med dubbla roller var även de som också uttryckte störst 
avståndstagande till sin grundprofession - de betonade terapeutrol-
len i en sådan omfattning att det yrkesspecifika föll bort. I Bulling-
tons studie beskrivs att även kuratorsgruppen hade svårigheter 
med sin yrkesroll på det sättet att de upplevde att deras tidigare 
insatser inom det sociala området inte hade någon status i öppen-
vårdspsykiatrin. De beskriver att detta förde dem bort från sina 
tidigare arbetsuppgifter och mot att främst anamma psykoterapeut-
identiteten. Bullington menar att om flera medlemmar i ett team har 
en svag yrkesprofilering kan detta leda till rolldiffusion (Moxnes, 
1987, i Bullington 1991). Med detta menas en tendens till att beto-
na likheter snarare än olikheter i en arbetsgrupp vilket kan göras i 
gruppbevarande syfte. En rolldiffusion kan dock medföra en nivel-
lering vad gäller kompetensutnyttjande på det sättet att ingen tillåts 
ha kompetens som inte delas av alla teamet.  

Psykiatrireformen
Som tidigare nämndes så ökar antalet dygnsvårdsplatser i Sverige 
till en bit in på 1960-talet, och först 1975 startar en påtaglig minsk-
ning av antalet vårdplatser inom den psykiatriska vården i Sverige. 
Denna avinstitutionalisering kan delas in i två faser (Bülow, 2005; 
Hydén, 2005). Under den första fasen mellan 1975 och 1985 omor-
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ganiserades 135 kliniker i landet i enlighet med den sektorsprincip 
som tidigare beskrevs. Att organisera psykiatrisk vård enligt sek-
torsprincipen gjordes - som tidigare beskrivits - i syfte att genom 
utökade öppna vårdformer och bättre kontinuitet i vården reducera 
antalet vårdepisoder i dygnsvård samt korta vårdtiderna. I samband 
med denna omorganisering minskade man därför antalet dygns-
vårdsplatser och byggde ut de öppna vårdformerna.  
Den andra fasen av avinstitutionalisering startade 1995 då psykiat-
rireformen trädde i kraft. Ogynnsamma livsvillkor för gruppen psy-
kiskt funktionshindrade hade konstaterats i en undersökning som 
gjordes av Statistiska centralbyrån 1988/1989. Detta - tillsammans 
med konstaterade svårigheter för personer med svåra psykiska stör-
ningar att ta del av de förbättringar som genomförts av psykiatrisk 
vård - ledde till att riksdagen tillsatte en kommitté som fick i upp-
drag att föreslå åtgärder för att förbättra livssituationen för personer 
med svåra psykiska störningar (Bülow, 2005; Ottosson, 2003). 
Kommitténs arbete resulterade i ett slutbetänkande år 1992 - Val-
frihet och välfärd (SOU 1992:73). I slutbetänkandet påtalades bl.a. 
att det sociala stödet för gruppen psykiskt funktionshindrade inte 
var tillgodosett på ett tillfredsställande sätt. Med utgångspunkt från 
detta betänkande genomfördes 1995 en reform som bl.a. klargjorde 
psykiatrins respektive socialtjänstens ansvarsområden i relation till 
gruppen psykiskt funktionshindrade. Socialtjänstens uppgift skulle 
koncentreras på stöd i boende och sysselsättning, medan psykiat-
rins uppgift var att behandla svåra psykiska störningar, samt före-
bygga psykisk ohälsa. Reformen innebar att i många delar av landet 
flyttades verksamheter inriktade på boende och sysselsättning från 
landstingspsykiatrin till kommunerna. I reformen poängteras vikten 
av ett väl fungerande samarbete mellan psykiatrin och de kommu-
nala verksamheter som arbetar med stöd för de psykiskt funktions-
hindrade. Resultatet av psykiatrireformen beskrivs i slutbetänkan-
det Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) som ett led i 
den avinstitutionaliseringsprocess som pågått i ett antal decennier, 
och man menar att det därför inte är meningsfullt att tala om ”slut-
resultat” av reformen. Uppföljningar som gjorts pekar dock mot 
goda resultat i relation till målsättningarna med reformen (Social-
styrelsen, 1999/2004a/2004b).
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Sammanfattning  
Den psykiatriska verksamheten i Sverige har under de senaste 100 
åren genomgått stora förändringar både till innehåll och till form. 
Synen på psykiska symtoms etiologi har förändrats från ett i hu-
vudsak biologiskt färgat synsätt till ett multifaktoriellt sätt att se på 
uppkomst av psykiska symtom. Den förändrade synen på psykiska 
symtoms etiologi har medfört en förändring vad gäller behand-
lingsmetoder. Psykiatrisk behandling innefattar i större utsträck-
ning än tidigare vid sidan av medicinska metoder även psykologis-
ka och sociala interventionsformer. Under de senaste 100 åren har 
även psykiatrins sätt att organisera sina resurser förändrats. De 
slutna institutionerna från 1900-talets början har till mycket stor del 
ersatts av öppna vårdformer. Vikten av att beakta såväl kroppsliga 
som psykologiska och sociala faktorer i diagnostik och behandling 
har medfört att personal med främst medicinsk kompetens har 
kompletterats med personal med kunskap inom det psykologiska 
och sociala kunskapsområdet. Öppenvårdsbaserade team med en 
mångprofessionell sammansättning har kommit att utgöra en vanlig 
organisationsform inom psykiatrin.  

Svensk psykiatri i vår tid
Efter denna översikt av svensk psykiatri i ett historiskt perspektiv 
ska vi vända blicken mot den psykiatriska verksamheten i Sverige 
idag. Nedan följer en redogörelse för hur man i delar av svensk 
psykiatrilitteratur samt i arbeten från Socialstyrelsen ser på psykis-
ka symtom och psykiska symtoms etiologi, samt på psykiatrins 
behandlingsformer och teamarbete i psykiatrin.   

Psykiska symtom, psykisk sjukdom och psykisk stör-
ning
Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2006) beskriver att psykis-
ka symtom kan ses som överdrivna (i tid eller i intensitet) normal-
psykologiska fenomen. En överdriven rädsla kan då betecknas som 
ångest, en överdriven ledsenhet som depression och en överdriven 
upprymdhet som mani. Man menar vidare att psykiska symtom 
även kan vara av ett icke-normalpsykologiskt slag som t.ex. tanke-
störningar, hallucinationer och vanföreställningar (ibid.).
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Åsberg och Herlofson (1991) beskriver att då psykiska symtom 
många gånger är subjektiva upplevelser som kan utgöra en normal 
del av den mänskliga tillvaron har avgränsningen mellan ”friskt” 
och ”sjukt” under många år livligt diskuterats inom psykiatrin. För-
fattarna menar att sjukdom kan avgränsas från normalitet på flera 
olika sätt. Gränsdragningen kan ske genom att man använder ett 
statistiskt normalitetsbegrepp, eller genom att åberopa ett kulturellt 
förankrat normalitetsbegrepp. En gränsdragning kan också göras 
genom att individen själv bedömer en förändring i sitt psykiska 
tillstånd, beteende eller funktionsförmåga som sjuklig.  

Både begreppet psykisk sjukdom och begreppet psykisk störning
används i svensk psykiatrilitteratur för att beskriva de tillstånd som 
psykiatrin har i uppgift att behandla (exempelvis Levander et al, 
2006; Ottosson, 1999, Åsberg & Herlofson, 1991). En brist på en-
hetlighet i användningen av dessa begrepp var bakgrunden till att 
Socialstyrelsen i samband med Psykiatriuppföljningen samlade 
medlemmarna inom Socialstyrelsens vetenskapliga råd för psykiatri
för att undersöka hur man såg på begreppen psykisk sjukdom och 
psykisk störning (Socialstyrelsen, 1997). I rapporten framgår att 
den bild medlemmarna i rådet hade av de olika begreppen delvis 
skiljde sig åt. Vad gäller begreppet psykisk sjukdom menade några 
deltagare att psykisk sjukdom relativt oproblematiskt kan definieras 
som de symtomsyndrom som beskrivs i DSM IV. Andra menade 
att begreppet psykisk sjukdom bara är tillämpligt när en väsentlig 
biologisk komponent kan påvisas, eller när tillståndet kräver aktiva 
insatser från vårdapparaten. Ytterligare en åsikt som framfördes var 
att psykisk sjukdom bör uppfattas som en sentida översättning av 
ordet sinnesjukdom och att det snarast är begreppet psykos som 
avses. En större enighet rådde kring begreppet psykisk störning. 
Detta sågs som ett mer generellt begrepp som innefattar psykisk 
sjukdom, men också andra psykiatriska tillstånd.

Levander (2006) menar att sjukdomsbegreppet i sin ursprungli-
ga form inte fungerar för att avgränsa de tillstånd som man arbetar 
med inom psykiatrin. Vidare att det kanske är nödvändigt att accep-
tera att det inte går att hitta någon objektiv definition av begreppet 
psykisk störning. De menar att man alltid måste värdera psykiska 
problem i en social kontext och att de därför alltid är relativa till det 
sammanhang i vilket bedömningen görs - en bedömning som också 
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kan innehålla normativa komponenter. De påpekar vidare att även 
om man i psykiatrin har tillgång till vissa vad man kan kalla objek-
tiva undersökningsmetoder som datortomografi, blodflödesmätning 
(SPECT, rCBF), receptorfördelning (SPECT, PET), hjärnans elekt-
riska och magnetiska aktivitet (EEG, AER) så är det sällan någon 
god överrensstämmelse mellan psykiska störningar och påvisbara 
förändringar i hjärnan. De menar att psykiatrin är och kommer för 
överskådlig framtid att förbli ”subjektiv” och ”relativ” i förhållande 
till sociala och kulturella faktorer.

Ottoson beskriver (1999) det psykiatriska sjukdomsbegreppet 
som mer heterogent än det medicinska. Det medicinska sjukdoms-
begreppet baseras på närvaron av patologiskt/anatomiska eller pa-
tofysiologiska förändringar. Ottoson menar att ett sådant somatiskt 
underlag kan påvisas vid en del psykiska symtom, men att det sak-
nas vid andra. Han menar att det psykiatriska sjukdomsbegreppet 
istället karaktäriseras av att ett flertal olika kriterier vägs in vid en 
bedömning. Ottoson beskriver de han ser som de fem viktigaste. 

- Påvisande av förändrig i hjärnans struktur eller funktion. 
- De psykiska symtomens svårighetsgrad. 
- Patientens sjukdomskänsla. 
- Förmåga att fungera i samliv och arbete.  
- Behov av vårdinsatser. 

Dessa kriterier bör enligt Ottoson bedömas i ljuset av fyra referens-
punkter eller normer. 

Statistisk norm: En normalvariation av egenskaper där de som 
hör till ytterområdena definitionsmässigt blir abnorma. 
Social norm: Samhällets normer (uttalade eller outtalade) för 
medborgarnas beteende.  
Ideal norm: Att psykiska hälsa innebär frånvar� av psykiska 
smärta.  
Autopsykisk norm: Att varje individ har ett habituellt sätt att 
uppleva och agera, och en avvikelse från detta upplevs av indi-
viden som abnorm.  
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Psykiatrins vida sjukdomsbegrepp gör att Ottoson hellre vill an-
vända begreppet psykisk störning (mental disorder) än begreppet 
psykisk sjukdom. Han menar att termen har fördelarna att den täck-
er hela psykopatologin och eliminerar vad han uppfattar som en 
konstlad uppdelning mellan olika tillstånd, samt att den markerar 
att den medicinska sjukdomsmodellen kompletterats med den 
psykosociala sjukdomsmodellen.  

Med stöd av Ottosons resonemang kommer jag att i detta arbete 
använda beteckningen psykisk störning för de tillstånd svensk psy-
kiatri har i uppgift att behandla.

Psykiska störningars etiologi
I slutbetänkandet från Nationella psykiatrisamordningen (SOU 
2006:100) beskriver man att bakgrunden till psykiska störningar 
bör ses som multifaktoriell. Man menar att bakgrundsfaktorer 
många gånger finns av såväl socialt som psykologiskt och kropps-
ligt slag. Denna bild av psykiska störningars etiologi återkommer 
även i svensk psykiatrilitteratur och beskrivs i sammanfattning 
nedan (Allgulander, 2005; Cullberg, 2003; Levander et al, 2006; 
Ottoson, 2004/1999; Wrangsjö, 2003; Åsberg & Herlofson, 1991).

Åsberg & Herlofson (1991) menar att det grovt sett finns två 
sätt att se på psykiska störningars uppkomst – det biologiska och 
det psykologiska synsättet. Man menar att ur ett biologiskt perspek-
tiv ses psykiska störningar som sprungna ur en biologisk dysfunk-
tion såsom genetiska faktorer eller förvärvade biologiska defekter 
som förlossningsskador, trauman, infektioner eller drogpåverkan. 
Ur ett psykologiskt perspektiv menar man att psykiska störningar 
hänger samman med att individen inte har kunnat bearbeta och in-
tegrera livserfarenheter på ett ändamålsenligt sätt. Obearbetade inre 
konflikter, dysfunktionella kognitiva strategier och tolkningsmöns-
ter ses som viktiga bidragande faktorer till psykiska störningar. 
Åsberg och Herlofson menar att man bör betona ett multifaktoriellt 
perspektiv vad gäller psykiska störningars uppkomst då det är rim-
ligt att anta att biologiska, psykologiska, familjära och sociokultu-
rella faktorer samverkar till att utgöra en sårbarhetsbakgrund vid 
uppkomsten av psykiska störningar.  
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Det multifaktoriella perspektivet vad gäller psykiska störningars 
uppkomst återkommer i en genomgång av svensk psykiatris teore-
tiska utgångspunkter (Wrangsjö, 2003). Wrangsjö menar att till-
lämpbar kunskap om bakgrundsfaktorer kopplade till psykiska 
störningar står att finna i fyra typer av teorier. 

- Biologisk-medicinska teorier. 
- Psykologiska teorier: Utvecklingspsykologisk teori, person-

lighetspsykologi, affektteori, inlärningsteori, psykodyna-
misk teori. 

- Teorier för individer i samspel: I små grupper, i stora grup-
per, i familjer. 

- Teorier som avser strukturella förhållanden.

Vidare beskriver Wrangsjö att teorier om vad som kan bidra till 
psykiska störningars uppkomst kan delas in individinriktade, 
gruppinriktade respektive strukturellt inriktade teorier. De individ-
inriktade teorierna beskriver han som av två slag – de medicins-
ka/biologiska respektive de individualpsykologiska. De gruppinrik-
tade teorierna avser samspel mellan människor och kan indelas i de 
tre kategorierna smågrupps-, storgrupps- och familjeteori. De struk-
turellt inriktade teorierna avser dels relationer mellan individ och 
samhälle, dels relationer mellan olika samhälleliga system. 

Ottoson (1999) beskriver att psykiska störningar kan uppkom-
ma dels genom störningar i hjärnans struktur eller funktion (orga-
nisk eller somatisk genes), och dels genom upplevelser av omvärl-
den (psykogenes). En organisk genes menar han kan röra störningar 
i hjärnans struktur eller funktion, t.ex. patologiska processer i nerv-
vävnader och den cerebrala cirkulationen, t.ex. tumörer, blödning-
ar, infektioner, trauman och kärlsjukdomar (histogenes). Det kan 
också röra påverkan på hjärnan via blodet t.ex. av hypoxi, alkohol, 
bristtillstånd och endokrinopatier (kemogenes). Vid en psykologisk 
genes beskriver Ottosson att en psykisk störning har uppstått ge-
nom människans upplevelse av sin omvärld.
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Vad gäller en psykogenes gör Ottosson en uppdelning i tre katego-
rier.

Intrapsykiska faktorer: Det finns konflikter och spänningar 
inom personligheten som aktualiseras av livshändelser. En pre-
cisering av detta kan göras med hjälp av den psykodynamiska 
teorins begrepp neurotisk konflikt, jag, överjag, jag-styrka, för-
svar, objektrelationer. 
Interpersonella faktorer: Konflikter i relationen till närstående, 
t.ex. föräldrar, partners, barn, vänner, arbetskamrater.  
Sociala faktorer: Samhällsförhållanden av olika slag.   

Cullberg (2003) menar att det med utgångspunkt från dagens kun-
skapsläge ter sig rimligt att anta att psykiska störningar kan uppstå 
av flera olika anledningar. Att de kan ha en fysiologisk grund, en 
intrapsykisk, en interpersonell och/eller en social grund.

Även i arbeten från Socialstyrelsen formuleras en mångfaktori-
ell syn på psykiska störningars etiologi. Vikten av att beakta såväl 
biologiska som psykologiska och sociala faktorer i diagnostik och 
behandling beskrivs t.ex. i Socialstyrelsens Riktlinjer för 80-talets 
psykiatriska vård (1980).

Psykiska störningar orsakas av biologiska, psykologiska och sociala 
faktorer, var för sig eller vanligen i förening. De olika faktorerna sam-
verkas och deras inflytande varierar. (s 18) 

I Psykiatriutredningens slutbetänkande från 1992 (SOU 1992:73) 
beskriver man psykiatrins teoretiska utgångspunkt som mångdi-
mensionell. 

Våra förslag utgår från att psykiatriska störningar har en medicinsk, en 
psykologisk och en social dimension, samt att dessa dimensioner mås-
te ges en likvärdig ställning i service, stöd och vård som riktas till 
psykiskt störda. (s 206) 

I den uppföljning av den svenska psykiatriska vården som Social-
styrelsen på regeringens uppdrag gjorde 1997 betonar man vikten 
av ett helhetsperspektiv vad gäller synen på psykiska störningars 
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uppkomst. Det biologiska, psykologiska och sociala perspektivet 
inom psykiatrin beskrivs på följande sätt. 

I det biomedicinska synsättet betonas genetisk bakgrund och evolutio-
nistiskt överlevnads- och reproduktionsvärde i olika förprogrammera-
de livsmönster som vid överbelastning kan komma att uttrycka sig 
som sjukdomssymtom. Den naturvetenskapliga metoden kartlägger 
generella snarare än individuella faktorer /…/ Det biomedicinska sy-
sättet utesluter inte att människans individuella erfarenheter och histo-
ria kan leda till störningar och problem vars form antas uppstå i ett 
samspel mellan omgivning och hjärnstruktur. 
Det socialpsykiatriska synsättet lägger tonvikten vid människan som 
samhällsvarelse, t.ex. hur faktorer som urbanisering, ekonomiska för-
hållanden och normer och värderingar reglerar mänskligt beteende 
/…/ I det socialpsykiatriska synsättet ingår olika försök att med socia-
la åtgärder befrämja den psykiska hälsan på makroplanet genom vår-
dens organisation och implementering av olika vårdmodeller och på 
mikroplanet genom sociala vårdåtgärder i patientens närmiljö. 
Det psykologiska synsättet binder samman människans tidigare erfa-
renheter med hennes aktuella problem och betonar särskilt hur tidiga 
relationer får betydelse för människans syn på sig själv och omvärlden 
/…/ Självuppfattningen och förhållandet till andra under uppväxten 
ligger också som underlag för de inre kartbilder och föreställningar 
som styr hennes förväntningar om sin framtid och de handlingar som 
är förenliga eller oförenliga med den psykiska hälsans vidmakthållan-
de. (s 34-35) 

Levander (2006) menar att även om ett av de tre perspektiven kan 
vara viktigare än de övriga för att förstå en enskild patients tillstånd 
så bör psykiatrin arbeta med alla tre perspektiven vid val av be-
handling. Författarna menar att psykiska störningar bör ses som ett 
samspel mellan multipla bakgrundsfaktorer, faktorer som kan vara 
av genetiskt, kroppsligt, psykologiskt och/eller sociokulturellt slag.

Sammanfattning  

I svensk psykiatrilitteratur uttrycks att psykiska störningars etiologi 
bör ses som mångfaktoriell, dvs. med en möjlig koppling till såväl 
fysiologiska, som psykologiska och sociala faktorer - var för sig 
eller i förening. Även i arbeten från Socialstyrelsen uttrycks en 
mångfaktoriell syn vad gäller psykiska störningars etiologi.
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Behandling av psykiska störningar  
Psykiatrin har till uppgift att erbjuda behandling för psykiska stör-
ningar. På vilket sätt ska då denna behandling utformas? Ottoson 
(1999) beskriver psykiatrins behandlingsmetoder som flerfaldiga - 
behandlingar kan dels vara sådana som rör hjärnans struktur eller 
funktion, och dels sådana som rör individens upplevande eller om-
värld.

Åsberg och Herlofson (1991) har det diagnostiska systemet 
DSM III som utgångspunkt för sitt arbete. Författarna beskriver 
behandlingsinsatser i relation till respektive diagnostisk kategori 
och de behandlingsinsatser som beskrivs är både av fysiologiskt och 
psykologiskt slag. De anser också att diagnostik som har till uppgift 
att ge vägledning för farmakabehandling bör vara kategoriserande, 
medan den diagnostik som ska vara vägledande för psykoterapeu-
tisk behandling bör vara dimensionell. De psykologiska behand-
lingsformer som beskrivs är psykodynamisk psykoterapi, beteende-
terapi och kognitiv terapi. De fysiologiska behandlingsformer som 
beskriv är farmakologisk behandling och el-behandling. 

Cullberg (2003) utgår i sin beskrivning av psykiatrisk behand-
ling från en indelning i olika personlighetsstrukturer (Kernberg, i 
Cullberg, 2003). Indelningen görs i neurotisk personlighetsstruktur, 
borderline eller narcissistisk personlighetsstruktur, samt psykotisk 
personlighetsstruktur. Utifrån denna indelning gör Cullberg sedan 
en beskrivning av olika symtom och vad han ser som lämplig be-
handling. De behandlingsmetoder som beskrivs är av såväl psyko-
logiskt som fysiologiskt och socialt slag. Olika typer av psykoterapi 
beskrivs, såväl individ-, som grupp- och familjeinriktade. Som teo-
retisk bas för psykoterapi beskrivs psykodynamisk teori, inlärnings-
teori och systemisk teori. De fysiologiskt inriktade behandlings-
formerna som beskrivs är farmakologisk behandling, avslappnings-
träning, kroppskännedom, och el-behandling. Som sociala behand-
lingsinsatser beskrivs social färdighetsträning och familjeutbild-
ning.

Även från Socialstyrelsens sida har man formulerat synpunkter 
vad gäller den svenska psykiatrins behandlingsformer. I Riktlinjer 
för 80-talets psykiatriska vård (1980) skriver man.  
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Det psykiatriska arbetssättet kan �därför� sägas bestå i att samtidigt ta 
hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala orsaksfaktorer och i 
behandlingen arbeta med medicinskt-biologiska, psykologiska och so-
ciala åtgärder. Med anledning härav konstateras att psykiatrin inte kan 
begränsas till biologiska orsaker eller behandlingsåtgärder och inte 
heller kan upphöra som en medicinsk specialitet när den arbetar med 
psykologiska och sociala faktorer i diagnostik och behandling. Hel-
hetsbedömningen av individen i samspel med sin omgivning måste 
därför hela tiden bevaras som överordnad princip. ( s 18) 

I Psykiatriutredningens slutbetänkande från 1992 (SOU 1992:73) 
uttrycker man vikten av att erbjuda patienten behandling av flera 
olika slag.

Vikten av att alla insatser, dvs. såväl medicinska som psykologiska 
och sociala, används maximalt utifrån kunskapernas nuvarande grän-
ser understryks av att ingen av dessa ensam kan göra anspråk på att ge 
en fullständig förklaring till varför psykiska störningar uppstår eller ge 
svaret på hur klienter bäst kan stödjas. (s 208)  

I den uppföljning av den svenska psykiatriska vården som Social-
styrelsen på regeringens uppdrag gjorde 1997 beskrivs att psykiat-
rin bör ha ett behandlingsutbud som motsvarar en etiologisk ut-
gångspunkt av mångfaktoriellt slag .  

Medicinska, psykologiska och sociala kunskaper och erfarenheter 
måste integreras på ett sådant sätt att de tillsammans leder till en god 
vård för den enskilde patienten/…/ Vid utformandet av vårdens inne-
håll är det viktigt att de olika synsätten integreras (s 34) 

Sammanfattning  

Vikten av att beakta såväl fysiologiska som psykologiska och socia-
la faktorer i diagnostik och behandling betonas i svensk psykiatri-
litteratur och i riktlinjer från Socialstyrelsen. Man menar att be-
handlingsutbudet därför bör vara av ett mångdimensionellt slag.  
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Teamarbete i svensk psykiatri
Som beskrevs ��den historiska översikten så har den psykiatriska 
vården i Sverige genomgått stora organisatoriska förändringar un-
der de senaste decennierna (Crafoord, 1987; Socialstyrelsen, 1998; 
Socialstyrelsen, 2006). Antal dygnsvårdsplatser har minskat och 
öppenvården har byggts ut. Större delen av den psykiatriska vården 
bedrivs idag som öppenvårdsverksamhet, och den psykiatriska 
dygnsvården är numera i huvudsak förlagd till de somatiska sjuk-
husen (Levander et al, 2006). Som framgått av tidigare avsnitt så 
betonas betydelsen av att bedriva ett mångdimensionellt behand-
lingsarbete i såväl svensk psykiatrilitteratur som i arbeten från So-
cialstyrelsen. Organiserar man då svensk psykiatri idag på ett så-
dant sätt att organisationssättet stödjer ett mångfacetterat behand-
lingsarbete? Allgulander (2005) beskriver att det sätt man vanligen 
organiserar vårdresurser på i psykiatrin idag är i mångprofessionel-
la team. Han menar att detta görs då ett mångprofessionellt teamar-
bete är en organisationsform som skapar förutsättningar för mång-
facetterade insatser i patientarbetet. Teamen är vanligen bemannade 
med läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och 
skötare (Levander et al, 2006; Ottosson, 2007).
Om man konsulterar Nationalencyklopedin så beskrivs även där 
teamarbete som en organisationsform som ger förutsättningar för 
en helhetssyn i behandlingsarbetet i psykiatrin.

Psykiatrins särställning som medicinsk specialitet ligger i den samti-
diga tillämpningen av de båda sjukdomsmodellerna �den medicinska 
och den psykosociala� och vetenskapsuppfattningarna och i samord-
ningen av dem. /…/ Det är endast genom att kombinera den medicins-
ka och den psykosociala sjukdomsmodellen som det är möjligt att den 
helhetssyn på den psykiska störda människan som är nödvändig för en 
framgångsrik behandling. I praktiken uppnås detta genom arbete i 
psykiatriska team.  
                                                 (NE s 330) 

Ett annat exempel där teamarbete beskrivs som en organisations-
form som kan stödja ett mångfacetterat behandlingsarbete återfinns 
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i den uppföljning av den svenska psykiatriska vården som Social-
styrelsen på regeringens uppdrag gjorde 1997.

Medicinska, psykologiska och sociala kunskaper och erfarenheter 
måste integreras på ett sådant sätt att de tillsammans leder till en god 
vård för den enskilde patienten /…/ Vid utformandet av vårdens inne-
håll är det viktigt att de olika synsätten integreras. Det förutsätter kun-
skaper inom synsätten hos dem som arbetar i den psykiatriska vården. 
Redan i grundutbildningen till de olika hälso- och sjukvårdsutbild-
ningarna bör dessa kunskaper förmedlas. Ett väl utbyggt och integrerat 
teamarbete inom psykiatrin bygger på att olika synsätt, metodkunska-
per och vetenskaplig skolning tas tillvara genom de professionella fö-
reträdarna för respektive synsätt. (s 34) 

I slutbetänkande� från Nationell psykiatrisamordning (SOU 
2006:100) menar man att det mångprofessionella teamarbetssättet 
även i framtiden kommer att vara regel, och att detta innebär att 
behovet av olika specialistkompetenser kommer att öka. Man tror 
att det i psykiatriska team där det framför allt har funnits personal 
med kompetens inom det medicinska, psykologiska och sociala 
området också kommer att krävas personal med kompetens inom 
det pedagogiska området. Detta då många stödprogram till psykis-
ka funktionshindrade och deras närstående är pedagogiska program 
med fokus på beteendeförändring (ibid.). Vad gäller svensk psyki-
atri så anser Socialstyrelsen att det idag dock inte finns någon till-
förlitlig bild vare sig av resultatet av eller omfattningen av insatser 
från psykiatrin till personer med psykisk störning (Socialstyrelsen, 
2006). Detta innebär att huruvida de patientinsatser som görs från 
mångprofessionella psykiatriteam är präglade av teamens breda 
kompetens är en fråga som idag i får betraktas som obesvarad. 

Avslutande reflektion 
Som framgår av genomgången ovan så formulerar man i svensk 
psykiatrilitteratur och i arbeten från Socialstyrelsen en mångfakto-
riell syn på psykiska störningars etiologi.  Som en följd av detta 
betonar man vikten av en mångdimensionalitet i diagnostik och i 
behandling. Man lyfter vidare fram mångprofessionellt bemannade 
team som en arbetsform som kan möjliggöra ett mångfacetterat 
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patientarbete. Mångprofessionella team förefaller också vara en 
vanlig organisationsform i svensk psykiatri.

I kapitel 1 beskrevs att huruvida de patientinsatser som görs av 
mångprofessionella vårdteam är präglade av teamets breda kompe-
tens är en fråga som får betraktas som mycket lite utforskad 
(Blomqvist, 2004). Vad gäller svensk psykiatri så anser Socialsty-
relsen att det idag inte finns någon tillförlitlig bild vare sig av resul-
tatet av eller omfattningen av insatser från psykiatrin till personer 
med psykisk störning (Socialstyrelsen, 2006). Det ter sig som en 
viktig fråga för svensk psykiatrisk verksamhet att undersöka om 
den vård som kommer patienterna till del är av ett mångdimensio-
nellt slag, dvs. om den breda kompetens som finns i de psykiatriska 
teamen till fullo utnyttjas i patientarbetet. Mot bakgrund av de svå-
righeter mångprofessionellt teamarbete kan vara förknippat med 
som beskrevs i kapitel 1 kan man inte självklart anta att så är fallet.   
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Kapitel 3

Avhandlingens syfte  

I den genomgång av forskning om mångprofessionellt teamarbete i 
vården som här presenterats har beskrivits vad man i litteraturen 
pekat ut som fördelar med det mångprofessionella vårdteamet som 
organisationsform. Sammanfattningsvis rör dessa goda möjligheter 
att erbjuda patientinsatser av ett mångfacetterat slag, men även 
fördelar vad gäller medarbetarnas arbetssituation samt för effektivi-
teten i vården. Vad som dock även lyfts fram är svårigheter som 
mångprofessionellt teamarbetet i vården kan vara förknippat med. 
Sammanfattningsvis handlar dessa om en professionsbaserad etno-
centrism, oklara roller, kommunikationsproblem, en negativ syn på 
teamarbete, låg grad av samhörighet, ojämlikt inflytande över arbe-
tet samt skillnader i vårdideologi. Huruvida de insatser som görs av 
mångprofessionella vårdteam verkligen präglas av teamens breda 
kompetens har man i mycket liten utsträckning studerat. Man har 
inte heller i någon större omfattning undersökt vad som stödjer ett 
utnyttjande av vårdteams samlade kompetens.  

Inom vårdsektorn är mångprofessionellt teamarbete särskilt 
vanligt inom områden där patienternas vårdbehov är omfattande 
och komplexa, och ett sådant område är den psykiatriska vården. I 
svensk psykiatrilitteratur och i arbeten från Socialstyrelsen beskrivs 
att en utgångspunkt i patientarbetet i svensk psykiatri bör vara en 
mångdimensionell syn på psykiska symtoms etiologi. I syfte att 
kunna erbjuda bedömning och behandling ur såväl ett kroppsligt 
som ett socialt och psykologiskt ��
�������är psykiatrisk vård till stor del
�
ganiserad i mångprofessionella team. Även i beskrivningar av 
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teamarbete i svensk psykiatri har man pekat på svårigheter som kan 
hänga samman med själva teamarbetet. Inte heller när det gäller 
svensk psykiatri finns någon tydlig bild av om de insatser som 
kommer patienterna till del verkligen präglas av teamens breda 
kompetens, eller av vad som stödjer ett utnyttjande av psykiatri-
teams samlade kompetens. Följande frågor inställer sig: Leder 
teamarbetet i svensk psykiatri till att patientinsatser har en mång-
dimensionell prägel? Till att man både i diagnostik- och behand-
lingsarbete utgår från såväl ett biologiskt som ett socialt och psyko-
logiskt perspektiv? På vilket sätt bidrar de olika professionerna i 
patientarbetet, dvs. hur tillvaratas den mångprofessionella kompe-
tensen i psykiatriska team? Och vad har betydelse för huruvida 
patientarbetet får en mångdimensionell prägel? I föreliggande arbe-
te undersöks på vilket sätt patientarbetet präglas av psykiatriska 
teams mångprofessionella sammansättning, samt vad som kan vara 
viktiga påverkansfaktorer för utnyttjandet av den samlade kompe-
tensen i psykiatriska team.  

Syftet med avhandlingen är trefaldigt.  

1. Ett syfte är att undersöka i vilken utsträckning patientarbetet 
i mångprofessionella psykiatriska team har en mångdimen-
sionell prägel.

2. Ett annat syfte är att undersöka på vilket sätt de olika pro-
fessionerna i teamen bidrar med sin kompetens i patientar-
betet.

3. Ytterligare ett syfte är att undersöka vad som har betydelse 
för psykiatriska teams möjligheter att arbeta mångdimen-
sionellt.

Avhandlingen innefattar i två empiriska studier. I den första studien 
redovisas genomförandet och resultatet av en studie som syftar till 
att ge en bild av förekomst av mångdimensionalitet i patientinsat-
ser, samt en bild av på vilket sätt de olika professionerna i teamen 
bidrar med sin kompetens i patientarbetet (syfte 1 och 2). I denna 
studie observeras vuxenpsykiatriska teams arbete under behand-
lingskonferens.
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I den andra studien redovisas genomförandet och resultatet av 
en studie som syftar till att belysa vad som kan vara viktiga påver-
kansfaktorer för huruvida patientinsatser som ges från vuxenpsyki-
atriska öppenvårdsteam har en mångdimensionell prägel (syfte 3). I 
denna studie genomförs intervjuer med personal från psykiatrin. 
Metodansats samt forskningsetiska frågor utvecklas närmare i an-
slutning till båda studierna. I anslutning till studierna presenteras 
även mer preciserade frågeställningar. 
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Del II

Mångdimensionalitet i patientdiskussio-
ner under psykiatrisk behandlingskonfe-
rens

Syftet med denna del av arbetet är att undersöka i vilken utsträck-
ning patientarbetet i mångprofessionella psykiatriska öppenvårds-
team har en mångdimensionell prägel. Syftet är också att undersöka 
på vilket sätt de olika professionerna i teamen bidrar till grad av 
mångdimensionalitet i patientarbetet. Den beskrivning som görs i 
svensk psykiatrilitteratur av ett mångdimensionellt färgat patientar-
bete är att det innefattar såväl en kroppslig som en social och psy-
kologisk aspekt (Cullberg, 2000; Haugsgjerd, 1999; Levander et al, 
2006; Ottosson, 2007; Åsberg & Herlofson, 1991). I detta arbete 
ses därför ett mångdimensionellt färgat patientarbete som innefat-
tandes dessa aspekter.

Som tidigare redovisats så beskrivs i forskningslitteraturen att 
den bedömning och planering av patientarbetet som görs på ge-
mensamma teammöten är av stor vikt för arbetet i ett mångprofes-
sionellt vårdteam (Abreu et al 2002; Crepau, 1994; Fiorelli, 1988; 
Harris, 1999; Heineman et al 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002; 
Toseland, 1987; Øvretveit, 1995). Psykiatriska teams arbete under 
teammöten ska därför här studeras - teammöten som i detta sam-
manhang benämns behandlingskonferens.   
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Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

1. Vilken belysning görs av patienter under behandlingskonfe-
rens i termer av i vilken utsträckning en kroppslig, psykolo-
gisk respektive social aspekt beaktas under diskussionen? 

2. I vilken omfattning bidrar respektive profession som ingår i 
psykiatriska team till en belysning av de tre aspekterna un-
der behandlingskonferens? Bidrar man främst till att belysa 
patienterna ur den aspekt som hänger samman med den 
egna professionens centrala kunskapsområde, eller bidrar 
man även till en belysning av andra aspekter?   

3. I vilken omfattning bidrar de olika professionerna överhu-
vudtaget till patientdiskussionerna?  

Forskning om arbetsmöten i mångprofessionella vårdteam har visat 
att man i patientdiskussioner kan urskilja ett antal olika faser eller 
moment. Dessa har i olika studier givits delvis olika beteckningar, 
men sammanfattningsvis kan sägas att det handlar om att (a) samla 
information om ärendet, (b) analysera informationen, (c) föreslå 
insatser, samt (d) fatta beslut om insatser (Bachay, 2005; Bell, 
2001; Granström & Colnerud, 2002a; Speer & Zippay, 2005). I 
litteraturen finns exempel på studier där man funnit att professio-
nerna i vårdteam kan vara olika aktiva under olika moment av pati-
entdiskussionen (Baily, 1985; Harris, 1999). För att göra det möj-
ligt att urskilja om en sådan variation finns i detta material kommer 
frågeställningarna att studeras dels vad gäller diskussionen betrak-
tad i sin helhet, dels för de olika momenten.   

Denna del av arbetet består av tre kapitel. I det första kapitlet 
(kapitel 4) beskrivs utformningen av studien samt genomförandet 
av den. I de två följande kapitlen (kapitel 5 och 6) beskrivs resulta-
tet av studien, samt hur detta kan relateras till tidigare forskning 
inom området.   
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Kapitel 4

Studiens utformning 

Det övergripande syftet med studien är att ge en bild av i vilken 
utsträckning patientarbetet i psykiatriska team har en mångdimen-
sionell prägel, samt hur teamens mångprofessionella kompetens 
används i patientarbetet. I studien har tio mångprofessionella vux-
enpsykiatriska öppenvårdsteam från tre mellansvenska län ingått, 
och som datainsamlingsmetod har observation används. Teamen 
har observerats under sitt arbete vid behandlingskonferens och var-
je team har observerats under tre behandlingskonferenser. Som 
observationsmetod har videoinspelning använts. Ljudupptagning-
arna från videoinspelningarna har transkriberats till text, och tran-
skriptionerna har tillsammans med videoinspelningarna utgjort de 
data som har analyserats. Den analys som har genomförts är en 
innehållsanalys som syftar till att ge en kvantitativ beskrivning av 
de kvalitativa fenomen som studeras.  

Observation som metod  
I syfte att belysa grad av mångdimensionalitet i patientarbetet, samt 
det sätt på vilket vuxenpsykiatriska team använder sin mångprofes-
sionella kompetens under behandlingskonferens valdes observation 
som metod för insamling av data. Detta då det är psykiatrimedarbe-
tarnas agerande som möjliggör de psykiatriska behandlingsinsatser 
som kommer patienterna till del. Det som här ska studeras är alltså 
teammedlemmarnas faktiska agerande snarare än deras uppfatt-
ningar om hur de agerar. Genom att observera arbetet under be-
handlingskonferenser är det möjligt att undersöka vad olika team-
medlemmar gör, och den del av teammedlemmarnas agerande un-
der behandlingskonferens som här ska observeras är vad de säger. I 
en genomgång av forskning om mångprofessionellt teamarbete i 
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vården framgår att i många av dessa studier har rapportering från 
teammedlemmar använts som datainsamlingsmetod (Blomqvist, 
2004). Att istället välja observation som metod för datainsamling 
bidrar till att komplettera tidigare forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården.  

Observation som datainsamlingsmetod kan kännetecknas av 
olika grad av struktur (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Vilken 
grad av struktur som kännetecknar observationen hänger samman 
med i vilken utsträckning sättet att göra registreringar är förutbe-
stämt. Vid observationer med en hög grad av struktur är de situa-
tioner och de kategorier som ska studeras bestämda på förhand, och 
denna form av observation kallas också för strukturerad observa-
tion (ibid.). Vid observationer med låg grad av struktur används 
inte några på förhand definierade observationskategorier. Istället 
inhämtas så mycket information som möjligt om den situation som 
observeras - information som sedan i efterhand används för att söka 
efter mönster och regelbundenheter i materialet. För denna studie 
valdes en hög grad av struktur. Detta var ett lämpligt val då syftet 
med observationerna primärt var att få en bild av frekvensen eller 
omfattningen av de fenomen som studerades utifrån i förväg be-
stämda kategorier. Den här aktuella kategoriseringen beskrivs i det 
avsnittet nedan som rör analys av data.  

Patientdiskussionerna under de studerade behandlingskonferen-
serna videoinspelades. Videoinspelning valdes som observations-
metod efter bedömningen att denna metod skulle ge minst påverkan 
på det sammanhang som skulle studeras, samtidigt som den skulle 
ge den mest exakta återgivningen av hur samtalet under behand-
lingskonferenserna gestaltade sig, samt av vem som talade. För 
forskaren att delta under behandlingskonferenserna och samtidigt 
föra anteckningar om samtalet bedömdes som mer störande för 
teammedlemmarna. Att använda endast ljudupptagning som obser-
vationsmetod var en metod som sannolikt skulle ha givit ännu 
mindre påverkan på samtalen än videoinspelningen. Denna metod 
för observation valdes dock bort då en ljudinspelning inte ger in-
formation om vem som talar, dvs. inte ger information om vilken 
profession den person som talar har.
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Etiska överväganden
Forskning ska bedrivas så att de människor som studeras har ett 
fullgott skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden, samt 
inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning (HSFR, 1996). Centrala aspekter av en forskares ageran-
de i relation till personer som deltar i en undersökning är därför att. 

- Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

- Deltagare i en undersökning ska själva bestämma om de vill 
medverka eller inte, samt kan avbryta medverkan när som 
helst.

- Personer som ingår i en undersökning ska ges största möjli-
ga konfidentialitet och personuppgifter ska förvara på så-
dant sätt att obehöriga inte har tillgång till dem.   

- Insamlade uppgifter om en enskild person får endast använ-
das för forskningsändamål.  

I den studie som här genomförts har medlemmar i psykiatriska 
team studeras. Information lämnades till teammedlemmarna om 
syftet med studien, om hur den skulle genomföras, samt om att 
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Infor-
mation lämnades också om att data kommer att förvaras inlåst en-
ligt Riksarkivets bestämmelser, samt att det i resultatpresentationen 
inte kommer att vara möjligt identifiera någon enskild person eller 
något enskilt team. Vidare om att data endast kommer att användas 
för forskningsändamål. Informationen till teamen lämnades både i 
muntlig och i skriftlig form, och undersökningen genomfördes en-
dast i team där samtliga teammedlemmar gav sitt samtycke. Genom 
detta förfarande bygger studien på ett informerat samtycke från 
teammedlemmarna. Risken att teammedlemmarna skulle uppleva 
observationsstudien som integritetskränkande bedömdes som ringa 
ställt i relation till den vetenskapliga nyttan.  

Studien har som sitt undersökningsobjekt personer som arbetar 
i psykiatriska team, och inte psykiatrins patienter. Patienter i psyki-
atrin blir dock till viss del synliga i materialet. Detta då de diskus-
sioner som förs under de videoinspelade behandlingskonferenserna 
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just rör patienter. För att minimera mängden uppgifter om enskilda 
patienter i materialet har omnämnande av namn och eventuellt per-
sonnummer utelämnats i texttranskriptionerna. Inför varje inspel-
ning uppmanades teammedlemmarna också att endast använda pa-
tienternas förnamn under diskussionen. Vissa patientuppgifter finns 
alltså i materialet, men risken för att detta skulle kunna innebära en 
integritetskränkning för patienterna bedömdes som liten ställt i re-
lation till den kunskap om psykiatriteams arbetssätt som studien 
kan generera. Videoband samt transkriptioner förvaras, som tidiga-
re nämnts, i enlighet med Riksarkivets bestämmelser. 

Studiens godkändes av Forskningsetisk kommitté i Örebro 
031230, Dr Ö 372/30.

Vuxenpsykiatriska team och psykiatrisk be-
handlingskonferens  
Som tidigare beskrivits är det numera vanligt att organisera vårdre-
surserna i mångprofessionella team (Allgulander, 2005; Levander 
et al, 2006; Socialstyrelsen, 1998). Storleken på psykiatriska team 
kan variera från små team om 4 – 5 personer till större team om 10 
– 15 personer (Socialstyrelsen, 1999). Den typ av team som här har 
studerats är mångprofessionella vuxenpsykiatriska öppenvårdsteam 
inom allmänpsykiatrin, vilket är den vanligaste formen av team 
inom psykiatrin (Socialstyrelsen, 1999). Ett vuxenpsykiatriskt öp-
penvårdsteam inom allmänpsykiatrin består vanligen av läkare, 
psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och skötare, samt i vissa fall 
även av arbetsterapeut och sjukgymnast (Levander et al, 2006).
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Nedan i tabell 1 beskrivs de aktuella yrkesgruppernas utbildnings-
bakgrund.

Tabell 1 
Yrkesgrupper, grundutbildningens omfattning samt legitimation 

Profession Grundutbildning Legitimation 
Arbetsterapeut 120 högskolepoäng Ja 

Kurator 140 högskolepoäng Nej 

Psykolog 200 högskolepoäng Ja 

Skötare 1500 gymnasiepoäng Nej 

Sjuksköterska 140 högskolepoäng Ja 

Läkare

Sjukgymnast 

220 högskolepoäng 

120 högskolepoäng 

Ja

Ja

Som framgår av tabellen varierar grundutbildningens omfattning 
för de aktuella yrkesgrupperna. Legitimation utfärdas av Socialsty-
relsen för fem av de sju yrkeskategorierna.

Som beskrevs i kapitel 1 så ses teammötet i mångprofessionella 
vårdteam som ett viktigt forum vad gäller beslut och samordning i 
patient/klientarbete (Abreu et al, 2002; Crepau, 1994; Fiorelli, 
1988; Harris, 1999; Heineman et al, 1999; Pagliari & Grimshaw, 
2002; Toseland, 1987; Øvretveit, 1995). Dessa möten kan ha olika 
beteckningar i olika sammanhang, men det uttalade syftet med mö-
tet är vanligen att analysera en klients eller patients situation, samt 
att fatta beslut om insatser. Man ska alltså utbyta information, dis-
kutera vad som kan bidra till patientens symtom samt vad som kan 
vara lämpliga insatser. Man ska också fatta beslut om insatser, samt 
komma överens om hur insatserna ska samordnas. Även för svensk 
psykiatri beskrivs teammötet som ett viktigt forum för beslut och 
samordning av patientarbetet (Ottosson, 2007). Inom de psykiatris-
ka verksamheter som här studerats har dessa möten beteckningen 
behandlingskonferens, och denna beteckning kommer här att an-
vändas. En närmare beskrivning av syftet med och den praktiska 
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ramen kring de behandlingskonferenser som studerats presenteras 
längre fram i detta kapitel.  

Studiens genomförande

Val av tio psykiatriska team
Till studien valdes tio allmänpsykiatriska öppenvårdsteam bland de 
totalt arton team som vid detta tillfälle (våren 2004) fanns i tre mel-
lansvenska län. Att välja just tio team var resultatet av en avväg-
ning mellan hur stort material som behövdes för att på ett rimligt 
sätt kunna besvara de aktuella frågeställningarna, samt tillgängliga 
forskningsresurser. Vid val av team eftersträvades en spridning 
över små, medelstora, respektive stora orter som teamen verkade i. 
Om ett team som tillfrågats avböjde medverkan tillfrågades ett an-
nat team tills dess att sammanlagt tio team hade tackat ja till delta-
gande. Om ett team tackade nej till deltagande ombads de motivera 
valet. Två av de i första omgången tillfrågade tio teamen tackade 
efter den skriftliga förfrågan nej till medverkan. För båda teamen 
var motivet som angavs till detta att de inom en snar framtid skulle 
upphöra som team då medarbetarna skulle delas upp på andra enhe-
ter. Ytterligare två team tillfrågades därför, och dessa två team 
tackade ja till att delta i studien.  

Teamen tillfrågades om medverkan genom en skriftlig förfrå-
gan (se bilaga 1). En förfrågan skickades vid samma tidpunkt till 
klinikchef, till teamchef, samt till alla teammedlemmar i de tio 
teamen. I denna beskrevs syftet med studien, hur den skulle genom-
föras, samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kan av-
brytas. Vidare att studien endast skulle genomföras i de team där 
samtliga teammedlemmar gav sitt samtycke. I förfrågan beskrevs 
även hur sekretessfrågor skulle hanteras, samt hur forskningsmate-
rialet skulle hanteras och förvaras. I den skriftliga förfrågan erbjöds 
teamen även en muntlig presentation av studien. Alla tio team an-
vände sig av denna möjlighet, och tackade ja till att delta efter att 
ha tagit del av den muntliga informationen. De aktuella klinikche-
ferna godkände alla teamens medverkan i studien.  
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Samtliga tio team erbjöds i samband med förfrågan om deltagande 
att ta del av resultat som rörde det egna teamet. Den del av resulta-
tet detta rörde var i vilken utsträckning en kroppslig, social respek-
tive psykologisk aspekt belystes under de studerade behandlings-
konferenserna. Samtliga team tackade ja till detta erbjudande, och 
en återrapportering av resultat genomfördes för alla team. Återrap-
porteringen gick till så att jag besökte de olika teamen, redovisade 
resultatet av analysen, och förde en diskussion med teammedlem-
marna kring frågor som resultatpresentationen väckte hos dem.  

De tio teamen
Följande beskrivning av de tio teamen är baserad på information 
från respektive teams teamchef, och som lämnades i samband med 
första observationstillfället i respektive team. De tio team som del-
tog i studien hade vid studiens genomförande alla funnits som or-
ganisatoriska enheter i tio år eller mer. De hade alla ett sektorsupp-
drag, dvs. de hade i uppdrag att erbjuda psykiatrisk behandling öp-
penvård till personer inom ett visst geografiskt område. Detta skilt 
från psykiatriska team som har i uppdrag att enbart arbeta med pa-
tienter med en viss typ av problematik. Enligt de tio teamchefernas 
bedömning så hade teamen en låg personalomsättning, samt inga 
påtagliga samarbetssvårigheter. Ledningen av teamen var utformad 
på samma sätt i de tio olika teamen. I samtliga fall fanns en team-
chef som hade det administrativa ledningsansvaret, samt en överlä-
kare som hade det medicinska ledningsansvaret. Av de tio teamche-
ferna var åtta till professionen sjuksköterska, och två var psykolog.

Nedan i tabell 2 beskrivs teamen med avseende på hur många 
personer som fanns anställda i teamen, av vilken profession de var, 
samt av vilket kön. Vidare i vilken typ av samhälle teamen arbetade 
med avseende på antalet invånare. Storlek på samhälle betecknas 
enligt följande: Stor 100 – 185 000 inv., Medel 45 – 55 000 inv., 
Liten 10 – 30 000 inv. Som framgår av tabellen varierade antalet 
medarbetare i de tio teamen mellan tio och sexton personer (endast 
behandlande personal är medräknade - administrativ personal är 
undantagen), och i genomsnitt var antalet 11,5 personer.  
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Antalet medarbetare från de olika professionerna i respektive team 
beskrivs i tabell 2 nedan.

Tabell 2 
De deltagande teamens sammansättning vad gäller profession, samt städernas 
storlek

Team Läk 
(26)

Psyk
(28)

Kur
(14)

Ssk
(37)

Sköt
(16)

Arbt
(2)

Sjukg
(4)

Summa 

T 1 
Liten

4 2 1 8 4 0 0 19

T 2 
Liten

2 4 1 4 0 1 1 13

T 3 
Medel

2 2 1 4 4 1 0 14

T 4 
Medel

1 3 2 4 1 0 0 11

T 5 
Medel

2 3 1 3 1 0 1 11

T 6 
Medel

4 3 2 4 1 0 1 15

T 7 
Medel

4 1 1 4 1 0 0 12

T 8
Stor

2 4 1 4 1 0 0 12

T 9 
Stor

3 3 2 1 1 0 0 9

T 10 
Stor

2 3 2 1 1 0 1 9

Som framgår av tabell 2 så varierade såväl antalet medarbetare to-
talt som antalet medarbetare inom de olika professionerna.  
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I tabell 3 nedan beskrivs hur många personer i de olika professio-
nerna som i genomsnitt fanns i teamen, samt fördelning över kön.  

Tabell 3 
Genomsnittligt antal medarbetare i teamen samt könsfördelning 

Profession Medel % kvinnor % män 
Läkare 2,6 69 31 
Psykolog 2,8 79 21 
Kurator 1,4 100 0 
Sjuksköterskor 3,7 86 14 
Skötare 1,6 50 50 
Arbetsterapeut
Sjukgymnast 

0,�
0,�

100
75

0
25

Sjuksköterskorna var som framgår av tabell 3 den största gruppen i 
teamen, följt av psykologer och läkare. Tabellen visar också att i de 
flesta professionsgrupperna var flertalet medarbetare kvinnor. Un-
dantaget är skötargruppen där könsfördelning var jämn.  

De 30 behandlingskonferenserna  
Ett syfte som teamcheferna angav för behandlingskonferenserna 
var att ge teammedlemmarna möjlighet att diskutera aktuella pati-
entärenden för att få synpunkter från andra professioner och team-
medlemmar. Vid behandlingskonferensen kan teammedlemmar ta 
upp vilka patientärenden de ville till diskussion, man kan ta upp en 
patient som man hade i pågående behandling, eller ett s.k. nybesök. 
Ett nybesök är en patient som blivit aktualiserad på mottagningen 
och där någon av teammedlemmarna har träffat patienten för ett 
antal s.k. bedömningssamtal. Dessa samtal syftar till att samla in-
formation om patientens problematik, samt om kroppsliga, psyko-
logiska och sociala faktorer som kan ha betydelse för bedömningen 
av vilka typer av behandlingsinsatser som kan vara lämpliga för 
patienten. Ytterligare ett syfte med konferensen som angavs var 
rapportering från andra teammedlemmar till den eller de personer i 
teamet som är samordningsansvariga i enskilda patientärenden. Ett 
annat syfte som angavs var rapportering till läkare i teamet i de 
ärenden där en s.k. patientansvarig läkare är utsedd.
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De praktiska ramarna kring behandlingskonferensen var likartade i 
de tio teamen. Mötet ägde rum i samma lokal och vid samma tid-
punkt i arbetsveckan. Mötet leddes vanligen av teamchef och van-
ligen deltog de flesta teammedlemmarna i konferensen.  

Analysen av videoinspelningarna visade att under de trettio be-
handlingskonferenserna togs totalt 224 ärenden upp, och av de to-
talt 224 ärendena var ca 40 % s.k. nybesök och ca 60 % var ären-
den som rörde patienter i pågående behandling. Det lägsta antalet 
ärenden under en konferens var två ärenden, och det högsta antalet 
sjutton ärenden. I medeltal togs 7,5 ärenden upp per konferens.

De trettio behandlingskonferenser som spelades in varierade 
vad gäller hur många personer som deltog, samt vilka professioner 
som var närvarande. Hur många personer, samt vilka professioner 
som deltog vid respektive konferens framgår av bilaga 2, tabell 1. 
Det högsta antal personer som deltog var tolv personer, det minsta 
antalet tre personer, och i genomsnitt deltog 8,5 personer. I tabellen 
nedan beskrivs hur de olika professionernas deltagande i konferen-
serna fördelar sig med avseende på profession och kön. 

Tabell 5 
Genomsnittligt antal deltagare per profession, samt könsfördelning  

Profession Medel % kvinnor % män 
Läkare 1,6 74 26 
Psykolog 2 76 24 
Kurator 0,9 100 0 
Sköterska 2,8 82 18 
Skötare 0,9 50 50 
Arbetst 0,1 100 0 
Sjukg 0,3 75 25 

Tabellen visar att övervägande delen av deltagarna under konferen-
serna var kvinnor, och de flesta var sjuksköterskor.

Datainsamling
De tio teamens arbete under behandlingskonferens observerades 
med hjälp av videoinspelning av tre behandlingskonferenser per 
team. Inspelningarna gjordes under perioden mars – maj år 2004. 
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Konferenserna varierade i längd mellan 42 och 134 minuter, och de 
pågick i medeltal i 107 minuter. De trettio videoinspelade behand-
lingskonferenserna gav ett inspelningsmaterial om sammanlagt 
35,5 timmar.  

För att genomföra videoinspelningarna besöktes de respektive 
teamen på deras mottagningar vid tre tillfällen. De höll vid dessa 
tillfällen sin behandlingskonferens på sin ordinarie tid och i sin 
ordinarie lokal. Jag monterade upp videoutrustningen i konferens-
lokalen en stund innan konferensen startade. I inledningen av kon-
ferensen gjorde jag en kort repetition av studiens syfte, genomfö-
rande, hantering av sekretessfrågor, samt lämnade öppet för even-
tuella frågor. Jag bad därefter teammedlemmarna att berätta för mig 
vilken profession de tillhör, och utifrån denna information gjorde 
jag en skiss över deltagarnas placering i rummet samt professions-
tillhörighet. Därefter startade jag inspelningen och lämnade rum-
met. Tiden konferensen pågick tillbringade jag i ett angränsande 
rum, och då konferensen avslutats återvände jag till konferens-
rummet, stängde av inspelningen och monterade ner utrustningen. 
Innan jag lämnade mottagningen hade jag vid varje tillfälle ett kort 
samtal med teamchefen för att få dennas bild av hur teamet reagerat 
på inspelningssituationen, samt om konferensen på något sätt avvi-
kit från hur dessa vanligen gestaltar sig. Inte vid något tillfälle av-
vek de inspelade konferenserna enligt teamcheferna från hur de 
vanligen gestaltar sig. Reaktioner på inspelningssituationen som 
beskrevs av teamcheferna vara få till antalet, och kom företrädesvis 
i början av första inspelningssituationen. Det var genomgående 
teamchefernas bild att teammedlemmarna snabbt vande sig vid 
inspelningssituationen, och inte föreföll påverkade av den.   

Analys av data
Data analyserades med hjälp av en innehållsanalys (Bryman, 2000; 
Coffey & Atkinson, 1996; Graneheim & Lundman, 2003; Miles & 
Huberman, 1994; Krippendorff, 1980; Morse & Richards, 2002; 
Tashakkori & Teddlie, 1998; Quinn Patton, 2002; Weber, 1990). 
Tashakokori och Teddlie (1998) skiljer på två sorters innehållsana-
lys – en manifest innehållsanalys och en latent innehållsanalys. I 
den förstnämnda formen studeras den manifesta aspekten av den 
kommunikations som studeras, och i den senare formen underlig-
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gande mening i kommunikationen. En liknade indelning i två olika 
former av innehållsanalys görs av Baxter (1990), Bryman (2000), 
Down-Wamboldt (1992), Graneheim och Lundman (2003) och 
Kondracki (2002). Den form av innehållsanalys som här har an-
vänts kan betecknas som en manifest innehållsanalys och kan be-
skrivas på detta sätt.  

Content analysis is a research technique for the objective, systematic 
and quantitative description of the manifest content of communica-
tion. (s 18) 
                                                          (Berelson 1952, i Bryman, 2000)  

Studieobjektet är alltså den manifesta aspekten av den kommunika-
tion som studeras. Något som kännetecknar en innehållsanalys av 
detta slag är också att analysen syftar till att ge en kvantitativ be-
skrivning av de kvalitativa fenomen som studeras. Denna form av 
innehållsanalys kännetecknas vidare av en strävan efter objektivitet 
och systematik i arbetssättet. Det objektiva i arbetssättet syftar på 
att det finns en i förväg bestämd mall för hur rådata ska kategorise-
ras. En stor transparens i proceduren eftersträvas och den i förväg 
bestämda mallen för kategorisering ska så mycket som möjligt 
motverka forskarens personliga tolkning vid kategorisering av rå-
data. Det systematiska i arbetssättet syftar på att mallen för katego-
risering används av forskaren på ett konsistent sätt. Med ett arbets-
sätt av detta slag ska det vara möjligt för en annan forskare att med 
hjälp av mallen för kategorisering nå ett liknande resultat vid kate-
gorisering av samma material. Målsättningen är att resultatet så lite 
som möjligt skall vara en avspegling av forskarens personliga tolk-
ning av materialet utan i stället något som kan observeras även av 
andra forskare.

Det första steget i bearbetningen av data bestod i att transkribe-
ra ljudupptagningarna från de trettio behandlingskonferenserna till 
text. Texten fördes sedan över till programvaran NVivo - en pro-
gramvara särskilt utformad för analys av kvalitativa data. NVivo är 
en vidareutveckling av programvaran NUD*IST som kanske är den 
mest välbekanta programvaran för bearbetning av kvalitativa data 
(exempelvis Bryman, 2000). NVivo benämndes därför från början 
som QSR NUD*IST Vivo, förkortat till NVivo. Som de flesta pro-
gram som syftar till bearbetning av kvalitativa data har basfunktio-
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nen i NVivo möjligheten att koda och kategorisera text i datorise-
rad form, text som efter kodning och kategorisering t.ex. kan sökas 
för speciella kategorier eller kombinationer av kategorier. Arbetet 
med att koda och kategorisera text för att sedan på olika sätt analy-
sera materialet underlättas betydligt av möjligheten att göra detta 
arbete i dator i jämförelse med att arbeta med texten i pappersfor-
mat. Framförallt är detta arbetssätt till stor hjälp vid arbete med 
stora material, vilket kan sägas vara fallet här.  

Analysen omfattar de delar av samtalen som rörde specifika pa-
tientärenden. Samtalen under de 30 behandlingskonferenser som 
observerats rörde även andra områden, och dessa delar av samtalen 
omfattas inte av de analyser som har gjorts. Exempel på andra om-
råden som samtalen rörde är allmänna bedömnings- och behand-
lingsresonemang, frågor som rörde teamets inre organisation eller 
organisationen av andra behandlingsresurser, samt samtalsämnen 
som inte alls var arbetsrelaterade. 

Första steget i analysen var att koda data, dvs. markera de delar 
av materialet som rör det som ska analyseras (Strauss & Corbin, 
1990). Det kodade materialet delades därefter in i s.k. analysenhe-
ter (units of analysis), (Bryman, 2000; Denscombe, 2000; Weber, 
1990). Analysenhet i denna studie är en mening eller en del av en 
mening i textversionen av de samtal som studerats. Följande citat 
från de studerade samtalen kan illustrera vad som här menas med 
analysenhet.  

Jag vill dra ett nybesök. Kvinnan i fråga har en MS-diagnos sedan 
många år, men söker nu för svåra tankestörningar. Gift med sin nuva-
rande make i 6 år, arbetar halvtid inom barnomsorgen, har två barn 
från ett tidigare äktenskap 

Denna del av textversionen av samtalet rör det som ska studeras, 
dvs. diskussion av ett specifikt patientärende.
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Denna del av texten kan brytas ner i fem analysenheter enligt föl-
jande.

Kvinnan i fråga har en MS-diagnos sedan många år 
Söker nu för svåra tankestörningar 
Gift med sin nuvarande make i 6 år 
Arbetar halvtid inom barnomsorgen 
Har två barn från ett tidigare äktenskap 

En analysenhet är alltså en mening eller en del av en mening i text-
versionen av samtalen som innehåller en urskiljbar del information 
om en specifik patient. Det totala antalet analysenheter för de delar 
av behandlingskonferenserna som analyserats var 6546 stycken. 
Antalet analysenheter per konferens varierade mellan 75 och 478, 
och var i medeltal 232 stycken.  

Alla analysenheter kategoriserades ur tre förbestämda dimen-
sioner. Den första dimensionen rörde till vilken aspekt av patien-
ten/patientens liv det sagda kunde hänföras – till en kroppslig, soci-
ala eller psykologisk aspekt. Den andra dimensionen rörde vilken 
profession den som talar har. För den kategoriseringen användes 
textversionen av samtalen tillsammans med videoinspelningarna. 
Den tredje dimensionen rörde till vilket moment i diskussionen det 
sagda kunde hänföras. Den sistnämnda kategorin tillkom då forsk-
ning om arbetsmöten i mångprofessionella vårdteam har visat att 
man i diskussioner av detta slag kan urskilja ett antal olika faser 
eller moment. Dessa har i olika studier givits delvis olika beteck-
ningar, men sammanfattningsvis kan sägas att det handlar om att 
(a) samla information om ärendet, (b) analysera informationen, (c) 
föreslå insatser samt (d) fatta beslut om insatser (Bachay, 2005; 
Bell, 2001; Granström & Colnerud, 2002a; Speer & Zippay, 2005). 
Det finns i litteraturen exempel på studier där man funnit att olika 
professionerna i vårdteam kan vara olika aktiva under olika mo-
ment av patientdiskussionen (Baily, 1985; Harris, 1999). För att 
göra det möjligt att urskilja om en sådan variation fanns i detta ma-
terial kategoriserades analysenheterna även utifrån till vilket mo-
ment i diskussionen det sagda kunde hänföras.  

De dimensioner med sina ingående kategorier som användes 
vid kategoriseringen av analysenheterna kan beskrivas i form av en 
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kategoriseringsmanual (Bryman, 2000). I tabell 6 nedan beskrivs 
den kategoriseringsmanual som har använts i denna studie.  

Tabell 6 
Kategoriseringsmanual 

Dimension Kategori 
Kroppslig
Social
Psykologisk

Läkare
Kurator
Sjuksköterska
Skötare
Psykolog
Arbetsterapeut

Att beskriva patienten 
Att ge förslag på faktorer som kan bidra till patien-
tens symtom      
Att föreslå insatser 

Aspekt

Profession

Moment 

Att fatta beslut om insatser  

Väsentligt för kategoriseringen är att dimensionerna (aspekt, pro-
fession och moment) konceptuellt är separata entiteter, samt att de 
kategorier som ingår i dessa är ömsesidigt uteslutande. Nedan be-
skrivs de tre dimensionerna med sina ingående kategorier.

Aspekt  

De delar av samtalen som rörde specifika patienter kategoriserades 
utifrån dimensionen till vilken aspekt av patienten/patientens liv det 
sagda kunde hänföras – till en kroppslig, sociala eller psykologisk
aspekt. Till kategorin kroppslig aspekt hör beskrivningar, resone-
mang och beslut som rör patientens fysiologi. Här följer exempel 
på analysenheter där det sagda rör den kroppsliga aspekten av pati-
enten.
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Andra faktorer som påverkar, kanske också stroken 

Jag kan ju tycka ändå kanske skulle man ha ett bredare preparat 

Till kategorin psykologisk aspekt hör beskrivningar, resonemang 
och beslut som rör patientens psykologiska fungerande. Med psy-
kologisk aspekt avses här upplevelseaspekten av tankar och käns-
lor, samt vad som kan kallas för psykiska funktioner. Här följer 
exempel på analysenheter där det sagda rör den psykologiska 
aspekten av patienten.

Hon pendlar väldigt mycket i känslolägena  

Utifrån patientens problematik med ilskekontrollbehov och förändring 
av tankemönster bör patienten tas i behandlig hos en KBT-terapeut 

Till kategorin social aspekt hör beskrivningar, resonemang och 
beslut som rör patientens sociala situation. Med social situation 
menas under vilka omständigheter patienten lever vad gäller arbete, 
fritid, boende, ekonomi och socialt nätverk. Här följer exempel på 
analysenheter där det sagda rör den sociala aspekten av patienten. 

Jag tror att han fortfarande bor på campingen 

Jag tänker att det finns ju Annelund, skolan som tar emot elever som 
är lite udda och som inte har klarat skolan så bra 

Profession  

En kategorisering utgjordes också av till vilken profession den som 
talar hör. För varje videoinspelad behandlingskonferens ritades en 
skiss ritad över dem som deltog i konferensen som visade till vil-
ken profession deltagarna hörde. Med hjälp av denna skiss samt 
själva videoinspelningen kategoriserades analysenheterna utifrån 
om den som talade var läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, 
skötare, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I det följande kommer 
begreppet yrke och begreppet profession att användas synonymt. 
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Moment  

Den tredje sortens kategorisering som gjorts rör till vilket moment i 
diskussionen det sagda kunde hänföras. Kategorin att beskriva pa-
tienten kännetecknas av att det som sägs endast är just en beskriv-
ning och inte ett resonemang vare sig om orsaker till patientens 
problem eller om lämpliga insatser. Det sagda rör inte heller någon 
form av beslut om insatser. Följande citat kan tjäna som illustra-
tion.

När hennes mamma och pappa, när dom levde ihop, så var det väldigt 
mycket alkohol i bilden 

Han vet inte vad han skall göra av den där känslan – som bara dyker 
upp 

Kategorin att föreslå faktorer som kan bidra till patientens symtom
kännetecknas av att det i samtalet förs någon typ av resonemang 
om faktorer som kan bidra till patientens symtomatologi. Dessa 
citat kan exemplifiera.  

Det finns en hereditet av depressioner eftersom hennes pappa har haft 
det 

Kanske hon blev lite uppvarvad som ett maniskt försvar 

Kategorin att föreslå insatser kännetecknas av att samtalet rör re-
sonemang om vad som skulle kunna vara lämpliga insatser för pati-
enten. Exempel på analysenheter i denna kategori är.

Det låter som man skulle prova med antidepressiva, tycker jag 

Jag tycker ändå att det var rätt uppenbart att det här är en person som 
skulle kunna tillgodogöra sig psykoterapi 

Kategorin att fatta beslut om insatser kännetecknas av att samtalet 
rör explicita beslut om insatser för den patient man diskuterar.  
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Dessa citat kan exemplifiera. 

Då bestämmer vi att vi satsar på arbetsrehabilitering 

Vi sätter upp henne ett par gånger för att se möjligheterna för att kun-
na underlätta kommunikationen med dottern 

Betydelsen av forskarens förförståelse  

Som tidigare beskrevs så har kategoriseringen av observationsdata
gjorts med hjälp av en i förväg bestämd mall för att så mycket som 
möjligt motverka forskarens personliga tolkning vid kategorisering 
av rådata. Vad gäller den kategorisering som rör professioner så 
lämnas inget utrymme för tolkningar. Vad gäller de övriga två di-
mensionerna så föreligger däremot ett moment av tolkning. Ett 
moment av tolkning är ju en del av kategoriseringsprocessen även i 
de fall då kategoriseringen rör det manifesta innehållet i den kom-
munikation som studeras och den tolkningsmall som använts är 
tydligt specificerad (Bryman, 2000; Downe-Wamboldt, 1992). Och 
som Downe-Wamboldt påpekar – ”Multiple meanings are always 
present in data, there is no right meaning, only the most accurate 
meaning from a particular persepective” (s 319, 1992).
Som framgick i inledningen av detta arbete så är det sammanhang 
som här har observerats en del av min yrkesvardag sedan många år 
tillbaka. En fråga blir därför vilken betydelse detta har för den ka-
tegorisering av materialet som jag gjort. Dvs. vilken betydelse min 
erfarenhet av och kunskap om psykiatrisk verksamhet och min kun-
skap och erfarenhet som klinisk psykolog kan ha för den kategori-
sering jag gjort. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att 
forskarens egna erfarenheter av det sammanhang som studeras kan 
vara till hjälp såväl som till hinder. I en studie genomförd i en av 
forskaren känd kontext kan forskaren fokusera på det fenomen som 
ska studeras då uppmärksamhet inte behöver läggas på att förstå det 
omgivande sammanhanget. Å andra sidan kan egen erfarenhet av 
sammanhanget ligga till grund för åsikter om det fenomen som 
studeras som kan vara till hinders för en frimodig och öppen analys 
av data. Egna åsikter om det fenomen som studeras kan också med-
föra att data tolkas i enlighet med en bild som forskaren önskar ska 
framträda.  
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En fördel jag upplevde att min kontextförtrogenhet medförde var 
det Einarsson och Hammar Chiriac (ibid.) påtalar, nämligen att jag 
inte behövde lägga tid och kraft på att sätta mig in i det samman-
hang som skulle studeras. En annan fördel var att jag förstod vad 
samtalet rörde sig om när teammedlemmar sa sådant som ”vi måste 
gå över till APO-dos!”, ”jag tror man får se det som kompensato-
riska strukturer” eller ”har vi fått nå´n CT skalle?”. Det hade i an-
nat fall varit nödvändigt för mig att konsultera en psykiatriskt kun-
nig person för att veta till vilken aspekt analysenheter av sådant 
slag skulle hänföras. Man kan ju dock utifrån Einarsson och Ham-
mar Chiriacs resonemang fråga sig om den kategorisering jag gjort 
har färgats av en önskan om att analysen skulle utfalla på ett sär-
skilt sätt, ett sätt som jag såg som önskvärt. Som jag beskrev i in-
ledningen så är min utgångspunkt i det psykiatriska arbetet att psy-
kiska symtom kan ha en grund i såväl kroppsliga som psykologiska 
och sociala faktorer. Vidare att jag ser det som önskvärt att dessa 
tre perspektiv finns med i det patientarbete som utförs, men att min 
erfarenhet är att det kan vara problematiskt att hålla alla tre per-
spektiven levande. Under kategorisering av aspekter fanns hos mig 
sannolikt en önskan om att de resultat som framträdde skulle visa 
den brist på mångdimensionalitet som jag har upplevt och ser som 
problematisk. Detta då ett sådant resultat kan användas som incita-
ment för utvecklingsarbete vad gäller teamarbete inom psykiatrin. 
Min egen erfarenhet är dock att vilket eller vilka av perspektiven 
som dominerar, det skiftar mellan olika team. Jag hade därför ingen 
bild av hur situationen kunde tänkas se ut i de studerade tio teamen. 
Jag hade därmed inte heller någon bild av hur resultatet ”borde” 
gestalta sig, och tror därför att den kategorisering jag gjort vad 
gäller aspekter i mycket liten utsträckning har varit påverkad av en 
önskan hos mig om att resultatet av analysen skulle utfalla på något 
särskilt sätt.

Som tidigare beskrivits så lades dimensionen moment i diskus-
sionen till analysen då forskning om arbetsmöten i mångprofessio-
nella vårdteam har visat att olika professionerna i vårdteam kan 
vara olika aktiva under olika moment av diskussionen (Baily, 1985; 
Harris, 1999). För att möjliggöra att urskilja en sådan eventuell 
variation kategoriserades analysenheterna även utifrån till vilket 
moment i diskussionen det sagda kunde hänföras. Den kategorise-
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ring som gjorts av analysenheter i termer av till vilka moment i 
diskussionen de ska hänföras innehåller naturligtvis även den ett 
moment av tolkning. Jag ser det dock inte som sannolikt att min 
kontextförtrogenhet och min kunskap och erfarenhet som klinisk 
psykolog har medfört någon systematisk snedvridning av kategori-
seringen vad gäller diskussionsmoment. Min strävan har varit att 
efter bästa förmåga och utifrån det manifesta innehållet i samtalen 
bedöma till vilket moment i diskussionen de aktuella analysenhe-
terna kan hänföras.

Medbedömare  

I syfte att undersöka i vilken utsträckning den kategorisering av 
analysenheter som här har gjorts kan sägas vara reliabel genomför-
des en medbedömning. Sexhundra analysenheter (ca 15 % av det 
totala antalet analysenheter) utgjorde materialet för medbedöm-
ningen. Dessa analysenheter hämtades i lika delar från de trettio 
observerade behandlingskonferenserna. Medbedömarens uppgift 
var att kategorisera varje analysenhet i termer av om det sagda hör-
de till en kroppslig, social eller psykologisk aspekt. Vidare huruvi-
da det kunde hänföras till momentet att beskriva patienten, till mo-
mentet att föreslå faktorer som kan bidra till symtomen, till mo-
mentet att föreslå insatser, eller till momentet att fatta beslut om 
insatser. Som instruktion fick medbedömaren ta del av den be-
skrivning av kategoriseringsförfarandet som återfinns i detta kapi-
tel. Resultatet av medbedömarens kategorisering jämfördes sedan 
med den kategorisering som gjorts av forskaren. En sådan jämfö-
relse kan göras genom att undersöka proportionerna mellan identis-
ka bedömningar och icke identiska bedömningar (Karterud, 1982; 
Polit & Hungler, 1991). Bedömningen av till vilken aspekt de aktu-
ella analysenheterna skulle hänföras utföll så att för 516 av den 600 
analysenheterna gjorde medbedömaren samma kategorisering som 
forskaren. Uttryckt på ett annat sätt så var för 86 % av analysenhe-
terna bedömningen identisk. För bedömningen av till vilket mo-
ment i diskussionen de aktuella analysenheterna skulle hänföras 
utföll så att för 534 av de 600 analysenheterna så var bedömningen 
identisk (89 %). Enligt Granström (1986) så kan en kongruens i 
bedömningarna av detta slag anses vara god.  
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Statistisk bearbetning  

En frågeställning som skulle besvaras rör vilken belysning som 
gjordes av patienter under behandlingskonferens i termer av i vil-
ken utsträckning den kroppsliga, psykologiska respektive sociala 
aspekten beaktades. Ytterligare en frågeställning rör i vilken om-
fattning respektive profession bidrog till belysningen som gjordes 
av de tre aspekterna, samt i vilken omfattning de olika professio-
nerna överhuvudtaget bidrog till diskussionerna. För att besvara de 
aktuella frågeställningarna har materialet efter genomförd kategori-
sering bearbetats statistiskt. För att undersöka om det finns skillna-
der mellan antalet analysenheter i de olika kategorierna som är sta-
tistiskt signifikanta har chitvå-analys använts. För chitvå-
analyserna har standardiserade residualer beräknats (Hinkle, 
Wiersmas & Jurs, 2003; Haberman, 1973). Den standardiserade 
residualen för en kategori anger i vilken utsträckning kategorin 
bidrar till ett signifikant chitvå-värde. När den standardiserade resi-
dualen för en kategori överstiger 2.00 (i absolut värde) kan man dra 
slutsatsen att kategorin i stor utsträckning bidrar till ett signifikanta 
chitvå-värdet (Haberman, 1973). Vidare har för chitvå-analyserna 
de förväntade frekvenserna (expected) angetts som en jämn fördel-
ning över de aktuella kategorierna. Att testa den observerade fre-
kvensen mot en förväntat jämn fördelning över aspekter och pro-
fessioner är intressant i ljuset av att man i forskning om vårdteam 
beskriver en jämn fördelning av inflytande mellan professioner, 
samt en mångdimensionell belysning av patientärenden som efter-
strävansvärd i mångprofessionellt teamarbete (exempelvis Clark, 
1996; Harris, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002; Molyneux, 2001; 
Poulton & West, 1999; Schofield & Amodeo, 1999). Forskning om 
mångprofessionella vårdteam ger heller inte stöd för att på goda 
grunder utgå från en förväntad fördelning av något annat slag.

Data från de tio teamen har bearbetats som en kohort. Detta då 
de frågeställningar som skulle besvaras rör att ge en bild av psyki-
atrisk praktik i de aktuella avseendena och inte en jämförelse mel-
lan teamen. Ytterligare en anledning till att slå samman data från de 
tio teamen var att det vid analysen visade sig att antalet analysenhe-
ter för några av kategorierna var mycket få. Att göra analysen för 
hela materialet sammantaget gjorde det möjligt att undvika att anta-
let analysenheter i några av kategorier blev så få att en chitvå-
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analys inte var möjlig att använda för att undersöka skillnader mel-
lan kategorier. Det kan ju dock vara intressant att veta om den bild 
som framträder när det sammanlagda materialet analyserats är en 
bild som speglar situationen i de respektive teamen, eller om den är 
baserad på sinsemellan mycket olika förhållanden. För att få en 
uppfattning om detta har en beräkning av rangkorrelation (Spear-
man´s rank correlation coefficient) gjorts med avseende på de en-
skilda teamens resultat i relation till det sammanlagda resultatet. 
Jämförelsen som är gjord rör hur diskussionsutrymmet fördelade 
sig mellan olika aspekter inom respektive moment. Korrelationsbe-
räkningarna för det beskrivande momentet är baserade dels på anta-
let analysenheter som rör den kroppsliga, sociala respektive psyko-
logiska aspekten, dels på analysenheter som rör ytterligare två
aspekter. Vid analysen av materialet visade det sig nämligen att 
patienter tills viss del beskrevs på sätt som inte kunde kategoriseras 
vare sig som en kroppslig, social eller psykologisk aspekt. En kva-
litativ innehållsanalys av denna del av materialet resulterade i ytter-
ligare två beskrivningskategorier som jag valde att kalla en psykiat-
risk aspekt och en vardaglig aspekt (se kapitel 5 för vidare beskriv-
ning). I syfte att undersöka överensstämmelsen mellan de respekti-
ve teamens fördelning och den sammanlagda fördelningen i så 
många avseenden som möjligt så har även dessa två aspekter an-
vänts i korrelationsberäkningen. Av samma motiv så har för mo-
menten att lämna förslag på faktorer som kan bidra till patientens 
symtom, lämna förslag till insatser samt fatta beslut om insatser en 
aspekt inkluderas i denna beräkning som senare kom att slås sam-
man med kategorin social aspekt. Analysenheter som rörde vad 
som kännetecknar patientens nära relationer utgjorde från början en 
separat kategori som hade beteckningen interpersonell aspekt.
Denna kom i ett senare skede att ingå i kategorin social aspekt till-
sammans med övrig information om patientens sociala nätverk. Här 
har den dock använts som en egen kategori för att göra det möjligt 
att i så många avseenden som möjligt jämföra respektive teams 
fördelning med det sammanlagda resultatet. Rangkorrelationen 
mellan respektive teams resultat och det sammanlagda resultatet 
beskrivs i tabell 7 nedan.
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Tabell 7 
Spearmans rangkorrelation för de enskilda teamen i relation till den samman-
lagda fördelningen  

Moment T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 
Beskrivning .92 .98 .98 .88 .88 .92 .99 .98 .99 .91 

Bakgrundsfaktorer .95 .20 .95 .80 .65 .80 .75 .60 -.85 -.85 

Insatsförslag .40 .80 .40 .40 .75 1.00 1.00 -.05 1.00 1.00 

Insatsbeslut  .40 .90 .65 .75 .90 .85 .95 .65 .95 .95 

Vad gäller hur utrymmet mellan aspekterna fördelar sig under mo-
mentet att beskriva patienten så finns en stor överrensstämmelse 
mellan de respektive teamens resultat och det sammanlagda resulta-
tet. Enligt Stúkat (1993) kan en rangkorrelation över .76 betraktas 
som en stark korrelation. Som närmare kommer att redovisas i ka-
pitel 5 så upptar moment att beskriva patienten ca 90 % av det tota-
la diskussionsutrymmet, vilket innebär att under stor del av diskus-
sionerna i teamen fördelas utrymmet mellan aspekterna på ett sätt 
som har stor överensstämmelse med det sammanlagda resultatet. 
När det gäller momentet att lämna förslag på faktorer som kan bi-
dra till patientens symtom så är överensstämmelsen stor eller rela-
tivt stor i sju av teamen, och liten för tre av teamen. För momentet 
insatsförslag är överrensstämmelsen stor för sex av teamen och låg 
för fyra team. Vad gäller momentet insatsbeslut så överrensstäm-
melsen stor eller relativt stor i för nio av teamen, och låg för ett av 
teamen. Om man betraktar de team där det finns en låg överrens-
stämmelsen i relation till det sammanlagda resultatet så är detta inte 
för något av teamen ett genomgående mönster över alla momenten. 
Det är därför rimligt att anta att inget av team systematiskt avviker 
från de övriga. Sett till jämförelserna i stort så förefaller alltså över-
rensstämmelsen mellan teamens enskilda resultat vad gäller hur 
man fördelar utrymme mellan aspekterna ha god överrensstämmel-
se med det sammanlagda resultatet, varför materialet betraktas som 
en gemensam kohort.  
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Kapitel 5      

I vilken utsträckning den kroppsliga, 
psykologiska respektive sociala aspek-
ten beaktas  

I detta kapitel redovisas den innehållsanalys som gjorts i syfte att 
undersöka frågan om vilken belysning som gjordes av patienterna 
vid den diskussion som ägde rum under behandlingskonferens i de 
tio studerade teamen. Det som ska undersökas är i vilken utsträck-
ning den kroppsliga, psykologiska respektive sociala aspekten be-
aktades under diskussionerna.  

Som beskrevs i kapitel 4 så kan diskussionen under behand-
lingskonferens dels betraktas i sin helhet, och dels som bestående 
av olika moment. Diskussionen i sin helhet har i detta arbete delats 
upp i momenten (a) beskrivning av patienten, (b) att föreslå fakto-
rer som kan bidra till patientens symtom, (c) insatsförslag samt (d) 
insatsbeslut. I detta kapitel beskrivs resultatet av innehållsanalysen 
först för diskussionerna betraktade i sin helhet, och därefter för de 
olika momenten var för sig.  

Patientdiskussionerna i sin helhet  
Möjligen är det på sin plats med en kort repetition av vad de tre 
aspekter som har studerats innefattar. Till kategorin kroppslig 
aspekt hör beskrivningar, resonemang och beslut som på något sätt 
rör patientens fysiologi. Till kategorin psykologisk aspekt hör be-
skrivningar, resonemang och beslut som rör patientens psykiska 
fungerande. Vad som här avses med psykologisk aspekt är upple-
velseaspekten av tankar och känslor, samt vad som kan kallas för 
psykiska funktioner. Till den sociala aspekten hör beskrivningar, 
resonemang och beslut som rör patientens sociala situation. Med 
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social situation menas under vilka omständigheter patienten lever 
vad gäller arbete, fritid, boende, ekonomi och socialt nätverk.  
Om man då betraktar diskussionen i sin helhet, i vilken utsträck-
ning beaktades de tre aspekterna? I tabell 8 nedan beskrivs fördel-
ningen av analysenheter över de tre aspekterna samt en analys av 
skillnader mellan antalet analysenheter inom respektive aspekt.  
  
Tabell 8  
Kroppslig, social och psykologisk aspekt i diskussionerna i sin helhet 
 
Aspekt Analysenheter Chi2(df=2) R 
Kroppslig 740 (17,3%) 328,79 -18,13 
Social 2980 (69,8%) 1699,11 41,22 
Psykologisk 553 (12,9%) 533,04 -23,09 

  
  2560,94 
 p<0.01  

 
Om man betraktar diskussionerna i sin helhet så är den belysning 
som gjordes av patienterna dominerad av den sociala aspekten. 
Tabellen ovan visar att av det totala antalet analysenheter rör nästan 
70 procent den sociala aspekten, medan endast drygt 17 procent rör 
den kroppsliga aspekten och knappt 13 procent den psykologiska. 
Chi-2-analysen visar att den sociala aspekten skiljer sig från den 
kroppsliga och psykologiska aspekten på det sättet att analysenhe-
terna inom kategorin social aspekt är signifikant fler än förväntat, 
och de inom kategorierna kroppslig respektive psykologisk aspekt 
signifikant färre än förväntat.  

Patientdiskussionerna indelad fyra olika mo-
ment  
Vad visar då innehållsanalysen om man övergår till att betrakta 
patientdiskussionen uppdelad i de fyra momenten? Kvarstår då den 
sociala aspektens dominans i relation till de övriga två aspekterna? 
Innan vi närmare betraktar resultatet av innehållsanalysen för de 
olika momenten var för sig följer här en kort repetition av vad som 
kännetecknar de moment som diskussionen delats in i. Momentet 
beskrivning av patienten kännetecknas av att det som sägs just är 
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en beskrivning och inte t.ex. ett resonemang om vad som kan bidra 
till patientens problem eller om lämpliga insatser. Momentet före-
slag på bakomliggande faktorer kännetecknas av att det i diskus-
sionen förs fram förslag på faktorer som kan bidra till patientens 
symtom. Momentet insatsförslag kännetecknas av att det i samtalet 
förs fram förslag på vad som kan vara lämpliga insatser för den 
patienten som diskuteras. Momentet insatsbeslut kännetecknas av 
att man fattar explicita beslut om insatser till patienten 

Om man då betraktar de olika momenten i diskussionen var för 
sig - vilken belysning gjordes av de tre aspekterna? Nedan beskrivs 
resultatet av innehållsanalysen för de fyra momenten var för sig. 
För varje moment redovisas den procentuella fördelningen av ana-
lysenheter vad gäller de tre aspekterna, samt en analys av skillnader 
mellan antalet analysenheter för respektive aspekt.  

Att beskriva patienten  
De beskrivningar som gjordes av patientenrna har kategoriserats i 
en kroppslig, en social eller i en psykologisk aspekt. För att illustre-
ra kategorierna följer här tre citat hämtade från det aktuella mo-
mentet - ett för vardera aspekt.  
 

Konstaterat en hjärnskada, en alkoholskada (Kroppslig aspekt) 
 
Dom har varit ihop sen dom var unga och nu vill han skiljas  
(Social aspekt) 
 
Hon säger att dom där tankarna med att dö dom tankarna vill hon inte 
veta av som sina egna tankar (Psykologisk aspekt) 

 
I tabell 9 nedan beskrivs fördelningen av analysenheter inom mo-
mentet över de tre aspekterna, samt en analys av skillnader mellan 
antalet analysenheter inom respektive aspekt.  
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Tabell 9 
Kroppslig, social och psykologisk aspekt inom momenten beskrivning av patien-
ten 
 
Aspekt Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 563 (15,2%) 365,13 -19,11 
Social 2802 (75,7%) 1991,02 44,62 
Psykologisk 338 (9,1%) 650,89 -25,51 

  
3007,03 
p<0.01  

 
När man betraktar den belysning som gjordes av patienterna i mo-
ment att beskriva patienten kan man konstatera att en aspekt tydligt 
dominerar. Som framgår av tabellen ovan så uppmärksammades i 
mycket stor utsträckning den sociala aspekten. Drygt 75 procent av 
analysenheterna rör den sociala aspekten. Endast drygt 15 procent 
rör den kroppsliga aspekten, och knappt 10 procent den psykologis-
ka aspekten. Som man kan utläsa ur tabellen så finns en skillnad 
mellan aspekterna på det sättet att den sociala aspekten belystes i 
en högre utsträckning än förväntat, och den kroppsliga och psyko-
logiska aspekten i en lägre utsträckning.  

Att lämna förslag på faktorer som kan bidra till pati-
entens symptom  
Momentet förslag på bakomliggande faktorer kännetecknas av att 
det i samtalet förs fram förslag på faktorer som kan bidra till pati-
entens symptom. Här följer som illustration tre citat som rör förslag 
på faktorer som kan bidra till patientens symptom - ett från vardera 
av de tre aspekterna. 
 

Han har kroniskt smärtsyndrom - det är det som är stora problemet 
och som orsakar koncentrationssvårigheter, depression, sömnrubb-
ningarna (Kroppslig aspekt) 
 
Mamman hade precis efter ett halvårs sjukdom gått bort, så det var 
liksom sista droppen, och då kommer det. (Social aspekt) 
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Det är ju ett falskt själv, och när det avtäcks då kommer dom otroligt 
starka självmordstankarna (Psykologisk aspekt) 

 
Nedan i tabell 10 beskrivs fördelningen av analysenheter inom 
momentet vad gäller de tre aspekterna, samt en analys av skillnader 
mellan antalet analysenheter inom respektive aspekt.  
 
Tabell 10 
Kroppslig, social och psykologisk aspekt inom momentet förslag på bakomlig-
gande faktorer 
 
Aspekt Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 18 (12,3%) 19,32   -  4,40 
Social 62 (42,5%) 3,65 1,91 
Psykologisk 66 (45,2%) 6,17 2,48 

  
29,15 

p<0.01  
 
Inom momenten att lämna förslag på bakomliggande faktorer blev 
den psykologiska aspekten mer framträdande än den var i momen-
tet att beskriva patienten. Den kroppsliga aspekten gavs dock fort-
satt mycket begränsat utrymme. Som framgår så upptas drygt 12 
procent av utrymmet förslag på faktorer som rör den kroppsliga 
aspekten av patienten. De förslag som rör den psykologiska aspek-
ten upptar drygt 45 procent av utrymmet inom detta moment, och 
den sociala aspekten drygt 42 procent. Det finns en skillnad mellan 
aspekterna på det sättet att analysenheter som rör den psykologiska 
aspekten är signifikant fler än förväntat och de som rör den kropps-
liga aspekten signifikant färre än förväntat. Vad gäller den sociala 
aspekten så avviker analysenheterna inte från en förväntad fre-
kvens.  

Att lämna förslag på insatser  
Kategorin insatsförslag kännetecknas av att samtalet rör resone-
mang om vad som skulle kunna vara lämpliga insatser för den pati-
ent som man diskuterar. De insatser som förslås kan rikta sig mot 
den kroppsliga, sociala eller psykologiska aspekten av patien-
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ten/patientens liv. Insatser som rör mot den kroppsliga aspekten 
kan t.ex. vara psykofarmaka, annan typ av farmaka, andra somatis-
ka insatser, sjukgymnastik, eller akupunktur. Insatser som rör den 
sociala aspekten kan vara insatser som rör arbete, bostad, ekonomi, 
fritid eller patientens sociala nätverk. Insatser som rör den psykolo-
giska aspekten kan vara psykoterapi med olika typer av inriktning, 
t.ex. kognitiv psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi eller syste-
misk psykoterapi. En psykologisk insats kan också vara s.k. stöd-
samtal. Här följer som illustration tre citat som rör insatser som kan 
föreslås - ett från vardera av de tre aspekterna: 
 

Det låter som man skulle prova med anti-depressiva tycker jag 
(Kroppslig aspekt) 

 
Men ändå, nu har jag pratat med mobila teamet om att man kanske får 
jobba med att backa upp pappan (Social aspekt) 
 
Min rekommendation är några stödjande samtal för att arbeta kring 
dom här svårigheterna (Psykologisk aspekt) 

 
Nedan i tabell 11 beskrivs fördelningen av analysenheter inom 
momentet, samt en analys av skillnaderna mellan antalet analysen-
heter inom respektive aspekt.  
 
Tabell 11 
Kroppslig, social och psykologisk aspekt inom momentet insatsförslag 
 
Aspekt  Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 121 (39,7%) 3,68  1,92 
Social 84 (27,5%) 3,07 -1,75 
Psykologisk 100 (32,8%) 0,03 -0,17 

  
6,77 

p=0,034  
 
Inom momentet insatsförslag skiftar återigen proportionerna mellan 
de tre aspekterna. I jämförelse med det två tidigare momenten gavs 
den kroppsliga aspekten här ett större utrymme. Tabellen ovan vi-
sar att den kroppsliga aspekten här upptar det största utrymmet, 
knappt 40 procent. Den psykologiska aspekten upptar drygt 32 pro-
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cent av utrymmet, och den sociala aspekten drygt 27 procent. I det-
ta moment avviker de observerade frekvenserna inte från en för-
väntad i en omfattning som är statistiskt signifikant på nivå p<0.01. 
På signifikansnivå p<0.05 finns dock en skillnad mellan aspekter-
na. Detta kan uttryckas som att det finns en tendens till att de ana-
lysenheter som rör den kroppsliga aspekten förekommer i större 
utsträckning än förväntat, och de som rör den sociala aspekten i 
mindre utsträckning.  

Att fatta beslut om insatser
Kategorin insatsbeslut kännetecknas av att samtalet rör explicita 
beslut om insatser för den patient man diskuterar. De analysenheter 
som ingår i kategorin insatsbeslut är sådana där ett beslut tydligt
framgår i det som sägs. Någon tolkning av eventuellt underförståd-
da beslut har inte gjorts då fokus som sagt har varit på det manifes-
ta innehållet i kommunikationen. Precis som när insatser föreslås så 
kan insatser som man beslutar sig för vara av kroppsligt, socialt 
eller psykologiskt slag. Här följer som illustration tre citat - ett från 
vardera av de tre aspekterna: 

Han ska få pröva Cipralex, han vill själv (Kroppslig aspekt) 

Vi håller på arbetslinjen - du får kolla med Försäkringskassan om han 
kan arbetsträna och ändå ha kvar sjukersättningen (Social aspekt) 

Då tar jag honom med instruktionen att han behöver uppfräschning av 
kognitiva tekniker - såna som han har gått igenom med Marie   
(Psykologisk aspekt) 

Nedan i tabell 12 beskrivs fördelningen av analysenheter inom 
momentet, samt en analys av skillnader mellan aspekterna vad gäll-
er antalet analysenheter inom respektive aspekt.  
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Tabell 12 
Kroppslig, social och psykologisk aspekt inom momentet insatsbeslut 

Aspekt Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 38 (31,9%) 0,07 -0,26 
Social 32 (26,9%) 1,48 -1,22 
Psykologisk 49 (41,2%) 2,20 1,48 

3,75
(ns)

Inom momentet insatsbeslut förändras ännu en gång proportionerna 
mellan de tre aspekterna. I detta moment rör de flesta analysenhe-
terna den psykologiska aspekten. Som kan utläsas av tabellen så 
upptas drygt 40 procent av utrymmet inom detta moment av dessa. 
Därefter följer den kroppsliga aspekten om drygt 30 procent och 
den sociala om drygt 25 procent. Fördelningen av analysenheter 
mellan de tre aspekterna är dock relativt jämn - det finns här ingen 
signifikant skillnad mellan antalet observerade analysenheter och 
de förväntade. Man kan säga att de analysenheter som rör beslut 
om insatser fördelade sig relativt jämnt över de tre aspekterna.  

Fler sorters patientbeskrivningar – en psykiatrisk 
aspekt och en vardaglig aspekt
Ett syfte med studien var att undersöka i vilken omfattning en 
kroppslig, sociala respektive psykologisk aspekt belyses vid pati-
entdiskussioner under behandlingskonferens. Detta med utgångs-
punkt från att dessa aspekter är de som i svensk psykiatrilitteratur
lyfts fram som delar av ett mångdimensionellt utformat patientarbe-
te (Cullberg, 2000; Haugsgjerd, 1999; Levander et al, 2006; Ottos-
son, 2007; Åsberg & Herlofson, 1991). Vid analys av materialet 
visade det sig att teammedlemmarna gjorde beskrivningar av pati-
enterna på sätt som inte var möjliga att kategorisera vare sig som en 
kroppslig, social eller psykologisk aspekt. De aktuella analysenhe-
terna hade det gemensamt att sättet att beskriva patienten på var 
s.a.s. globalt. Detta i betydelsen att det sagda inte var möjligt att 
hänföra till en kroppslig, social eller psykologisk aspekt då det 
kunde sägas innefatta alla dessa tre aspekter. Som beskrevs i kapi-
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tel 4 så är kategoriseringen gjord med utgångspunkt från den mani-
festa aspekten av de samtal som studerats (Bryman, 2000). Att för-
söka tolka dessa beskrivningar för att kanske åtminstone i någon 
mån kunna hänföra dem till en kroppslig, social eller psykologisk 
aspekt framstod därför inte som ett alternativ. Med utgångspunkt 
från studiens syfte hade dessa beskrivningar kunnat lämnas därhän 
vid analysen. Då dessa sorters beskrivningar visade sig vara tämli-
gen frekvent förekommande tedde det sig dock rimligt att på något 
sätt redovisa även detta material. Det resultatet av analysen som 
beskrevs ovan är baserad på 62 % av det totala antalet analysenhe-
ter i momentet att beskriva patienten. En analys av de återstående 
analysenheterna (38 %) redovisas här.

De analysenheter som rörde beskrivningar av patienterna men 
som inte kunde kategoriseras utifrån en kroppslig, social eller psy-
kologisk aspekt analyserades med hjälp av en kvalitativ innehålls-
analys (Bryman, 2000; Coffey & Atkinson, 1996; Dahlberg, 1993; 
Miles, & Huberman, 1994; Morse & Richards, 2002; Tashakkori & 
Teddlie, 1998; Quinn Patton, 2002). I analysarbetet har en strävan 
varit att urskilja kvalitativt skilda kategorier som tillsammans be-
skriver de aktuella beskrivningarna av patienter, och utgångspunk-
ten har varit en s.k. prototypisk syn på kategorisering (Dey, 1999, 
Thornberg, 2006). Detta till skillnad från en klassisk syn på katego-
risering där ett fenomen kan ses som något som på ett dikotomt sätt 
tillhörande endast en av flera kategorier (Lakoff, 1987). En proto-
typisk syn på kategorisering innebär att den prototyp som ligger till 
grund för kategorin har en uppsättning särdrag som betraktas som 
typiska för en tillhörighet till den kategorin. Ett fenomen kan dela 
fler eller färre särdrag med prototypen och därmed vara sämre eller 
bättre exempel på kategorin. Det handlar alltså här om grader av 
tillhörighet istället för dikotoma skillnader.  

Analysen av de aktuella beskrivningarna resulterade i två kate-
gorier som jag valde att kalla en psykiatrisk aspekt och en vardag-
lig aspekt. Psykiatrisk aspekt kännetecknades av att den som talar 
använde vad man kan kalla psykiatrisk terminologi. Termer som 
används inom psykiatrin för att beskriva patienters tillstånd, t.ex. 
psykotisk, anorektisk, suicidal, etc. När en beskrivning gjordes där 
man använde rent diagnostiska termer (DSM IV eller ICD 10), eller 
när man redovisade resultat från vad som kan betecknas som psyki-
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atriska test (t.ex. GAF, SCL-90) så kategoriserades dessa analysen-
heter också som en beskrivning ur en psykiatrisk aspekt. Beskriv-
ningar i rent diagnostiska termer eller i form av testresultat utgjorde 
dock en mindre del (22,3 %) av kategorin psykiatrisk aspekt totalt. 
Här följer två citat som illustrerar kategorin psykiatrisk aspekt.

         Tvångsmässiga paranoida, fobiska drag och exhibitionism 

         Psykosliknande reaktion i första skedet 

Beskrivningar ur en vardaglig aspekt kännetecknades av att den 
som talar använde vad som kan kallas ett vardagligt språk. Denna 
kategori kännetecknades alltså också av att vara vad man kan kalla 
en global beskrivning som inte var möjliga att kategoriseras utifrån 
vare sig en kroppslig, en social eller en psykologisk aspekt. Två 
exempel på vardagliga beskrivningar ges nedan.  

          Det verkar vara en plikttrogen människa 

          Då rasade hela hennes värld ihop 

Nedan i tabell 13 beskrivs fördelningen av analysenheter inom 
momentet beskrivning av patienten vad gäller de tre aspekterna 
kroppslig, social och psykologisk kompletterad med aspekterna 
psykiatrisk aspekt samt vardaglig aspekt. I tabellen beskrivs också 
en analys av skillnader mellan aspekterna vad gäller antalet analys-
enheter.
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Tabell 13 
Kroppslig, social, psykologisk, psykiatrisk och vardaglig aspekt inom momentet 
beskrivning av patienten   
 
Aspekt Analysenheter Chi2 (df=4) R 
Kroppslig 563 (9,4%) 580,16 -24,09 
Social 2802 (47,0%) 1145,16 33,84 
Psykologisk 338 (5,6%) 894,47 -29,91 
Psykiatrisk  792 (13,2%) 329,86 -18,16 
Vardaglig 1481 (24,8%) 0,11 -0,34 

  
2949,76 
p<0.01  

 
Även när aspekterna psykiatrisk och vardaglig aspekt läggs till de 
övriga tre framträder den sociala aspekten som dominerande under 
det moment i diskussionen då man beskriver patienter. Som fram-
går så används 47 procent av utrymmet till denna aspekt. Därefter 
följer i storleksordning att beskriva patienterna ur en vardaglig 
aspekt - knappt 25 procent upptas av denna kategori. Drygt 13 pro-
cent av utrymmet används för att beskriva patienterna ur ett psyki-
atriskt perspektiv, dvs. med hjälp av vad man kan kalla psykiatrisk 
terminologi. Den kroppsliga respektive psykologiska aspekten upp-
tar drygt nio respektive drygt fem procent. Av chi2-analysen kan 
man utläsa att analysenheter som rör den sociala aspekten före-
kommer i en signifikant högre utsträckning än förväntat. Analysen-
heter som rör den kroppsliga, psykologiska och psykiatriska aspek-
ten förekommer i en signifikant lägre utsträckning än förväntat. 
Vad gäller den vardagliga aspekten så avviker dessa analysenheter 
inte från en förväntad frekvens.  

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning 
en kroppslig, psykologisk respektive social aspekt beaktas under 
patientdiskussioner. De beskrivningar som gjordes i de studerade 
teamen av patienter i vad jag har valt att kalla en psykiatrisk re-
spektive en vardaglig aspekt kommer därför inte att vara i fokus för 
fortsatta analyser.  
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Hur utrymmet under patientdiskussionerna fördelar 
sig mellan de fyra momenten  
Vi har nu betraktat de olika momenten i diskussionen med avseen-
de på hur utrymmet mellan de tre aspekterna fördelar sig inom re-
spektive moment. Det kan vara av intresse att även få en bild av på 
vilket sätt utrymmet under diskussionerna fördelade sig mellan de 
fyra momenten. Nedan i tabell 14 beskrivs fördelningen av analys-
enheter mellan de fyra momenten, samt en analys av skillnader 
mellan momenten vad gäller antalet analysenheter. I syfte att un-
dersöka hur stor del av diskussionerna som totalt sett som ägnades 
åt respektive moment har hela materialet utnyttjats vid denna ana-
lys (även kategorierna ”vardaglig aspekt” och ”psykiatrisk 
aspekt”). 
 
Tabell 14 
Fördelning av och skillnader mellan de fyra momenten vad gäller antalet ana-
lysenheter 
 
Moment Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Beskrivning 5976 (91,3%) 11507,03 107,27 
Bidragande  
faktorer    146 (2,2%) 1357,53 -36,84 
Insatsförslag 305 (4,7%) 1083,34 -32,91 
Insatsbeslut 119 (1,8%) 1407,15 -37,51 

  
15355,06 
p<0.01  

 
Det utrymme de olika momenten gavs inom ramen för diskussio-
nerna i sin helhet skiljer sig åt i mycket stor utsträckning vilket 
framgår av tabellen ovan. Drygt 90 procent av utrymmet upptas av 
momentet beskrivning av patienten. Momentet faktorer som kan 
bidra till patientens symtom upptar endast drygt två procent av ut-
rymmet, momentet insatsförslag knappt fem procent och momentet 
insatsbeslut knappt två procent. Det finns här en skillnad mellan 
momenten på det sättet att de analysenheter som rör det beskrivan-
de momentet är signifikant fler än förväntat och de som rör mo-
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mentet att ge förslag på bidragande faktorer, ge förslag på insatser 
samt fatta beslut om insatser signifikant färre än förväntat.  

Sammanfattning  
Det som här har undersökts är hur den belysning som gjordes av 
patienterna under de studerade trettio behandlingskonferenserna 
fördelade sig över en social, kroppslig respektive psykologisk 
aspekt. Resultatet av innehållsanalysen visar att om man ser till 
diskussionen i sin helhet så har den belysning som gjordes av pati-
enterna en betydligt starkare betoning på den sociala aspekten av 
patienten och patientens liv än på den kroppsliga och psykologiska 
aspekten. Som framgått så är skillnaden betydande mellan hur stort 
utrymme den sociala aspekten upptog jämfört med den kroppsliga 
och psykologiska aspekten.  

Om man betraktar de fyra momenten var för sig med avseende 
på vilken belysning som gjordes så ser bilden delvis olika ut inom 
de fyra momenten. I figur 1 nedan beskrivs andelen analysenheter 
för de tre aspekterna inom de olika momenten. 
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Figur 1. Andelen analysenheter för de tre aspekterna inom respektive moment. 
 
I det moment där diskussionen handlar om att beskriva patienten 
dominerade den sociala aspekten i mycket hög utsträckning. När 
det gäller moment att föreslå faktorer som kan bidra till patientens 
symtom fick den psykologiska aspekten ett ökat utrymme. Den so-
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ciala aspekten gavs ett mindre utrymme, medan den kroppsliga 
aspekten fortfarande gavs mycket lite utrymme. I momentet att 
föreslå insatser till patienten förändras mönstret återigen. Här gavs 
den kroppsliga aspekten ett större utrymme – de flesta analysenhe-
terna inom detta moment rörde den kroppsliga aspekten. Förslag på 
insatser som rörde den sociala och psykologiska aspekten av pati-
enten lämnades också, men det finns en tendens till att förslag på 
kroppsliga insatser var signifikant fler. När teamen så fattar beslut 
om insatser fanns ingen signifikant skillnad mellan aspekterna - 
besluten rörde i likartad omfattning såväl kroppsliga som sociala 
och psykologiska insatser.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den sociala aspekten domine-
rade beskrivningen av patienterna. När man föreslog möjliga bak-
omliggande faktorer så lyftes främst den psykologiska aspekten 
fram, medan föreslagna insatser främst var av ett kroppsligt slag. 
När man så fattade beslut om insatser var dessa dock jämnt förde-
lade över de tre aspekterna.  

Som tidigare beskrivits så kan diskussionen under psykiatrisk 
behandlingskonferens delas in i ett antal olika moment. Som fram-
gått så ägnade de psykiatriska team som ingår i studien mycket stor 
del av utrymmet under behandlingskonferenserna åt att beskriva 
patienterna. Betydligt mindre del av utrymme ägnades åt att föreslå 
faktorer som kan bidra till patientens symtom, förslå insatser, samt 
fatta beslut om insatser.  

Diskussion  

Att belysa patienten ur en kroppslig, social och psy-
kologisk aspekt  
Det som här har undersökts är i vilken utsträckning en kroppslig, 
psykologisk respektive social aspekt beaktades under de patientdis-
kussioner som ägde rum under behandlingskonferenser i de stude-
rade teamen. Under större delen av patientdiskussionerna rörde 
samtalet den sociala aspekten av patienten och patientens liv, och 
man berörde i betydligt mindre omfattning den kroppsliga respekti-
ve psykologiska aspekten. En mångsidig belysning av patientens 



- 117 -

problematik ägde alltså inte rum under en stor del av diskussioner-
na i de psykiatriska team som här studerats.  
Att möjliggöra en mångdimensionalitet i patientarbetet framhålls 
som det främsta motivet till att organisera vårdresurser i mångpro-
fessionella team (Abramson, 1990; Bagnato & Neisworth, 1999; 
Berteotti & Seibold, 1994; Boone et al, 1997; Brewer, 1995; Brus-
zewitcz, 1998; Clark, 1994/1996; Drinka, 1994; Herrman et al, 
2002; Lichtenstein et al, 1997; Malone & Koblewski, 1999; Nan-
dan, 1997; Neal & Kramer, 1995; Parker, 2002; Norman & Peck, 
1999; Rawson, 1994; Schofield & Amodeo, 1999; Strasser & Fal-
coner, 1997; Tjosvold & Tjosvold, 1995; Toseland et al, 1987; Wa-
skett, 1996; West & Poulton, 1997). I svensk psykiatrilitteratur 
beskrivs en mångdimensionalitet i patientarbetet som eftersträv-
andsvärd (Cullberg, 2003; Levander et al, 2006; Ottosson, 1994; 
Socialstyrelsen, 1992/1997/1999; Wrangsjö, 2003). Att det kan 
finnas svårigheter att i praktiken åstadkomma en mångdimensiona-
litet i patientarbetet rapporteras i forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården. Bagnato och Neisworth (1999) beskriver svå-
righeter inom barn- och ungdomsvård att kombinera ett medicinskt, 
psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt. Problem av liknande 
slag beskrivs för team inom vårdhemsverksamhet (Nandan, 1997).  

Inom primärvården beskriver Berteotti och Seibold (1994) fö-
rekomsten av vad man kallar en professionsbaserad etnocentricitet 
som ett hinder för att man i arbetet ska få en heltäckande bild av 
patientens problematik som utgångspunkt för behandling. Med pro-
fessionsbaserad etnocentricitet menas en tendens till att se den egna 
professionen teori och praktik som överlägsen andras när det gäller 
att möta patientens hjälpbehov.  

Primärvårdsteam är fokus även i ett arbete av Waskett (1996), 
och här konstateras att arbetet i teamen färgas av kollisionen mellan 
läkarens av tradition självständiga arbetssätt och teamarbetets beto-
ning på samordning. I dessa två arbeten är det dock inte en domi-
nans av det sociala perspektivet som beskrivs utan av det kroppsli-
ga. Att så är fallet kopplar man samman med vad man ser som den 
dominerande roll läkaren har i den verksamhet som beskrivs. Man 
menar att läkaren innehar en högstatusposition i vårdteamet, och att 
denna position tillsammans med läkarens många gånger formellt 
grundade beslutsrätt medför ett ökat inflytande över patientdiskus-
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sioner. Detta menar man medför att det kroppsliga perspektivet 
dominerar patientdiskussioner.  

Abramson (1990) konstaterar att den dominerande ställning 
som läkaren av historiska skäl har är något som starkt påverkar 
fördelning av inflytande även i psykiatriska team. Shalinsky (1989) 
påpekar att läkaren i många vårdteam faktiskt har det formella an-
svaret för patientarbetet i psykiatriska team, och att de därför ofta 
utövar större inflytande i teamet än andra medlemmar. Detta skulle 
i linje med resonemanget ovan medföra att det är det kroppsliga 
perspektivet som dominerar patientdiskussionerna i psykiatriska 
team. Så var dock inte fallet i de här studerade teamen där ju istället 
det sociala perspektivet dominerade. 

I resonemanget ovan kopplar man samman vilka aspekter av 
patienten som lyfts fram med vilken av professionerna i teamet som 
dominerar diskussionen. I nästa kapitel redovisas på vilket sätt de 
olika professionerna i de här studerade tio teamen bidrog till den 
belysning av patienten som gjordes. Det blir då möjligt att besvara 
frågan om huruvida dominansen av den sociala aspekten kan hänga 
samman med att de personer i teamen som främst står för kompe-
tensen inom det sociala område (kuratorerna) är de som främst bi-
drar i diskussionerna.

Som tidigare beskrivits så dominerar den sociala aspekten det 
moment av diskussionen som här kallas att beskriva patienten. Då 
detta moment upptar så stor del av diskussionen präglar detta dis-
kussionen sedd i sin helhet. Som tidigare beskrivits så skiftar dock 
det utrymme de tre aspekterna ges mellan de olika momenten. Att 
föreslå faktorer som kan hänga samman med patientens symtom 
dominerades av den psykologiska aspekten. Vad gäller moment 
som att föreslå insatser gavs den kroppsliga aspekten störst ut-
rymme. När teamen så fattar beslut om insatser till patienten gav 
man de tre aspekterna ungefär lika stort utrymme. Hur kan man 
förklara dessa skiften vad gäller vilken aspekt man betonar i de 
olika momenten? I momentet att beskriva patienten dominerar allt-
så den sociala aspekten. Om man tänker sig att teamen ser den so-
ciala aspekten som mer central än de övriga när de lämnar informa-
tion om patienten så borde denna aspekt också ses som viktig när 
det gäller att försöka förstå bakgrunden till patientens problem, 
föreslå insatser, och fatta beslut om insatser. Den sociala aspekten 
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borde då dominera även de övriga tre momenten, men så var ju inte 
fallet. Att det beskrivande momentet så tydligt domineras av den 
sociala aspekten verkar därför inte kunna förklaras med att man ser 
denna aspekt som den viktigaste när det gäller patienternas proble-
matik. På samma sätt kan man ju tänka sig att den kroppsliga 
aspekten bedöms ha liten relevans i sammanhanget eftersom den 
uppmärksammas i så liten omfattning både när det gäller bak-
grundsinformation och resonemang kring bakgrundsfaktorer. Så 
verkar dock inte vara fallet eftersom många insatser som föreslås är 
av kroppsligt slag och det är även en stor del av de insatser man 
beslutar om. Att den psykologiska aspekten ges så litet utrymme 
när man lämnar information om patienterna skulle ju kunna hänga 
samman med att man inte ser sådan information som väsentlig. Mot 
detta talar att denna aspekt ges stort utrymme både när det gäller att 
fundera över anledningar till att patienten har sina symtom, och när 
det gäller att föreslå och fatta beslut om insatser. 

Jag har inte stött på något vetenskapligt arbete där man studerat 
de olika momenten i en patientdiskussion i syfte att urskilja vilka 
aspekter av patienten som belyses i respektive moment. En jämfö-
relse med tidigare forskning inom området är därför svår att göra i 
detta avseende. En fråga man dock kan ställa sig är om det i de här 
studerade teamen finns en koppling mellan vilka aspekter som lyfts 
fram i respektive moment och de olika professionernas agerande 
under diskussionerna. Denna fråga ska besvaras i nästa kapitel då 
professionernas bidrag till belysningen av patienterna redovisas.

Fördelning av utrymme mellan de fyra momenten i 
patientdiskussionerna
Som beskrevs i ett av de inledande kapitlen så är det uttalade syftet 
med arbetsmöten i mångprofessionella vårdteam vanligen att ana-
lysera en klients eller patients situation, samt fatta beslut om insat-
ser. Man ska alltså utbyta information, diskutera sig fram till lämp-
liga insatser, fatta beslut om dessa, samt komma överens om hur 
insatserna ska samordnas (Abreu et al, 2002; Crepau, 1994; Harris, 
1999; Heineman et al, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002; Toseland 
et al, 1987; Øvretveit, 1995). Vidare har man i forskning om vård-
team urskiljt ett antal olika faser i klientdiskussioner. Faser som 
givits olika beteckningar, men som alla beskriver aktiviteterna att 
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samla information om ärendet, att analysera informationen, samt att 
föreslå och fatta beslut om insatser (Bachay, 2005; Bell, 2001; 
Granström & Colnerud, 2002a; Speer & Zippay, 2005). I detta ka-
pitel har redovisats hur utrymmet under patientdiskussioner i de 
studerade teamen fördelade sig mellan de olika momenten i pati-
entdiskussionen. Det faktum att det beskrivande momentet upptar 
ca 90 % av det totala utrymmet ter sig som möjligen problematiskt 
på det sättet att det då lämnar ytterst lite utrymme för analys- och 
beslutsprocessen. Jag har endast funnit ett annat arbete som rör 
mångprofessionella vårdteam där man studerat hur utrymmet förde-
lar sig mellan olika moment i patient/klientdiskussioner. Bell 
(2001) ville få en bild av hur man i team som har till uppgift att 
hjälpa barn som blivit utsatta för misshandel arbetar under möten 
där klienter diskuteras. Man använde en aspekt av Bales analysmo-
dell nämligen indelningen i att (a) samla information respektive att 
(b) diskutera handlingsalternativ. Resultatet visade att interaktionen 
dominerades av att samla information snarare än av att diskutera 
handlingsalternativ. I fem av de femton studerade teamen bestod så 
mycket som 60 % av interaktionen av att samla information. Resul-
tatet av denna studie ligger alltså i linje med det resultat som här 
har redovisats vad gäller hur utrymme fördelas mellan beskrivande 
respektive analyserande moment i diskussionen.   

Hur kan då detta förklaras - detta att så stor del av diskussionen 
upptas av det beskrivande momentet i jämförelse med de moment 
som omfattar analys och beslut? I arbetet av Bell som beskrevs 
ovan (2001) formuleras hypotesen att en anledning till att så stor 
del av diskussionsutrymmet används till att samla information jäm-
fört med att analysera den kan vara en brist på struktur för diskus-
sionen. Behovet av en struktur för patient/klientdiskussionerna un-
der arbetsmöten lyfts fram även i andra arbeten inom området (Ba-
chay, 2005; Clark, 1996; Cooley, 1994; Fiorelli, 1988; Harris, 
1999; Speer & Zippay, 2005). Främst dock motiverat av att man 
har funnit att de olika professionerna i vårdteam kan skilja sig åt 
vad gäller i vilken omfattning man deltar i klientdiskussioner. Man 
menar en tydlig struktur för diskussionen stödjer en jämn fördel-
ning av inflytandet över diskussion och beslut, och att detta är en 
viktig förutsättning för att kunna dra nytta av den samlade kompe-
tensen i det mångprofessionella teamet.   
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Ytterligare en idé om en förklaring till att det beskrivande momen-
tet gavs stort utrymme är att detta är ett resultat av att någon eller 
några särskilt aktiva professioner fokuserade särskilt på detta mo-
ment. I nästa kapitel redovisas på vilket sätt de olika professionerna 
bidrog till den aktuella fördelningen av utrymme mellan momen-
ten, och denna idé kan då prövas.
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Kapitel 6 

Professionernas bidrag till belysningen 
av patienterna   

I föregående kapitel redovisades hur den belysning som gjordes av 
patienterna under de studerade behandlingskonferenserna fördela-
des över en social, kroppslig respektive psykologisk aspekt. Sam-
manfattningsvis så dominerades diskussionerna i sin helhet samt i 
momentet att beskriva patienten kraftigt av den sociala aspekten. 
Momentet att föreslå faktorer som kan bidra till patientens symtom 
dominerades av den psykologiska aspekten, och inom momentet att 
lämna förslag på insatser dominerade den kroppsliga aspekten. När 
teamen så fattade beslut om insatser fanns ingen signifikant skill-
nad mellan aspekterna, man kan säga att besluten i likartad omfatt-
ning rörde såväl kroppsliga som sociala och psykologiska insatser.

På vilket sätt bidrog då de olika professionerna som ingår i de 
psykiatriska teamen till den belysningen av patienterna som gjordes 
under behandlingskonferenserna? Bidrog man främst till att belysa 
patienterna ur den aspekt som hänger samman med den egna pro-
fessionens centrala kunskapsområde, eller bidrog man i lika hög 
utsträckning till en belysning av alla tre aspekter? Bidrog alla pro-
fessionerna över huvud taget lika mycket i diskussionerna? I detta 
kapitel redovisas resultatet av den innehållsanalys som gjorts i syfte 
att belysa frågan om på vilket sätt de olika professionerna i teamen 
bidrog till den belysning av patienterna som gjordes under behand-
lingskonferenserna. På samma sätt som i föregående kapitel så be-
skrivs i detta kapitel resultatet av innehållsanalysen först för dis-
kussionerna betraktade i sin helhet, och därefter för de fyra mo-
menten var för sig. Innan resultatet redovisas ska först två viktiga 
förutsättningar för analysen påtalas.  
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Som beskrevs i kapitel 4 så har olika många personer från profes-
sionerna deltagit i de observerade behandlingskonferenserna. Totalt 
sett var t.ex. antalet sjuksköterskor betydligt större än antalet kura-
torer. I detta kapitel ska beskrivas i vilken omfattning och på vilket 
sätt de olika professionerna bidrog till patientdiskussionerna. För 
att undvika att bilden blir en återspegling främst präglad av hur 
många personer som ingår i respektive professionsgrupp har en 
viktning gjorts av bidragen från de olika grupperna. Viktningen har 
gjorts utifrån hur många personer från en yrkesgrupp som i genom-
snitt deltog i de studerade konferenserna (se kapitel 4). Antalet ana-
lysenheter för en yrkesgrupp har dividerats med hur många perso-
ner från den yrkesgruppen som i genomsnitt deltog i konferenserna.  

Vidare har två professioner uteslutits från den fortsatta analy-
sen, och två professioner har slagits samman till en grupp. Arbets-
terapeuter och sjukgymnaster har uteslutits från den fortsatta analy-
sen då dessa yrkesgrupper visade sig stå för en mycket liten del av 
det totala antalet analysenheter (arbetsterapeuter 0,9 % och sjuk-
gymnaster 2,3 %). Den statistiska analys som gjorts av materialet 
(chi2-analys) underlättas av ett färre antal kategorier, och då dessa 
professioner stod för så liten del av materialet uteslöts de från den 
fortsatta analysen. Detta tillvägagångssätt valdes då de inte på nå-
got sätt som tedde sig rimligt kunde slås samman med någon av de 
övriga professionerna. För att ytterligare minska antalet kategorier 
gjordes också en sammanslagning av yrkesgrupperna sjuksköters-
kor och skötare då båda dessa professioner arbetar med psykiatrisk 
omvårdnad och därmed med vårdvetenskap som en gemensam 
grund vad gäller teori och praktik. Skötare och sjuksköterskor be-
nämns i den fortsatta framställningen omvårdnadspersonal.
Innan redovisningen av hur de olika professionerna bidrog till den 
belysning ur olika aspekter som gjordes av patienterna kan det vara 
av intresse att få en bild av i vilken omfattning de olika professio-
nerna alls yttrade sig under diskussionerna. Nedan presenteras i 
vilken omfattning de olika professionerna överhuvudtaget bidrog 
till diskussionen i sin helhet, samt inom de olika momenten. I syfte 
att undersöka i vilken omfattning professionerna bidrog till diskus-
sionerna totalt sett har hela materialet utnyttjats för just denna ana-
lys (även analysenheter från kategorierna ”vardaglig aspekt” och 
”psykiatrisk aspekt” har användt). Detsamma gäller för jämförelsen 
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mellan professionsgrupperna vad gäller hur mycket man alls bidrog 
i momentet att beskriva patienten.   

Professionernas bidrag i patientdiskussionerna  

Patientdiskussionerna i sin helhet  
Nedan i tabell 15 beskrivs fördelningen av viktade analysenheter 
för läkare, psykologer, kuratorer samt omvårdnadspersonal vad 
gäller hur mycket man alls yttrade sig i diskussionerna i sin helhet. 
I tabellen beskrivs också en analys av skillnader mellan yrkesgrup-
perna vad gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 15 
Professionernas bidrag vad gäller diskussionerna i sin helhet  
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 924 (25,5%) 0,37 0,61 
Psykolog 1070 (29,5%) 29,79 5,46 
Kurator 1014 (28,0%) 12,94 3,60 
Omv Pers 615 (17,0%) 93,33 -9,66 

  
136,42 
p<0.01  

 
Som framgår av tabellen ovan så är psykologerna den grupp som 
bidrog med flest analysenheter, därefter följer kuratorer, läkare 
respektive omvårdnadspersonal. Det finns skillnader mellan profes-
sionerna på det sättet att psykologer och kuratorer bidrog med sig-
nifikant fler analysenheter än förväntat, omvårdnadspersonalen 
med signifikant färre än förväntat, och läkarna med ett antal ana-
lysenheter som överensstämmer med en förväntad frekvens.   
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Patientdiskussionerna indelad i de fyra momenten  
Om man övergår till att betraktar de olika momenten i diskussionen 
var för sig – på vilket sätt bidrog de olika professionerna i termer 
av hur mycket man överhuvudtaget yttrade sig inom respektive 
moment? Som redovisningen nedan visar så varierar detta mellan 
de olika momenten.  

Att beskriva patienten  

Momentet att beskriva patienten kännetecknas av att det som sägs 
just är en beskrivning och inte t.ex. ett resonemang vare sig om 
faktorer som kan bidra till patientens problem eller om lämpliga 
insatser. Exempel på analysenheter som kan ingå i detta moment 
gavs i föregående kapitel. Nedan i tabell 16 beskrivs fördelningen 
av analysenheter för de olika professionerna, samt en analys av 
skillnader mellan professionerna vad gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 16 
Professionernas bidrag vad gäller momentet beskrivning av patienten  
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 831 (24,9%) 0,01 -0,10 
Psykolog 965 (28,9%) 20,58 4,54 
Kurator 970 (29,1%) 22,18 4,71 
Omv Pers 570 (17,1%) 83,57 -9,14 

  
126,3 

p<0.01  
 
Inom momentet att beskriva patienten står kuratorer och psykologer 
för flest antal analysenheter, följt av läkare. Lägst antal analysenhe-
ter inom detta moment stod omvårdnadspersonalen för. Som fram-
går av tabellen så finns en skillnad mellan professionerna genom att 
kuratorerna och psykologerna i signifikant större utsträckning än 
förväntat lämnade bidrag till diskussionen, omvårdnadspersonalen i 
signifikant mindre utsträckning, och läkarna i en utsträckning som 
överensstämmer med en förväntad.  
 



 - 127 -

Momentet att beskriva patienten utgör ca 90 % av det totala diskus-
sionsutrymme som studerats. Inte oväntat visar resultatet för detta 
moment stor överrensstämmelse med resultatet för diskussionerna i 
sin helhet.  

Att ge förslag på faktorer som kan bidra till patientens 
symptom  

Momentet att ge förslag på möjliga bakomliggande faktorer känne-
tecknas av att det i samtalet förs ett resonemang om faktorer som 
kan bidra till patientens symtom. Exempel på analysenheter som 
kan ingå i detta moment beskrevs i föregående kapitel. Nedan i 
tabell 17 beskrivs fördelningen av analysenheter för de olika pro-
fessionerna, samt en analys av skillnader mellan professionerna vad 
gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 17 
Professionernas bidrag inom momentet förslag på bakomgrundsfaktorer 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 18 (24,3%) 0,01 -0,12 
Psykolog 33 (44,6%) 11,36 3,37 
Kurator 12 (16,2%) 2,28 -1,51 
Omv Pers 11 (14,9%) 3,04 -1,74 

  
16,70 

p<0.01  
 
Inom momentet att ge förslag på möjliga bakomliggande faktorer 
förändras mönstret vad gäller deltagande jämfört med momentet att 
beskriva patienten. Här stod psykologerna för en påtagligt mycket 
större del av analysenheterna i jämförelse med övriga professioner. 
Inom detta moment finns en skillnad mellan professionerna genom 
att psykologerna i signifikant högre utsträckning än förväntat läm-
nade bidrag till diskussionen. Vad gäller bidrag från läkare, kurato-
rer och omvårdnadspersonal så avviker dessa inte från en förväntad 
frekvens.   
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Att ge förslag på insatser  

Momentet att ge förslag på insatser kännetecknas av att samtalet rör 
resonemang om vad som skulle kunna vara lämpliga insatser för 
patienten som diskuteras. Exempel på analysenheter som kan ingå i 
detta moment beskrevs i föregående kapitel. Nedan i tabell 18 be-
skrivs fördelningen av analysenheter för professionerna, samt en 
analys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet ana-
lysenheter.  
 
Tabell 18 
Professionernas bidrag inom momentet insatsförslag 
  
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 56 (36,3%) 8,24 2,87 
Psykolog 50 (32,7%) 3,61 1,90 
Kurator 22 (14,4%) 6,90 -2,63 
Omv Pers 25 (16,3%) 4,59 -2,14 

  
23,34 

p<0.01  
 
Inom momentet att ge förslag på insatser är det återigen en annan 
av yrkesgrupperna som står för det största antalet analysenheter, 
och i tabell 18 kan utläsas att denna grupp är läkarna. Det finns här 
skillnader mellan professionerna på det sättet att läkarna bidrog 
med signifikant fler analysenheter än förväntat, medan omvård-
nadspersonal och kuratorer bidrog i signifikant mindre utsträck-
ning. Vad gäller bidrag från psykologerna så avviker antalet ana-
lysenheter inte från en förväntad frekvens.   

Att fatta beslut om insatser  

Momentet att fatta beslut om insatser kännetecknas av att samtalet 
rör explicita beslut om insatser för den patient man diskuterar. Ex-
empel på analysenheter som kan ingå i detta moment beskrevs i 
föregående kapitel. Nedan i tabell 19 beskrivs fördelningen av ana-
lysenheter för professionerna, samt en analys av skillnader mellan 
professionerna vad gäller antalet analysenheter.  
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Tabell 19 
Professionernas bidrag inom momentet insatsbeslut 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R  
Läkare 19 (31,7%) 1,07 1,03 
Psykolog 22 (36,7%) 3,27 1,81 
Kurator 10 (16,7%) 1,67 -1,29 
Omv Pers  9 (15,0%) 2,40 -1,55 

  
8,40 
p=0,038  

Som framgår av tabellen så ser fördelningen mellan professionerna 
inom detta moment ut så att psykologer och läkare bidrog i större 
omfattning än kuratorer och omvårdnadspersonal. I detta moment 
avviker de observerade frekvenserna inte från en förväntad i en 
omfattning som är statistiskt signifikant på nivå p<0.01. På signifi-
kansnivå p<0.05 finns dock en signifikant skillnad som kan tolkas 
som en tendens till att psykologer och läkare bidrog med fler ana-
lysenheter än förväntat, och kuratorer och omvårdnadspersonal 
med färre.  

En jämförelse inom varje profession  

Ovan beskrevs i vilken omfattning de olika professionerna bidrog 
inom de olika momenten i diskussionerna. Dvs. hur mycket ”läkar-
prat”, ”psykolog-prat”, etc. det fanns inom de olika moment. Det 
kan vara av intresse att även göra en jämförelse inom varje profes-
sion med avseende på i vilken omfattning man bidrog i de olika 
momenten. Dvs. hur mycket ”beskrivningsprat”, ”bakgrundsfaktor-
prat”, etc. det finns inom ramen för varje professions bidrag. Nedan 
beskrivs i figur 2 den procentuella fördelningen av analysenheter 
inom varje profession med avseende på hur stor del av deras totala 
bidrag som är ”beskrivningsprat”, ”bakgrundsfaktor-prat”, etc. I 
bilaga 3, tabell 1, redovisas chi2-analysen av skillnaderna mellan 
”beskrivningsprat”, ”bakgrundsfaktor-prat”, etc. inom professio-
nerna.  
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Figur 2. Fördelning av analysenheter inom professionerna vad gäller momenten.  
 
Genomförda chi2-analyser visar att samtliga professioner bidrog 
med signifikant fler analysenheter i momentet att beskriva patien-
ten än i de övriga momenten. Den stora tonvikt som lades på att 
beskriva patienterna bidrog alltså alla professionerna till.  

Sammanfattning  
I detta avsnitt har frågan om i vilken utsträckning de olika profes-
sionerna alls yttrade sig under patientdiskussionerna undersökts. 
Vad gäller hur mycket de olika professionerna deltog i diskussio-
nen i sin helhet visar resultatet av innehållsanalysen att det finns en 
signifikant skillnad mellan professionerna genom att läkare, psyko-
loger och kuratorer deltog mer än statistiskt förväntat och omvård-
nadspersonalen mindre än förväntat. Om man betraktar de fyra 
momenten var för sig med avseende på i vilken utsträckning de 
olika professionerna deltog så varierar detta mellan de olika mo-
menten. I figur 3 nedan beskriver andelen analysenheter för de oli-
ka professionerna inom de fyra momenten. 



 - 131 -

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Beskrivning Bidrag Fakt Insatsförslag Insatsbeslut

Läkare Psykolog Kurator Omv Pers
 

Figur 3. Andelen analysenheter för de olika professionerna vad gäller momenten.  
 

När det handlar om att beskriva patienten fördelar sig de olika 
professionernas bidrag på ett sätt som till viss del liknar fördelning-
en för diskussionen i sin helhet. Det är inte förvånande då detta 
moment upptar ca 90 procent av det totala diskussionsutrymme 
som studerats. Psykologer och kuratorer är de som främst bidrog, 
och omvårdnadspersonalen den grupp som bidrog i minst utsträck-
ning.             

När det gäller momentet att föreslår faktorer som kan bidra till 
patientens symtom förändras mönstret för professionernas delta-
gande. Inom detta moment bidrog psykologerna signifikant mer än 
förväntat, medan de övriga tre professionerna bidrog i en omfatt-
ning som inte avviker från en förväntad.  

I momentet att föreslå insatser till patienten förändras återigen 
mönstret för hur man bidrar. Här lämnade läkargruppen bidrag i en 
omfattning som är signifikant större än förväntat. Psykologerna 
bidrog i en omfattning som motsvarar en förväntad, och kuratorer 
och omvårdnadspersonal bidrog i en lägre utsträckning.  

När teamen så fattade beslut om insatser till patienten finns en 
skillnad mellan grupperna på det sättet att det finns en tendens till 
att läkare och psykologer bidrog i en signifikant större utsträckning 
än förväntat, och kuratorer och omvårdnadspersonal i en mindre.  

För att sammanfatta bilden av hur aktiva de olika professioner-
na var under de olika momenten så var omvårdnadspersonalen 
genomgående den minst aktiva gruppen, kuratorerna var aktiva 
under momenten att beskriva patienten, men mindre under de övri-
ga tre momenten. Psykologerna hade en hög aktivitet genom alla 
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momenten, högst under momentet att föreslå bakomliggande fakto-
rer, medan läkarna var mer aktiva under momenten att föreslå in-
satser och fatta beslut om insatser än under de två övriga momen-
ten.  

Ovan beskrevs en jämförelse av hur mycket de olika professio-
nerna bidrog inom varje moment av diskussionen. Dvs. hur mycket 
”läkar-prat”, ”psykolog-prat”, etc. det fanns inom ramen för varje 
moment. Om man undersöker hur mycket ”beskrivningsprat”, 
”bakgrundsfaktor-prat”, etc. det fanns inom varje professions bi-
drag visar resultatet att alla professioner bidrog i betydligt högre 
utsträckning i det moment där man beskriver patienten än i de öv-
riga momenten.  

Professionernas bidrag till att belysa patien-
terna ur de tre aspekterna  
Efter denna redovisning av i vilken uträckning de olika professio-
nerna över huvud taget bidrog till i diskussionerna ska vi återvända 
till frågan om på vilket sätt de olika professionerna bidrog i termer 
av vilka aspekter man valde att belysa av patienten/patientens liv. 
På samma sätt som tidigare redovisas först innehållsanalysen för 
diskussionerna i sin helhet, och därefter analysen för de olika mo-
menten var för sig.  

Patientdiskussionerna i sin helhet  

Den kroppsliga aspekten  

Nedan i tabell 20 beskrivs fördelningen av analysenheter för pro-
fessioner vad gäller i vilken utsträckning de bidrog till en belysning 
av patienterna ur en kroppslig aspekt. Exempel på analysenheter 
som kan ingå i denna kategori beskrevs i föregående kapitel. I ta-
bellen redovisas också en analys av skillnader mellan professioner-
na vad gäller antalet analysenheter.  
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Tabell 20 
Professionernas bidrag till belysning av den kroppsliga aspekten i diskussioner-
na i sin helhet 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 153 (37,6%) 25,50 5,05 
Psykolog 99 (24,3%) 0,09 -0,30 
Kurator 79 (19,4%) 5,19 -2,28 
Omv Pers 77 (18,9%) 6,13 -2,48 

  
36,90 

p<0.01  
 
Den kroppsliga aspekten belystes under diskussionerna främst av 
läkarna. Det finns en skillnad mellan professionerna genom att lä-
karna bidrog signifikant mer än förväntat till att belysa den kropps-
liga aspekten, och kuratorer och omvårdnadspersonal i mindre om-
fattning än förväntat. Vad gäller bidrag från psykologerna så avvi-
ker dessa inte från en statistiskt förväntad frekvens.   

Den sociala aspekten  

I tabell 21 nedan beskrivs fördelningen av analysenheter mellan 
professionerna vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till en 
belysning av patienterna ur en social aspekt. Exempel på analysen-
heter som kan ingå i denna kategori beskrevs i föregående kapitel. I 
tabellen redovisas även en analys av skillnader mellan professio-
nerna vad gäller antalet analysenheter.  
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Tabell 21 
Professionernas bidrag till belysning av den sociala aspekten i diskussionerna i 
sin helhet 
  
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 350 (20,9%) 11,44 -3,38 
Psykolog 487 (29,0%) 10,95 3,31 
Kurator 564 (33,6%) 49,98 7,07 
Omv Pers 276 (16,5%) 48,95 -7,00 

  
121,31 
p<0.01  

 
När det gäller den sociala aspekten av patienten/patientens liv så 
var det främst kuratorer och psykologer som fokuserade på denna.  
Det finns en skillnad mellan professionerna i det att kuratorer och 
psykologer bidrog signifikant mer än förväntat, och omvårdnads-
personal och läkare mindre än förväntat.  

Den psykologiska aspekten  

Nedan i tabell 22 beskrivs fördelningen av analysenheter mellan 
professioner vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till en be-
lysning av patienterna ur en psykologisk aspekt. Exempel på ana-
lysenheter som kan ingå i denna kategori beskrevs i föregående 
kapitel. Här redovisas också en analys av skillnader mellan profes-
sionerna vad gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 22 
Professionernas bidrag till belysning av den psykologiska aspekten i diskussio-
nerna i sin helhet  
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 81 (22,9%) 0,60 -0,77 
Psykolog 159 (45,0%) 56,72 7,53 
Kurator 46 (13,1%) 20,23 -4,50 
Omv Pers 67 (19,0%) 5,12 -2,26 

  
82,66 

p<0.01  
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Den belysning som gjordes av den psykologiska aspekten av pati-
enterna stod främst psykologerna för. Mellan professionerna finns 
här en statistiskt signifikant skillnad i det att psykologerna bidrog 
mer än förväntat, och kuratorer och omvårdnadspersonal mindre än 
förväntat. Vad gäller bidrag från läkarna så avviker dessas inte från 
en förväntad frekvens.   

En jämförelse inom varje profession  

Ovan beskrevs i vilken omfattning de olika professionerna bidrog 
till en belysning av de tre aspekterna vad gäller diskussionerna i sin 
helhet. Dvs. hur mycket ”läkar-prat”, ”psykolog-prat”, etc. det 
fanns inom varje aspekt. Det kan vara av intresse att även göra en 
jämförelse inom varje profession med avseende på i vilken ut-
sträckning man bidrog till en belysning av de tre aspekterna. Nedan 
i figur 4 beskrivs den procentuella fördelningen av analysenheter 
för de fyra professionerna var för sig med avseende på hur många 
analysenheter de bidrog med. I bilaga 3, tabell 2, redovisas chi-2 
analysen av skillnaderna mellan aspekterna inom varje profession.  
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Figur 4. Fördelning inom professionerna över de olika aspekterna. 
 
Som framgår av figur 4 så är mönstret för i vilken utsträckning man 
bidrog till en belysning av den kroppsliga, sociala respektive psy-
kologiska aspekten mycket likartat för professionerna. För alla pro-
fessionerna gäller att man allra främst bidrog till att belysa den so-
ciala aspekten av patienten och patientens liv. Genomförda chi2-
analyser visar att alla professionerna bidrog signifikant mer till att 
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belysa den sociala aspekten, och signifikant mindre till att belysa 
de övriga två aspekterna.  

Sammanfattning  
I figur 5 nedan redovisas andelen analysenheter för de olika profes-
sionerna vad gäller i vilken utsträckning de bidrog till den belys-
ning som gjordes av en kroppslig, social respektive psykologisk 
aspekt i diskussionerna sedda som en helhet. 
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      Figur 5. Professionerna bidrag till den belysning som görs i sin helhet. 

                           
Om man betraktar diskussionerna i sin helhet så bidrog läkarna 
signifikant mer än övriga professioner till att belysa den kroppsliga 
aspekten under patientdiskussionerna. Kuratorer och omvårdnads-
personal bidrog här signifikant mindre än förväntat, och psykolo-
gerna i en omfattning som överensstämmer med en förväntad. När 
det gäller att belysa den sociala aspekten av patienten/patientens liv 
så bidrog främst kuratorerna och psykologerna till detta. De bidrog 
i en utsträckning som är signifikant större än förväntat. Läkare och 
omvårdnadspersonal bidrog här i en omfattning som är signifikant 
mindre än förväntat. Den belysning som gjordes av den psykologis-
ka aspekten, till den bidrog främst psykologerna. De bidrog i en 
signifikant större omfattning än förväntat, medan kuratorer och 
omvårdnadspersonal bidrog i signifikant mindre omfattning. Lä-
karna bidrog här i en omfattning som inte avviker från en förvän-
tad.  
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För läkare, kuratorer och psykologer förefaller det alltså finnas en 
viss kopplig till professionernas centrala kunskapsområden. En 
avvikelse från detta är att psykologerna även i stor utsträckning 
bidrog till den belysning som gjordes av den sociala aspekten. Om-
vårdnadsgruppens bidrag är inom alla tre aspekterna i ungefär 
samma storleksordning – knappt 20 % av det totala antalet analys-
enheter för respektive aspekt. Psykiatrisk omvårdnad kan det sägas 
vara baserad på en kunskapsbas som omfattar såväl en kroppslig 
som en social och en psykologisk aspekt (Carlson & Holmdahl, 
1992; Thorsén, 1992). Att omvårdnadspersonalen lämnar bidrag till 
diskussionen i ungefär likartad omfattning inom respektive aspekt 
kan ses som en återspegling av denna kunskapsbas.  

En jämförelse inom varje profession med avseende på hur 
mycket man bidrog till en belysning av de tre aspekterna har också 
gjorts. Dvs. hur mycket ”kropps-prat”, ”socialt prat”, etc. det fanns 
inom ramen för varje professions bidrag. Alla fyra professionerna 
bidrog till att främst belysa den sociala aspekten av patienten och 
patientens liv.  

Patientdiskussionerna indelad i de fyra momenten  
Om man betraktar de olika momenten i diskussionen var för sig, på 
vilket sätt bidrog då de olika professionerna i termer av vilka 
aspekter man valde att belysa? Avsnitten som följer beskriver ana-
lysen av de fyra momenten var för sig med avseende på i vilken 
utsträckning de olika professionerna bidrog till en belysning av de 
tre aspekterna.  

Att beskriva patienten  

Momentet att beskriva patienten kännetecknas av att det som sägs 
just är en beskrivning och inte t.ex. ett resonemang vare sig om 
orsaker till patientens problem eller om lämpliga insatser. Exempel 
på analysenheter som kan ingå i detta moment beskrevs i föregåen-
de kapitel. Nedan beskrivs i vilken utsträckning de olika professio-
nerna bidrog till att belysa en kroppslig, social respektive psykolo-
gisk aspekt av patienterna.   
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Den kroppsliga aspekten  

Nedan i tabell 23 beskrivs den procentuella fördelningen av analys-
enheter mellan professioner vad gäller i vilken utsträckning man 
bidrog till en belysning av patienterna ur en kroppslig aspekt. I ta-
bellen redovisas även en analys av skillnader mellan professionerna 
vad gäller antalet analysenheter.   
 
Tabell 23 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den kroppsliga aspekten inom 
momentet beskrivning av patienten 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 108 (33,7%) 9,60 3,10 
Psykolog 82 (25,5%) 0,04 0,20 
Kurator 70 (21,8%) 1,31 -1,14 
Omv Pers 61 (19,0%) 4,62 -2,15 

  
          15,56 
         p<0.01  

 
Den kroppsliga aspekten belystes inom detta moment främst av 
läkarna. Det finns en skillnad mellan professionerna på det sättet att 
läkarna bidrog signifikant mer än förväntat till att belysa den 
kroppsliga aspekten, och omvårdnadspersonalen i mindre än för-
väntat. Vad gäller bidrag från kuratorer och psykologer så avviker 
dessa inte från en förväntad frekvens.   

Den sociala aspekten  

Nedan i tabell 24 beskrivs fördelningen av analysenheter för pro-
fessionerna vad gäller i vilken utsträckning de bidrog till en belys-
ning av patienterna ur en social aspekt. I tabellen redovisas även en 
analys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet ana-
lysenheter.  
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Tabell 24 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den sociala aspekten inom mo-
mentet beskrivning av patienten 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 326 (20,6%) 12,21 -3,49 
Psykolog 450 (28,4%) 7,51 2,74 
Kurator 543 (34,4%) 55,01 7,42 
Omv Pers 263 (16,6%) 44,39 -6,66 

  
119,12 
p<0.01  

 
När det gäller den sociala aspekten av patienten/patientens liv så 
uppmärksammades den främst av kuratorer och psykologer. Profes-
sionerna skiljer sig åt på det sättet kuratorer och psykologer bidrog 
signifikant mer än förväntat, och omvårdnadspersonal och läkare 
bidrog i mindre omfattning än förväntat .  

Den psykologiska aspekten  

Här följer i tabell 25 en beskrivning av fördelningen av analysenhe-
ter över professioner vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till 
en belysning av patienterna ur en psykologisk aspekt. I tabellen 
redovisas även en analys av skillnader mellan professionerna vad 
gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 25  
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den psykologiska aspekten inom 
momentet beskrivning av patienten 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 57 (23,0%) 0,40 -0,64 
Psykolog 108 (43,5%) 34,13 5,84 
Kurator 32 (12,9%) 14,52 -3,81 
Omv Pers 51 (20,6%) 1,95 -1,40 

  
51,00 

p<0.01  
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Den belysning som gjordes av den psykologiska aspekten stod 
främst psykologerna för. Mellan professionerna finns här en skill-
nad så till vida att psykologerna bidrog signifikant mer än förvän-
tat, och kuratorerna mindre än förväntat. Vad gäller bidrag från 
läkare och omvårdnadspersonal så avviker deras bidrag inte från en 
förväntad frekvens.   

En jämförelse inom varje profession  

Ovan beskrevs en jämförelse av hur mycket de olika professionerna 
bidrog till belysning av de tre aspekterna inom momentet att be-
skriva patienten. Precis som för diskussionen i sin helhet kan det 
vara av intresse att även här göra en jämförelse inom varje profes-
sion med avseende på hur mycket man bidrog till en belysning av 
de tre aspekterna. Dvs. hur mycket ”kropps-prat”, ”socialt prat”, 
etc. det finns inom varje professions bidrag.  

Nedan i figur 6 beskrivs den procentuella fördelningen av ana-
lysenheter för de fyra professionerna var för sig med avseende på 
hur många analysenheter de bidrog med inom de olika aspekterna. I 
bilaga 3, tabell 3, redovisas genomförd chi-2analys av skillnaderna 
inom varje profession vad gäller hur många analysenheter man 
bidrog med inom respektive aspekt.  
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Figur 6. Professionernas bidrag till de olika aspekterna i momentet att beskriva 
patienten.  
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Som framgår av figur 6 så är mönstret för i vilken utsträckning man 
bidrog till en belysning av den kroppsliga, sociala respektive psy-
kologiska aspekten mycket likartat för de fyra professionerna. För 
alla professionerna gäller att man allra främst bidrog till att belysa 
den sociala aspekten av patienten och patientens liv. Genomförda 
chi2-analyser visar att alla professionerna bidrog signifikant mer 
till att belysa den sociala aspekten, och signifikant mindre till att 
belysa de övriga två aspekterna.  

Eftersom momentet att beskriva patienten utgör ca 90 % av det 
totala diskussionsutrymme som studerats så har resultatet av inne-
hållsanalysen för detta moment naturligtvis stora likheter med re-
sultatet av analysen för diskussionen i sin helhet.  

Sammanfattning  

Som nämndes ovan så har resultatet av innehållsanalysen för detta 
moment har stora likheter med resultatet av analysen för diskussio-
nerna sedda i sin helhet. Resultatet av innehållsanalysen visade att 
det finns signifikanta skillnader vad gäller i vilken utsträckning de 
olika professionerna bidrog till den belysning som gjordes av det 
tre aspekterna. I figur 7 nedan beskrivs andelen analysenheter för 
professionerna vad gäller i vilken utsträckning de bidrog till den 
belysning som gjordes av patienterna. 
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Figur 7. Professionernas bidrag till den belysning som görs inom momentet att 
beskriva patienten. 
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När man betraktar momentet att beskriva patienten så kan konstate-
ras att läkarna bidrog i signifikant större utsträckning än övriga 
professioner till att belysa den kroppsliga aspekten. Omvårdnads-
personal bidrog här signifikant mindre än förväntat, psykologer och 
kuratorer i en omfattning som stämmer med en förväntad.  

När det gäller att belysa den sociala aspekten av patien-
ten/patientens liv så var det främst kuratorerna samt psykologerna 
som bidrog till detta. De bidrog i en utsträckning som är signifikant 
högre än förväntat. Läkare och omvårdnadspersonal bidrog här i en 
omfattning som är signifikant lägre än förväntat. 

Den belysning som gjordes av den psykologiska aspekten, till 
den bidrog främst psykologerna. De bidrog i en signifikant större 
utsträckning än förväntat, medan kuratorerna bidrog i en mindre. 
Läkarna och omvårdnadspersonalen bidrog här i en omfattning som 
överensstämmer med en förväntad frekvens.  

På samma sätt som var fallet för diskussionerna sedda som en 
helhet så finns det här för läkare, kuratorer och psykologer en 
koppling till professionernas centrala kunskapsområden. Som för 
diskussionerna sedda i sin helhet är omvårdnadsgruppens bidrag för 
alla tre aspekterna av en storleksordning runt 20 % av det totala 
antalet analysenheter. Att omvårdnadspersonalen lämnar bidrag till 
diskussionen i ungefär likartad omfattning inom respektive aspekt 
kan, som nämndes i förra avsnittet, ses som en återspegling av om-
vårdnadsprofessionens kunskapsområde som innefattande såväl ett 
kroppsligt som ett socialt och psykologiskt perspektiv.  

Om man gör en jämförelse inom varje profession med avseende 
på hur mycket ”kropps-prat”, ”socialt prat” och ”psykologiskt prat” 
så visar analysen att alla professionerna främst bidrar till att belysa 
den sociala aspekten av patienten och patientens liv.  

De stora likheter som finns vad gäller analysen av momentet att 
beskriva patienten och diskussionerna sedda som en helhet kommer 
sig naturligtvis av att momentet att beskriva patienten upptar ca 90 
% av det totala diskussionsutrymmet.  
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Att ge förslag på faktorer som kan bidra till patientens 
symptom  

Momentet att ge förslag på faktorer som kan bidra till patientens 
symtom kännetecknas av att teamen för resonemang om faktorer 
som kan tänkas bidra till patientens problematik. Exempel på ana-
lysenheter som kan ingå i detta moment beskrevs i kapitel 5. Nedan
beskrivs i vilken utsträckning en kroppslig, social aspekt respektive 
psykologisk aspekt belystes av de olika professionerna under detta 
moment. Antalet analysenheter som rör förslag på bakomliggande 
faktorer visade sig vara mycket få. Det resultat av innehållsanaly-
sen som beskrivs nedan måste tolkas i ljuset av detta, och därmed 
med stor försiktighet.  

Den kroppsliga aspekten   

De analysenheter som tillhör denna kategori var endast nio stycken 
totalt. Analysenheterna fördelar sig över professionerna på det sätt 
som beskrivs i tabell 26 nedan.  

Tabell 26 
Professionernas bidrag till belysning av den kroppsliga aspekten inom momentet 
förslag på bakomliggande faktorer 

Profession Analysenheter 
Läkare 3 
Psykolog 4 
Kurator 1 
Omv Pers 1 

9

Antalet analysenheter som rör denna kategori är alltså endast nio 
stycken totalt. En beskrivning av procentuell fördelning ter sig där-
för inte adekvat, och det är heller inte möjligt att genomföra en 
chi2-analys. Det som kan sägas är att av de få analysenheter som 
rör denna kategori så stod psykologer och läkare tillsammans för 
den större andelen.
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Den sociala aspekten   

Nedan i tabell 27 beskrivs fördelningen av analysenheter över pro-
fessioner vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till en belys-
ning av patienterna ur en social aspekt. Här redovisas också en ana-
lys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet analysen-
heter. Även här är dock antalet analysenheter relativt få - totalt 33 
stycken.
Tabell 27
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den sociala aspekten inom mo-
mentet förslag på bakomliggande faktorer 

Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 6 (18,2%) 0,61 -0,78 
Psykolog 13 (39,4%) 2,73 1,65 
Kurator 9 (27,3%) 0,07 0,26 
Omv Pers 5 (15,1%) 1,28 -1,13 

4,70
(ns)

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan professioner-
na vad gäller att föreslå sociala faktorer som bidragande till patien-
ternas symtomatologi, vilket tyder på att man gör detta i likartad 
omfattning.   

Den psykologiska aspekten  

I tabell 28 nedan beskrivs fördelningen av analysenheter över pro-
fessioner vad gäller i vilken utsträckning de bidrog till en belysning 
av patienterna ur en psykologisk aspekt. I tabellen redovisas också 
en analys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet 
analysenheter. Även här är dock antalet analysenheter relativt få – 
totalt 32 stycken.
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Tabell 28 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den psykologiska aspekten inom 
momentet förslag på bakomliggande faktorer  
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 9 (20,1%) 0,13 0,35 
Psykolog 16 (50,0%) 8,00 2,83 
Kurator 2 (6,3%) 4,50 -2,12 
Omv Pers 5 (15,6%) 1,13 -1,06 

  
13,75 

p<0.01  
 
När det gäller att lämna förslag på orsaker till patienternas symtom 
som rör psykologiska faktorer att göra så gjordes detta främst av 
psykologerna. Det finns en skillnad mellan professionerna genom 
att psykologerna står för signifikant fler analysenheter i detta avse-
ende än statistiskt förväntat, och kuratorerna för färre än förväntat. 
Vad gäller bidrag från läkare och omvårdnadspersonal så avviker 
dessa inte från en förväntad frekvens.   

En jämförelse inom varje profession  

Ovan beskrevs en jämförelse av i vilken utsträckning de olika pro-
fessionerna bidrar till en belysning av de tre aspekterna. Intressant 
är också jämförelsen inom varje profession med avseende på hur 
mycket ”kropps-prat”, ”socialt prat”, etc. det finns inom ramen för 
varje professions bidrag. Antalet analysenheter som rör förslag på 
bakomliggande faktorer visade sig ju vara få. Det resultat av inne-
hållsanalysen som beskrivs nedan måste tolkas i ljuset av detta. Då 
analysenheterna är få till antalet kan det vara av intresse att 
komplettera en beskrivning av den procentuella fördelningen med 
en beskrivning av frekvens, vilken presenteras i tabell 29 nedan. 
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Tabell 29 
Antalet analysenheter från de tre aspekterna för professionerna 
 
Profession Kroppslig Social Psykologisk 

Läkare 3 6 9 
Psykologer 4 13 11 
Kuratorer 1 9 2 
Omv personal 1 5 5 
 
I figur 8 beskrivs den procentuella fördelningen av analysenheter 
för de fyra professionerna var för sig med avseende på hur många 
analysenheter de bidrog med vad gäller de tre aspekterna.  
 

0%

20%

40%

60%

80%

Läkare Psykolog Kurator Omv Pers

Kroppslig Psykologisk Social

 
Figur 8. Fördelning av analysenheter inom professionerna över aspekterna.  
 
Som framgår av figur 8 så är mönstret för i vilken utsträckning man 
bidrog till en belysning av en kroppslig, social respektive psykolo-
gisk aspekt delvis likartat för de fyra professionerna. Man nämnde 
psykologiska och sociala faktorer i högre utsträckning än kroppsli-
ga. För kuratorsgruppen och omvårdnadsgruppen var analysenhe-
terna för få för att tillåta en chi2-analys. Genomförd chi2-analys för 
läkare visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
aspekterna (se bilaga 3, tabell 4). Det tyder på att läkare föreslog 
bidragande faktorer av kroppsligt, socialt samt psykologiskt slag i 
likartad omfattning. För psykologerna avvek de observerade fre-
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kvenserna inte från en förväntad frekvens i en omfattning som är 
statistiskt signifikant på nivå p<0.01. På signifikansnivå p<0.05 
finns dock en skillnad som kan ses som en tendens till att psykolo-
gerna i signifikant mindre utsträckning än förväntat nämnde 
kroppsliga faktorer. Resultatet måste dock p.g.a. få analysenheter 
tolkas med försiktighet.  

Sammanfattning  

Resultatet av innehållsanalysen visar att det finns skillnader men 
även likheter mellan professionerna vad gäller vilka aspekter man 
lyfte fram som faktorer som kan bidra till patientens symtom. I 
figur 9 nedan beskrivs de olika professionernas bidrag vad gäller 
den belysning som gjordes av den sociala respektive psykologiska 
aspekten inom momentet. Som framgått av redogörelsen ovan så är 
antalet analysenheter som rör den kroppsliga aspekten här mycket 
få, endast nio stycken totalt. Den kroppsliga aspekten finns därför 
inte beskriven i figuren då vidare analys av dessa data ter sig inte 
meningsfull. Det som kan sägas är att av de få analysenheter som 
rör denna kategori så stod psykologer och läkare tillsammans för 
den större delen (fyra respektive tre av de totalt nio).  
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Figur 9. Professionernas bidrag till den belysning som görs av den sociala re-
spektive psykologiska aspekten inom momentet.  

 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan professioner-
na när det gäller att föreslå bakgrundsfaktorer som rör den sociala 
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aspekten av patienten/patientens liv. Att föreslå bakgrundsfaktorer 
som rör den psykologiska aspekten gjordes dock främst av psyko-
logerna. De bidrog i en signifikant större utsträckning än förväntat, 
medan kuratorerna bidrog signifikant mindre. Läkare och omvård-
nadspersonal bidrog här i en omfattning som är i överrensstämmel-
se med en förväntad.  

Professionernas bidrag när det gäller att föreslå faktorer som 
kan hänga samman med patientens symtomatologi har vissa likhe-
ter med det sätt man bidrog i momentet att beskriva patienten. Lik-
heter är att omvårdnadspersonalens bidrag var relativt jämt fördelat 
över alla aspekter, samt att psykologerna lämnade det största bidra-
get vad gäller den psykologiska aspekten. Nämnas kan att psykolo-
gerna (som redovisades tidigare i detta kapitel) över huvud taget 
lämnade fler bidrag än övriga professioner vad gäller att föreslå 
faktorer som kan bidra till patientens symtom.  

En jämförelse inom varje profession visar att den psykologiska 
och sociala aspekten är de som främst lyftes fram av alla professio-
nerna. Resultatet måste dock tolkas med försiktighet då observatio-
nerna är få till antalet.  

Att ge förslag på insatser  

Momentet att ge förslag på insatser kännetecknas av att samtalet rör 
resonemang om vad som skulle kunna vara lämpliga insatser för 
den patient som diskuteras. Exempel på analysenheter som kan 
ingå i detta moment beskrevs i kapitel 5. Nedan beskrivs i vilken 
utsträckning professionerna bidrog till att lämna förslag på insatser 
som rör en kroppslig, social respektive psykologisk aspekt.  

Den kroppsliga aspekten  

Nedan i tabell 29 beskrivs fördelningen av analysenheter över pro-
fessioner vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till en belys-
ning av patienterna ur en kroppslig aspekt. I tabellen redovisas ock-
så en analys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet 
analysenheter.  
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Tabell 29 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den kroppsliga aspekten inom 
momentet insatsförslag   
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 30 (50,0%) 15,00 3,87 
Psykolog 10 (16,7%) 1,67 -1,29 
Kurator 7 (11,7%) 4,27 -2,07 
Omv Pers 13 (21,6%) 0,27 -0,52 

  21,20 
p<0.01 

 

 
Det finns en skillnad mellan professionerna vad gäller i vilken ut-
sträckning man föreslog insatser av ett kroppsligt slag. Skillnaden 
består i att läkarna bidrog mer än förväntat till detta, och kuratorer-
na i mindre omfattning än förväntat. Vad gäller bidrag från om-
vårdnadspersonal och psykologer så avviker dessa inte från en för-
väntad frekvens.   

Den sociala aspekten  

I tabell 30 som följer beskrivs fördelningen av analysenheter över 
professioner vad gäller i vilken utsträckning man bidrar till en be-
lysning av patienterna ur en social aspekt. Här redovisas också en 
analys av skillnader mellan professionerna vad gäller antalet ana-
lysenheter.  
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Tabell 30 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den sociala aspekten inom mo-
mentet insatsförslag 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 14 (33,3%) 1,17 1,08 
Psykolog 18 (42,9%) 5,36 2,31 
Kurator 5 (11,9%) 2,88 -1,70 
Omv Pers 5 (11,9%) 2,88 -1,70 

  12,29 
p<0.01 

 

 
En skillnad finns mellan professionerna på det sättet att psykolo-
gerna bidrog i signifikant större omfattning än förväntat. Vad gäller 
bidrag från övriga professioner så avviker dessa inte från en förvän-
tad frekvens.   

Den psykologiska aspekten  

I vilken utsträckning professionerna bidrog till en belysning av 
patienterna ur en psykologisk aspekt inom momentet insatsförslag 
beskrivs nedan i tabell 31. Här redovisas också en analys av skill-
nader mellan professionerna vad gäller antalet analysenheter.  
 
Tabell 31 
Professionernas bidrag vad gäller belysning av den psykologiska aspekten inom 
momentet insatsförslag 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 12 (23,5%) 0,04 -0,21 
Psykolog 22 (43,2%) 6,71 2,59 
Kurator 10 (19,6%) 0,59 -0,77 
Omv Pers 7 (13,7%) 2,59 -1,61 

  9,94 
p<0.01 

 

 
Här skiljer sig professionerna åt på det sättet att psykologerna bi-
drog i signifikant större omfattning än förväntat. Vad gäller bidrag 
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från övriga professioner så avviker dessa inte från en förväntad 
frekvens.    

En jämförelse inom varje profession  

Ovan beskrevs i vilken omfattning de olika professionerna bidrog 
inom varje aspekt i momentet att föreslå insatser. Intressant är ock-
så att göra en jämförelse inom varje profession med avseende på 
hur analysenheterna fördelar sig över de tre aspekterna. Nedan be-
skrivs i figur 10 den procentuella fördelningen av analysenheter för 
de fyra professionerna var för sig med avseende på hur många ana-
lysenheter de bidrog med inom aspekterna. I bilaga 3, tabell 5, re-
dovisas chi2-analyser av skillnaderna inom varje profession vad 
gäller hur många analysenheter man bidrog med inom respektive 
aspekt.  
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Figur 10. Professionerna förslag till insatser inom de tre aspekterna, beskrivet 
professionsvis.   

De chi2-analyser som genomförts visar att läkare i signifikant hög-
re utsträckning än förväntat föreslog kroppsliga insatser. För övriga 
professioner finns inga signifikanta skillnader mellan observerad 
och förväntad frekvens, vilket kan tolkas som att man föreslog in-
satser av kroppsligt, socialt respektive psykologiskt slag i likartade 
omfattning.   
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Sammanfattning  

Resultatet av innehållsanalysen visade att det finns både skillnader 
och likheter mellan professionernas bidrag till den belysning som 
gjordes av den kroppsliga, sociala respektive psykologiska aspek-
ten i momentet att ge förslag till insatser. I figur 11 nedan visas hur 
stor andel analysenheter inom respektive aspekt som härrör från de 
olika professionerna. 
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Figur 11. Professionerna bidrag till den belysning som görs vad gäller att föreslå 
insatser.  

Läkarna förslog insatser som rör den kroppsliga aspekten i signifi-
kant högre utsträckning än förväntat. Kuratorer bidrog här signifi-
kant mindre än förväntat, psykologer och omvårdnadspersonal i en 
omfattning som stämmer med en förväntad.  

När det gäller att föreslå insatser som rör den sociala aspekten 
av patienten/patientens liv så var det främst psykologerna som bi-
drog till detta. De bidrog i en utsträckning som är signifikant högre 
än förväntad. Läkare, kuratorer och omvårdnadspersonal bidrog här 
i en omfattning som stämmer med en förväntad. 

Insatser som rör den psykologiska aspekten föreslogs främst av 
psykologerna. De bidrog i en signifikant högre utsträckning än för-
väntat, medan kuratorer, läkare och omvårdnadspersonal bidrog i 
en omfattning som stämmer med en förväntad.  

Om man gör en jämförelse inom varje profession med avseende 
på hur analysenheterna fördelade sig över de tre aspekterna framgår 
att läkarna i signifikant högre utsträckning än förväntat föreslog 
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kroppsliga insatser. För övriga grupper fanns inga signifikanta 
skillnader mellan observerad och förväntad frekvens.  

Att fatta beslut om insatser   

Momentet att fatta beslut om insatser kännetecknas av att samtalet 
rör beslut om insatser för den patient man diskuterar. Exempel på 
analysenheter som kan ingå i detta moment beskrevs i kapitel 5. 
Antalet analysenheter som rörde explicita beslut visade sig vara 
mycket få. Det resultat av innehållsanalysen som beskrivs nedan 
måste tolkas i ljuset av detta och därmed med försiktighet.  

Den kroppsliga aspekten  

De analysenheter som tillhör denna kategori var få till antalet, en-
dast arton stycken totalt. Analysenheterna fördelar sig över profes-
sionerna på det sätt som beskrivs i tabell 32 nedan.

Tabell 32 
Professionernas bidrag vad gäller explicita beslut om insatser riktade till den 
kroppsliga aspekten av patienten 

Profession Analysenheter 
Läkare 12 
Psykolog 3 
Kurator 1 
Omv Pers 2 

Som framgår av tabellen så var antalet analysenheter som rör den 
kroppsliga aspekten så få att materialet inte lämpar sig för en chi2-
analys. Det som kan sägas är att av de analysenheter som rör kate-
gorin att fatta beslut om kroppsliga insatser så stod läkarna för den 
största delen (12 av 18 analysenheter).

Den sociala aspekten  

Nedan i tabell 33 beskrivs fördelningen av analysenheter mellan 
professioner vad gäller i vilken utsträckning man yttrade sig när det 
gäller explicita beslut om sociala insatser. Här redovisas också en 
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analys av skillnader mellan professionerna. Även här är dock anta-
let analysenheter få, totalt tjugo stycken. 

Tabell 33 
Professionernas bidrag vad gäller explicita beslut om insatser riktade till den 
sociala aspekten av patienten/patientens liv 

Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 4 (20,0%) 0,20 -0,45 
Psykolog 6 (30,0%) 0,20 0,45 
Kurator 7 (35,0%) 0,80 0,89 
Omv Pers 3 (15,0%) 0,80 -0,89 

 2,00 
(ns)

Analysen visar att det här inte finns på några signifikanta skillnader 
för någon av professionerna vad gäller skillnader mellan observe-
rad och förväntad frekvens. Underlaget är dock begränsat, varför 
inga säkra slutsatser kan dras.

Den psykologiska aspekten  

I tabell 34 beskrivs fördelningen av analysenheter mellan profes-
sionerna vad gäller i vilken utsträckning man yttrade sig i explicita 
beslut om psykologiska insatser. Här redovisas också en analys av 
skillnaderna mellan professionerna. Även här är dock antalet ana-
lysenheter få - totalt 22 stycken. 
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Tabell 34 
Professionernas bidrag vad gäller explicita beslut om insatser riktade till den 
psykologiska aspekten av patienten 
 
Profession Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Läkare 3 (13,6%) 1,14 -1,07 
Psykolog 13 (59,1%) 10,23 3,20 
Kurator 2 (9,1%) 2,23 -1,49 
Omv Pers   4 (18,2%) 0,41 -0,64 

  14,00 
p<0.01 

 

 
Det finns skillnader mellan professionerna på det sättet att psyko-
logerna här stod för en signifikant större del än förväntat av analys-
enheterna. Vad gäller bidrag från kuratorer, läkare och omvård-
nadspersonal så avviker dessa inte från en förväntad frekvens. På 
samma sätt som var fallet när det gäller beslut om sociala och 
kroppsliga insatser så är underlaget litet varför slutsatsen är osäker.   

En jämförelse inom varje profession  

Även här är det intressant att göra en jämförelse inom varje profes-
sion med avseende på hur analysenheterna fördelade sig över de tre 
aspekterna. Antalet analysenheter som rörde explicita beslut visade 
sig som nämndes vara få, och resultatet av innehållsanalysen som 
beskrivs nedan måste tolkas i ljuset av detta. Då analysenheterna är 
få till antalet kan det vara av intresse att komplettera beskrivningen 
av den procentuella fördelningen med en beskrivning av frekvens, 
vilken redovisas i tabell 35 nedan. 
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Tabell 35 
Antalet analysenheter inom de tre aspekterna för professionerna 
 
Profession Kroppslig Social Psykologisk 

Läkare 
Psykologer 
Kuratorer 
Omv personal 

12 
3 
1 
2 

4 
6 
7 
3 

3 
13 
2 
4 

 
Nedan i figur 12 beskrivs den procentuella fördelningen av analys-
enheter för professionerna med avseende på hur många analysenhe-
ter de bidrog med inom de tre aspekterna. I bilaga 3, tabell 6, redo-
visas en chi2-analys av skillnaderna inom varje profession vad 
gäller hur många analysenheter de bidrog med inom respektive 
aspekt.  
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Figur 12. Procentuell fördelning av analysenheter inom professionerna mellan de 
olika aspekterna.   
Bilden den procentuella fördelningen ger kan tolkas som att profes-
sionerna här främst bidrar inom det egna kärnområdet. För grup-
perna kuratorer och omvårdnadspersonal var antalet analysenheter 
var för få för att tillåta en chi2-analys. För läkare och psykologer 
visade chitvå-analysen inga signifikanta skillnader på signifikans-
nivå p<0.01. På nivå p<0.05 fanns dock en skillnad som kan tolkas 
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som en tendens till att läkare i signifikant högre utsträckning än 
förväntat bidrog vid beslut om kroppsliga insatser, och psykologer 
vid beslut om psykologiska insatser.  

Sammanfattning  

I figur 13 nedan visas andelen analysenheter för de olika professio-
nerna vad gäller i vilken utsträckning man bidrog till att fatta beslut 
om insatser.  
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Figur 13. Professionernas bidrag vad gäller explicita beslut om insatser av 
kroppsligt, socialt respektive psykologiskt slag.  
 
När det gäller beslut om kroppsliga insatser så var analysenheterna 
för få för att tillåta en chi2-analys. Den procentuella fördelningen 
mellan professionerna kan tolkas som att läkarna bidrog mer än de 
övriga vad gäller att formulera besluta om insatser som rör den 
kroppsliga aspekten.  

Analysen av beslut om sociala insatser visade att det inte fanns 
några signifikanta skillnader mellan professionerna, vilket kan ses 
som att vid beslut om sociala insatser bidrog alla i lika stor omfatt-
ning.  

Att formulera beslut om psykologiska insatser gjordes främst 
av psykologerna. De bidrog i en signifikant högre utsträckning än 
förväntat, medan kuratorer, läkare och omvårdnadspersonal bidrog 
i en omfattning som överensstämmer med en förväntad.  
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Om man gör en jämförelse inom varje profession med avseende på 
hur analysenheterna fördelade sig mellan de tre aspekterna kan man 
konstatera att läkare och psykologer bidrag främst rörde kroppsliga 
respektive psykologiska insatser. För kuratorer och omvårdnads-
personal var observationerna för få för att några säkra slutsatser 
skulle kunna dras.  

Diskussion  
Här har redovisats i vilken utsträckning de olika professionerna alls 
deltog i patientdiskussionerna, samt på vilket sätt de bidrog till den 
belysning som gjordes av patienterna under de studerade trettio 
behandlingskonferenserna. De resultat som har redovisats ska i 
detta avsnitt ställas i relation till relevanta delar av den forskning 
om teamarbete i vården som beskrevs i kapitel 1, samt till den 
genomgång av svensk psykiatrilitteratur som gjordes i kapitel 2.  

Några pratar mer – några pratar mindre  
Analysen visade att det i de studerade teamen fanns skillnader mel-
lan professionerna vad gäller hur mycket man alls deltog i patient-
diskussionerna. Om man ser till diskussionerna i sin helhet så del-
tog omvårdnadspersonalen i lägre utsträckning än kuratorer, läkare 
och psykologer. Att det kan finnas skillnader mellan professionerna 
i mångprofessionella vårdteam vad gäller hur mycket man alls bi-
drar i patient/klientdiskussioner finns rapporterat i forskningslitte-
raturen (Clarke, 1996; Harris, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002). 
Man har funnit att hur mycket en enskild teammedlem pratar under 
teammöten kan vara kopplat vilken status man har i gruppen (ibid). 
Ju högre status (status sett som position i ett socialt nätverk, Sell et 
al, 2004) man har i gruppen desto mer talutrymme tenderar man att 
uppta under gemensamma diskussioner. Man har även funnit att 
hur mycket teammedlemmar pratar samt vad de säger under team-
möten kan hänga samman med vilken utbildningsbakgrund man har 
(Baily, 1985; Nandan, 1997). Dessa två studier visade att personer 
med högre utbildning i signifikant större utsträckning kom med 
förslag under patientdiskussionerna än vad personer med lägre ut-
bildning gjorde. Studierna visade också att personer med högre 
utbildning i signifikant större utsträckning ansåg att de gav infor-
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mation, uttryckte avvikande åsikt samt utvärderade alternativ än 
personer med lägre utbildning. Om läkare, psykologer och kurato-
rer kan betraktas som högstatusmedlemmar i det psykiatriska tea-
met så finns här en överrensstämmelse mellan dessa studier och 
resultatet i denna studie. Att talutrymmet under de här studerade 
behandlingskonferenserna fördelade sig på det sätt det gjorde skulle 
alltså kunna hänga samman med den status de olika professionerna 
har i teamet. Att medlemmarna i mångprofessionella vårdteam kan 
befinna sig i ett hierarkiskt förhållande till varandra är något som 
återkommande beskrivs i forskning om mångprofessionella vård-
team (Abramson, 1990; Baily et al, 1985; Fiorelli, 1988; Nandan, 
1997; Pagliar & Grimshaw, 2002; Shalinsky, 1989).  

Resultaten från den här genomförda studien visade vidare att 
hur mycket professionerna alls deltog skiftade mellan momenten i
diskussionen. I momentet att beskriva patienten deltog kuratorer 
och psykologer mer än läkare och omvårdnadspersonal, medan i 
momentet att föreslå bakomliggande faktorer bidrog psykologerna 
mer än de övriga. Att föreslå insatser gjordes främst läkare, och det 
var främst läkare och psykologer som deltog när det gällde att fatta 
beslut om insatser. Det sistnämnda förhållandet ligger i linje med 
resultatet i en studie av Granström (1986). Här visade det sig att 
högstatusmedlemmar i högre utsträckning än lågstatusmedlemmar 
gav förslag, utvärderade alternativ och deltog i beslutsfattande. I 
denna studie deltog dock läkarna i något begränsad omfattning i det 
beskrivande samt i det analyserande momenten. Att vara läkare i 
vården beskrivs i forskning om mångprofessionella vårdteam som 
en högstatusposition (Abramson, 1990; Shalinsky, 1989; Waskett, 
1996). Det något begränsade deltagandet från läkarnas sida i dessa 
moment kan därför inte förklaras med hjälp av teorin om att hierar-
kiska förhållanden mellan teammedlemmar kan påverka hur myck-
et man deltar i patientdiskussioner. Tidigare forskning inom områ-
det lämnar alltså inte någon förklaring till läkarnas något begränsa-
de deltagande i det beskrivande och analyserande momentet.   

Det sätt som talutrymmet fördelade sig på under de studerade 
behandlingskonferenserna väcker frågor när det gäller huruvida 
teamen under behandlingskonferenserna utnyttjade teamets samla-
de kompetens. I ett arbete från Socialstyrelsen (1997) rörande 
svensk psykiatri sägs att ”Ett väl utbyggt och integrerat teamarbete 
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inom psykiatrin bygger på att olika synsätt, metodkunskaper och 
vetenskaplig skolning tas tillvara genom de professionella företrä-
darna för respektive synsätt.” (s 34 - min kursivering). Som tidiga-
re beskrivits menar man inom forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården att en viktig förutsättning för att kunna erbjuda 
patientinsatser av ett mångfacetterat slag är att alla teammedlem-
mars kompetens används, och att en förutsättning för detta är ett 
jämlikt inflytande över diskussion och beslut vid patientdiskussio-
ner (Bell, 2001; Clark, 1996; Fiorelli, 1988; Harris, 1999; Kablar, 
1983; Molnar Feiger & Schmitt, 1979; Pagligiari & Grimshaw, 
2002). Resultatet från den här redovisade studien antyder att de 
psykiatriska teamen som studerats hade svårigheter att utnyttja tea-
mets samlade kompetens vid arbetet under behandlingskonferens, 
och forskning om vårdteam pekar ut ett hierarkiskt förhållande 
mellan teammedlemmar som en möjlig förklaring till detta.  

Professionernas bidrag till en belysning av de tre 
aspekterna
Tidigare ställdes frågan om den starka betoningen på den sociala 
aspekten kunde förklaras med att kuratorerna var särskilt aktiva 
under diskussionerna, och att de i sina diskussionsinlägg betonade 
den sociala aspekten. Av den analys som här redovisats framgår att 
så inte var fallet. Om man ser till diskussionen i sin helhet så är det 
istället så att alla professionerna bidrar till att främst belysa den 
sociala aspekten i jämförelse med den kroppsliga respektive psyko-
logiska aspekten. Detta gäller även momentet då man beskriver 
patienten eftersom detta moment omfattar ca 90 % av det totala 
diskussionsutrymmet. Den mångsidiga belysning av patienten som 
i litteraturen framställs som ett av motiven till att organisera vård-
resurser i mångprofessionella team äger alltså inte rum under en 
stor del av de diskussioner som här studerats.  

Som tidigare beskrivits så är en av de bärande tankarna bakom 
en mångprofessionell sammansättning av vårdteam att möjliggöra 
både bedömning och behandling ur flera perspektiv (Heinemann et 
al 1999; Hyer et al 2000; Molneux, 2001; West & Poulton, 1997; 
Vinokur-Kaplan, 1995). I forskning om mångprofessionellt 
teamarbete i vården har man samtidigt pekat på svårigheter när det 
gäller att åstadkomma en vård som omfattar såväl en kroppslig som 
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en social och psykologisk aspekt (Bagnato & Neisworth, 1999; 
Berteotti & Seibold, 1994; Nandan, 1997). Vad man beskriver i 
forskningslitteraturen är en dominans av den kroppsligaaspekten, 
vilket man hänför till läkarens höga status i vårdteamet och det 
inflytande över patientdiskussioner som denna position medför 
(Bell, 2001; Clarke, 1996; Harris, 1999; Pagliari & Grimshaw, 
2002). Situationen att den sociala aspekten dominerar patientdis-
kussionen finns inte tidigare beskrivet i forskningslitteraturen, inte 
heller situationen att teammedlemmar med sinsemellan olika kom-
petensområden alla främst fokuserar på den sociala aspekten under 
så stor del av diskussionen. En förklaring till vad den starka beto-
ningen på den sociala aspekten kan komma sig av är därför svår att 
finna i tidigare forskning.

Inom momentet att föreslå faktorer som kan bidra till patientens 
symtom gavs här den psykologiska aspekten störst utrymme. När 
det gäller att undersöka vad som kan bidra till patienternas symtom 
skiftar alltså fokus från den sociala till den psykologiska aspekten. 
Den sociala aspekten gavs dock också relativt stort utrymme, och 
till denna betoning på bakgrundsfaktorer av psykologiskt och soci-
alt slag bidrog alla professionerna. Inte heller när det gäller detta 
moment i diskussionen kan den dominans av den kroppsliga aspek-
ten som beskrivs i litteraturen urskiljas. Som sagt så rör även läkar-
nas inlägg i detta moment främst den psykologiska och sociala 
aspekten. Även när det gäller det analyserande momentet avviker 
alltså resultatet i denna studie från den i litteraturen beskrivna bil-
den läkaren och den kroppsliga aspekten som dominerande i pati-
entdiskussioner. Förklaringar till varför alla professioner i det psy-
kiatriska teamet främst lyfter fram bakgrundsfaktorer av psykolo-
giskt och socialt slag kan därför inte hämtas från tidigare forskning 
inom området.  

Under momenten att föreslå insatser gavs den kroppsliga aspek-
ten störst utrymme. Det är alltså först när man ska föreslå insatser 
som den kroppsliga aspekten lyfts fram i diskussionerna. Förslag på 
kroppsliga insatser lämnades främst av läkarna. Det är alltså först i 
detta moment man kan tala om en dominans av den kroppsliga 
aspekten, något som då ligger i linje med tidigare forskning (exem-
pelvis Pagliari & Grimshaw, 2002).  
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I momentet att besluta om patientinsatser fördelade sig analysenhe-
terna jämnt över de tre aspekterna. När det gäller på vilket sätt de 
olika professionerna bidrog då beslut fattades var analysenheterna 
för få för att tillåta säkra slutsatser vad gäller beslut om kroppsliga 
insatser. Den procentuella fördelningen kunde dock tolkas som att 
läkarna här bidrog mer än övriga. Att bidra vid beslut om psykolo-
giska insatser gjordes främst av psykologerna, och när det gällde att 
fatta beslut om sociala insatser deltog alla professionerna i lika stor 
omfattning. När teamen fattade beslut om insatser fanns alltså ing-
en dominans av det kroppsliga perspektivet, en dominans som be-
skrivits i forskningslitteraturen (Bell, 2001; Clarke, 1996; Harris, 
1999; Pagliari & Grimshaw, 2002). Resultatet av analysen vad 
gäller momentet att besluta om insatser skiljer sig alltså på detta 
sätt från tidigare forskning inom området.  

Så stor del beskrivning och så liten del analys och 
beslut
Som beskrevs i föregående kapitlel så upptog det beskrivande mo-
mentet i patientdiskussionerna påtagligt mycket större utrymme än 
de analyserande och beslutande momenten gjorde. Tidigare i detta 
kapitel redovisades i vilken omfattning de olika professionerna 
bidrog inom de olika momenten, och som där konstaterades så 
lämnade alla teammedlemmar huvuddelen av sina bidrag till dis-
kussionen i det moment av diskussionen där patienten beskrivs. Att 
det beskrivande momentet upptog så stor del av det totala diskus-
sionsutrymmet kunde alltså inte förklaras med att det främst var 
någon eller några professioner som var särskilt aktiva under detta 
moment.  

Som nämndes i kapitel 5 så har jag endast funnit ett vetenskap-
ligt arbete där man studerat fördelning av utrymme mellan olika 
moment under patientdiskussioner i vårdteam (Bell, 2001). Som 
tidigare beskrevs så ligger resultatet i studien av Bell i linje med 
resultatet i denna studie på det sättet att de studerade teamen ägnar
huvuddelen av utrymmet under diskussionerna till det moment då 
man lämnar information om patienten. I studien av Bell undersökte 
man dock inte i vilken omfattning olika professioner bidrog inom 
respektive moment.  
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Avslutande reflektion 
Att möjliggöra en mångsidig belysning av patientens problematik 
framställs i litteraturen som ett motiv till att organisera vårdresurser 
i mångprofessionella team, något som ses som av särskilt stor vikt 
inom områden där patienternas insatsbehov är komplexa. Psykiat-
risk vård är ett område där patienternas insatsbehov är mångfacette-
rat och i svensk psykiatrilitteratur beskrivs en mångdimensionalitet 
i patientarbetet som viktig för att varje person som söker hjälp från 
psykiatrin ska kunna utredas och behandlas ur såväl en kroppslig 
som psykologisk och socialt aspekt.  

Resultatet av denna studie visar att medlemmarna i de studera-
de teamen till viss del bidrog utifrån sina respektive centrala kun-
skapsområden för att belysa de patienter som diskuterades. Resulta-
ten visade dock också att man hade svårigheter att under hela dis-
kussionen belysa patienterna på ett mångsidigt sätt. När patienter 
beskrevs så dominerade i mycket stor utsträckning den sociala 
aspekten. Den psykologiska aspekten dominerade det analyserande 
momentet, och den kroppsliga aspekten då förslag till insatser läm-
nades. Resultatet pekar även på ett lågt nyttjande främst av om-
vårdnadspersonalens kompetens, men även av kuratorernas kompe-
tens. Vidare visar resultatet att en mycket stor del av diskussionsut-
rymmet ägnades åt att beskriva patienten, och en mycket liten del åt 
analys och beslutsprocessen. Det ter sig som att detta kan försvåra 
teamens uppgift att analysera en patients situation, samt fatta beslut 
om lämpliga insatser. Att man i mångprofessionella vårdteam kan 
ha svårigheter att åstadkomma en mångdimensionalitet i patientar-
betet finns beskrivet i forskningslitteraturen. Det som där beskrivs 
är dock en dominans av den kroppsliga aspekten, vilket man förkla-
rar med att läkaren har en dominerande roll i teamet. En dominans 
av den sociala aspekten finns inte beskrivet i litteraturen, inte heller 
situationen att teammedlemmar med kärnkompetens inom olika 
områden alla främst fokuserar på den sociala aspekten i stor del av 
patientdiskussioner.

I forskningslitteraturen finns beskrivet att det finns skillnader 
mellan professioner i vårdteam vad gäller hur mycket man alls del-
tar i patientdiskussioner. De professioner som är högt placerade i 
den hierarki som beskrivs i litteraturen deltar mer i diskussionerna 



- 164 -

än de som är lågt placerade. Detta överrensstämmer till stora delar 
med situationen i de här studerade teamen. Vad teorin om hierar-
kiska förhållanden dock inte förklarar är att läkarna i de här stude-
rade teamen i begränsad omfattning deltog i det beskrivande och i 
det analyserande momentet i diskussionerna.   

Fördelning av diskussionsutrymmet mellan de olika momenten 
i diskussionen visar att de studerade teamen ägnade betydligt större 
del av diskussionen åt att beskriva om patienten än åt att analysera 
patientens situation och fatta beslut om insatser. Vidare att denna 
situation är något som alla professionerna i psykiatriteamen bidrog 
till. Fördelning av diskussionsutrymme i patientdiskussionen mel-
lan olika moment har studerats i ett annat vetenskapligt arbete, och 
resultatet som där redovisas ligger i linje med resultatet i denna 
studie (Bell, 2001). I Bells arbete menar man ett konstruktivt ar-
betssätt under behandlingskonferens kännetecknas av att de analy-
serande och beslutande momenten ges större utrymme än vad som 
var fallet i studien.

Om man betraktar resultaten från denna studie i relation till frågan 
om kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team 
ger resultaten upphov till frågeställningar som det finns anledning 
att ytterligare belysa.  

1. När patienterna beskrivs, varför ges den sociala aspekten så 
mycket större utrymme än den kroppsliga och psykologis-
ka?  

2. Varför är det skillnad mellan de olika momenten i diskus-
sionen när det gäller hur stort utrymme de tre aspekterna 
får? 

3. Hur kommer det sig att omvårdnadspersonalen överlag ytt-
rar sig i diskussionerna i lägre omfattning än övriga profes-
sioner? 

4. Hur kommer det sig att det varierar mellan de olika momen-
ten i diskussionen hur mycket de olika professionerna del-
tar?  
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5. Varför ges momentet att beskriva patienten så stort utrym-
me jämfört med momenten att förslå bidragande faktorer till 
patientens symtom, föreslå insatser och fatta beslut om in-
satser? 

I sista delen av detta arbete ska dessa frågor belysas i syfte att öka 
kunskapen om påverkansfaktorer för mångdimensionalitet i pati-
entdiskussioner i psykiatriska team.     
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Del III 

Tänkbara förklaringar till den belysning 
som görs av patienter under behand-
lingskonferens och till professionernas 
bidrag till denna belysning  

Resultatet av analysen från observationsstudien visar att under stor 
del av patientdiskussionerna i de studerade teamen var den belys-
ning som gjordes av patienterna inte av ett mångsidigt slag. Resul-
tatet visar även på ett lågt deltagande från omvårdnadspersonal, 
men också från kuratorer och till viss del läkare. Den begränsade 
mångsidigheten i den belysning som gjordes av patienterna samt 
det sätt på vilket talutrymmet fördelade sig väcker frågor när det 
gäller huruvida teamen under behandlingskonferenserna utnyttjade 
teamets samlade kompetens. Resultatet visar vidare att en mycket 
stor del av diskussionsutrymmet ägnades åt att beskriva patienten, 
och en mycket liten del till att analysera information och fatta be-
slut. Att disponera diskussionsutrymmet på detta sätt kan medföra 
begränsningar när det gäller teamens möjligheter att arbeta med 
uppgiften att analysera en patients situation och fatta beslut om 
insatser.  

Vad är då viktiga påverkansfaktorer för vilken sorts belysning 
av patienterna som görs under behandlingskonferens och för pro-
fessionernas bidrag till denna? Och vad kan påverka hur stor del av 
diskussionsutrymmet som ägnas åt att lämna information om pati-
enterna ställt i relation till att analysera information och fatta be-
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slut? Syftet med denna del av arbetet är att belysa de resultat som 
framkom i observationsstudien i termer av vilka förklaringar som 
kan finnas till den bild som där framträdde. Som beskrevs i slutet 
av kapitel 6 så kan man mot bakgrund av resultaten från observa-
tionsstudien formulera frågor som ter sig intressanta att ytterligare 
belysa.

1. När patienterna beskrivs, varför ges den sociala aspekten så 
mycket större utrymme än den kroppsliga och psykologis-
ka?  

2. Varför är det skillnad mellan de olika momenten i diskus-
sionen när det gäller hur stort utrymme de olika aspekterna 
ges? 

3. Hur kommer det sig att omvårdnadspersonalen överlag i 
mindre utsträckning yttrar sig i diskussionerna än de övriga 
professionerna gör? 

4. Hur kommer det sig att det varierar mellan de olika momen-
ten i diskussionen hur mycket de olika professionerna del-
tar?  

5. Varför ges momentet att beskriva patienten så stort utrym-
me jämfört med momenten att föreslå faktorer som kan bi-
dra till patientens symtom, föreslå insatser samt fatta beslut 
om insatser?  

Dessa frågeställningar kommer här att belysas ur de berördas per-
spektiv, dvs. det som ska undersökas är hur personer som arbetar i 
vuxenpsykiatrin förklarar de fenomen som framkom som resultat 
av observationsstudien.

Denna del av arbetet består av två kapitel. I det första kapitlet 
beskrivs utformningen av studien samt genomförandet (kapitel 7). I 
det därpå följande kapitlet beskrivs resultatet av studien, och här 
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diskuteras också detta resultat i relation till tidigare forskning 
inom området (kapitel 8).  



- 170 -



- 171 -

Kapitel 7 

Studiens utformning

Syftet med studien är att formulera antaganden om vilka faktorer 
som kan ha betydelse för hur psykiatriteams patientdiskussioner 
gestaltar sig under behandlingskonferens vad gäller teamens möj-
lighet att ge de patientärenden som diskuteras en mångsidig belys-
ning, samt att använda sig av den samlade kompetensen i teamet. 
Syftet är också att formulera antaganden om vilka faktorer som kan 
ha betydelse för hur utrymmet fördelas mellan olika moment i dis-
kussionen. Som tidigare beskrivits så lämnar tidigare forskning få 
eller inga förslag på förklaringar till de resultat från observations-
studien som här ska belysas. Det finns genom detta inte underlag 
för att på ett välgrundat sätt använda tidigare forskning inom områ-
det för att formulera antaganden om viktiga påverkansfaktorer. Då 
det som ska studeras är en social process som är lite beforskad väljs 
därför en explorativ ansats.

Frågan om vad som kan vara viktiga påverkansfaktorer för pa-
tientdiskussioner i psykiatriska team ska här undersökas ur de be-
rördas perspektiv. Idéer om förklaringar till varför patientdiskus-
sionerna i de studerade teamen gestaltade sig på det sätt de gjorde 
ska sökas genom att resultat från observationsstudien presenteras 
för personer som har erfarenhet av att arbeta i psykiatrisk behand-
lingskonferens. Dessa ombeds lämna förslag på vad de ser som 
möjliga förklaringar till det sätt som patientdiskussionerna gestal-
tade sig på. En kvalitativ innehållsanalys av intervjudata görs för 
att formulera förslag till vad som kan vara viktiga påverkansfakto-
rer för den studerade situationen.
Personer som har erfarenhet av den situation som studerats kan 
genom sina reflektioner kasta visst ljus över de aktuella resultaten 
från observationsstudien. Ett tillvägagångssätt av detta slag genere-
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rar idéer om möjliga förklaringar till de aktuella fenomenen utan att 
det för den skull är möjligt att göra anspråk på att på detta sätt for-
mulera de enda möjliga förklaringarna.    

Gruppintervju   
Då syftet med studien är att generera idéer om förklaringar är det 
av intresse att fånga in så många tänkbara förklaringar som möjligt. 
I en studie av Fern (1982) visade man att individuella intervjuer per 
person genererade fler idéer per person än vad gruppintervjuer 
gjorde. Av forskningsekonomiska skäl valdes här trots detta grupp-
intervju som metod för att samla intervjudata.  

En vanlig form av gruppintervju i forskningssammanhang är 
fokusgruppsintervju (Barbour, 2007; Bryman, 2000; Denzine & 
Lincoln, 2000; Wibeck, 2000). Gemensamt för de flesta definitio-
ner av fokusgruppsintervjuer är att (a) syftet är att samla in kvalita-
tiva data, (b) gruppen består av personer som har något gemensamt, 
(c) deltagarna diskuterar utifrån ett fokus (Hylander, 1998). De 
intervjuer som här har genomförts har dessa tre kännetecken. Något 
som vanligen också lyfts fram vad gäller fokusgruppsintervjuer är 
att man vid sidan av innehållet i samtalet också (eller ibland 
primärt) är intresserad av att studera den interaktion som uppstår i 
intervjugruppen. Morgan (1996) uttrycker t.ex. 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom grupp-
interaktion runt ett ämne som bestämts av forskaren. (s 130, min kur-
sivering) 

Parentetiskt kan nämnas att trots att forskare många gånger har som 
ambition att studera interaktion mellan gruppdeltagare under fo-
kusgruppsintervjuer så redovisas ändå inte alltid sådana resultat 
från fokusgruppsintervjuer. Wilkinson (1998) gick igenom 200 
fokusgruppsstudier från 1946 – 1996 och hon uttrycker följande.

Focus group data is most commonly presented as if it were one-to-on 
interview data, with interactions between group participants rarely re-
ported, let alone analysed. (s 112)  
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Morgan (1997) menar dock att det inte vare sig är möjligt eller 
önskvärt att avgränsa fokusgruppsintervju som en speciell form av 
gruppintervju utan att fokusgrupp kan ses som ett paraplybegrepp 
som i sig omfattar grupper med varierande grad av styrning, struk-
tur och formalitet. Då de intervjuer som genomfördes i denna stu-
die inte hade interaktionen i intervjugruppen som ett studieobjekt 
väljs beteckningen gruppintervju istället för fokusgruppsintervju.

En möjlighet hade varit att intervjua de observerade teamen, 
något som i så fall skulle ha liknat s.k. stimulated recall (Rennie & 
McClafferty, 1996). Detta visade sig dock inte vara vare sig prak-
tiskt och ekonomiskt genomförbart. Till intervjugrupperna inbjöds 
istället personer som ”are known to have been involved in a parti-
cular situation” (Merton et al, 1956, s 3). De inbjudna hade alla 
arbetat under lång tid i psykiatrin och de hade lång erfarenhet av att 
delta i psykiatrisk behandlingskonferens. Något som dock kan vara 
en fördel med att välja personer som inte deltog i observationsstu-
dien är att risken kan minska för att de förslag till förklaringar som 
lämnas under intervjuerna färgas av ett behov av att framställa det 
egna agerandet i positiv dager.

Merton (1990) menar att likhet i utbildning är viktigt för att 
gruppdeltagarna ska våga uttrycka sig, och med stöd av detta reso-
nemang intervjuades de fyra aktuella yrkesgrupperna var för sig. 
Intervjugrupperna gavs alltså en homogen utformning vad gäller 
yrke, dvs. läkare, kuratorer, omvårdnadspersonal respektive psyko-
loger intervjuades vid var sitt tillfälle. Intervjuer med sinsemellan 
olika grupper antas också ge mer information än med lika många 
heterogena grupper (Knodel, 1993). I ett avseende eftersträvades
dock en heterogenitet i sammansättningen av intervjugrupperna, 
och detta var vad gäller var inom psykiatrin i det aktuella länet man 
arbetade. Grupperna sattes samman så att deltagarna till vardags 
inte arbetar tillsammans. Detta motiverat av att man har funnit att i 
grupper där personerna känner varandra genereras färre idéer än i 
grupper där gruppdeltagarna är okända för varandra (Fern, 1982).

Hur många gruppintervjuer behöver då genomföras för att be-
svara de aktuella frågeställningarna? Tre till sex grupper är vanligt 
vad gäller explorativa studier av induktiv karaktär (Hylander, 
1998). Om ämnet endast berör en begränsad mängd personer med 
liknande bakgrund kan färre antal grupper användas (Kreuger, 
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1994). Av forskningsekonomiska skäl fanns i denna studie inte 
möjlighet att genomföra fler gruppintervjuer än fyra.

Antalet personer som bjöds in till gruppintervjuerna var tolv 
per grupp. Hur många personer som bör ingå i en gruppintervju 
menar Morgan (1997) bör anpassas till frågeställningens art, men 
att ett vanligt antal är 3 – 15 personer. Det inte är helt ovanligt att 
personer som tackat ja till att delta i en gruppintervju uteblir vid 
intervjutillfället (Wilkinson, 1999). Därför inbjöds här fler personer 
till intervjuerna än vad som bedömdes som nödvändigt för genom-
förandet.

Etiska överväganden
Information lämnades till gruppmedlemmarna om syftet med studi-
en, hur den skulle genomföras, samt om att deltagandet var frivil-
ligt och när som helst kunde avbrytas. Information lämnades också 
om att data kommer att förvaras inlåst enligt Riksarkivets bestäm-
melser, samt att det i resultatpresentationen inte kommer att vara 
möjligt identifiera någon enskild person. Vidare lämnades informa-
tion om att data endast kommer att användas för forskningsända-
mål. Genom detta har såväl informations- och samtyckeskravet 
som konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats (HSFR, 1996). 
Risken att gruppmedlemmarna skulle uppleva intervjustudien som 
integritetskränkande bedömdes som ringa ställt i relation till den 
vetenskapliga nyttan. Studien godkändes av Forskningsetisk kom-
mitté i Örebro 031230, Dr Ö 372/30.  

Studiens genomförande

Intervjugrupperna
Till gruppintervjuerna inbjöds skötare och sjuksköterskor (intervju-
ades som en grupp), läkare, psykologer samt kuratorer från psykiat-
rin i ett mellansvenskt län. Tolv personer inbjöds från varje profes-
sion, vilket innebar totalt 48 inbjudna personer. Av dessa tackade 
22 personer ja till att delta i studien, och de som avböjde deltagan-
de gjorde allesammans detta med tidsbrist som motivering. I tabell 
36 nedan beskrivs antalet personer per profession som intervju-
grupperna kom att omfatta, samt könsfördelning.   
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Tabell 36 
Deltagare i gruppintervjuer: Fördelning över profession samt kön  

Profession Antal Kvinnor               Män 
Omvårdnadspersonal 
Kuratorer 
Läkare
Psykologer

  6
  5 
  6 
  5 

     4                         2
     4                         1
     4                         2
     2                         3

I den inbjudan som gick ut till deltagarna (se bilaga 4) informera-
des de kort om den studie jag arbetade med, samt om syftet med 
intervjun. Vidare om hur intervjun skulle gå till, samt om att delta-
gandet var helt frivilligt och också när som helst kunde avbrytas 
under intervjun. Information lämnades också om att data från inter-
vjuerna endast skulle användas för forskningsändamål, och om att 
det inte skulle vara möjligt att identifiera en enskild intervjudelta-
gare i redovisningen av intervjuerna. Vidare lämnades också in-
formation om att data kommer att förvaras inlåst enligt Riksarki-
vets bestämmelser.    

Intervjuerna
Intervjuerna genomfördes under februari månad 2008 vid Psykiat-
risk forskningscentrum, Örebro läns landsting. Grupperna samlades 
vid var sitt intervjutillfälle, intervjuerna pågick i 1 timme 30 minu-
ter och som moderator fungerade författaren. Intervjuerna spelades 
in på ljudband.

Varje intervju inleddes med en presentationsrunda i gruppen, 
samt en kort beskrivning av syftet med intervjun. Här lämnades 
också utrymme för frågor från gruppdeltagarna som rörde studien 
och intervjun. Därefter fick gruppen ta del av de resultat från ob-
servationsstudien som de skulle lämna synpunkter på. De aktuella 
resultaten från observationsstudien presenterades i form av en Po-
wer Point-presentation med stapeldiagram som visades med hjälp 
av datorprojektor. Nedan beskrivs de delresultat som grupperna 
fick ta del av (stimulusmaterialet), samt de frågor som ställdes till 
grupperna tillsammans presentationerna.   
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I. Belysningen av de tre aspekterna 

o Det utrymme som ägnades åt den kroppsliga, sociala 
respektive psykologiska aspekten av patienterna under 
diskussionerna i sin helhet (Tabell 8). 

o Fördelning mellan aspekterna inom varje professions 
bidrag (Figur 4).  

o Det utrymmet som ägnades åt de tre aspekterna inom 
de olika momenten (Figur 1). 

Diskussionsfrågor:
När patienterna beskrivs, varför gavs den sociala aspekten så 
mycket större utrymme än den kroppsliga och psykologiska – 
av alla? Och varför var det skillnad mellan de olika momen-
ten i diskussionen när det gäller hur stort utrymme de tre 
aspekterna fick? 

II. De olika professionernas bidrag 

o Den del av diskussionsutrymmet i sin helhet som de 
olika professionerna upptar (Tabell 15). 

o Den del av diskussionsutrymmet som de olika profes-
sionerna upptar i de olika momenten (Figur 3).   

Diskussionsfrågor:
Hur kommer det sig att omvårdnadspersonalen i mindre ut-
sträckning än de övriga professionerna yttrade sig i diskus-
sionerna?

Hur kommer det sig att det främst var läkare och psykologer 
som yttrade sig när det gällde att föreslå och fatta beslut om 
insatser? 
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III. Fördelning mellan de fyra momenten 

o Det utrymme de olika momenten har i diskussionen i 
sin helhet (Tabell 13).  

o Fördelning över momenten inom varje professions bi-
drag (Figur 2).

Diskussionsfråga:
Varför gavs momentet att beskriva patienten så stort utrymme 
jämfört med momenten att förslå bidragande faktorer till pati-
entens symtom, föreslå insatser och fatta beslut om insatser? 
Av alla?  

Som framgår av diskussionsfrågorna så uppmanades gruppmed-
lemmarna att beskriva vad de såg som sannolika förklaringar till de 
resultat från observationsstudien som presenterades. Som en illust-
ration följer här ett utdrag från textversionen av ljudinspelningarna,
utdraget är hämtat från intervjun med omvårdnadspersonal. Här 
tittade gruppen på den del av resultatet från observationsstudien 
som visar att omvårdnadspersonalen genomgående pratade mindre 
än övriga professioner, samt att läkare och psykologer var de som 
pratade mest i de analyserande och beslutande momenten. 

-  Det är kanske inte så förvånande att läkaren inte ligger högre, han   
kanske mer väntar in. Information från dom andra yrkesgrupperna. 
Samordnande på nå´t vis i teamet, lyssnar in. Ibland har i alla fall jag 
en tanke att läkaren är den som dominerar, men det… 

-  Men den uppfattningen har inte jag. Jag tycker mer, som du sa, att 
läkaren lyssnar in stämmer mer. Men oftast är det ju så att läkaren är 
den som har den sämsta överblicken av patientens situation. Kanske 
bara träffar patienten en gång per år på ett återbesök. Eller, ja – minst 
patienttid, ändå. Att det är andra yrkesgrupper som har en bättre 
överblick. Och som lägger ned tid på att beskriva patienten 

Under de fyra intervjuerna var moderatorn densamma. Albrecht 
(1993) ser detta som en fördel då han menar att reliabiliteten ökar 
med samma moderator i alla intervjuer. Strävan var att som sam-
talsledare agera utifrån de riktlinjer som föreslås av Merton (1946). 
Merton menar att som moderator bör man sträva efter att samtalet 
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rör de aktuella frågeställningarna, och efter att alla i gruppen kom-
mer till tals. Vidare bör man ställa frågor som ger variation i sva-
ren, och som ger konkreta och specifika svar. Morgan och Kreuger 
(1993) menar att det är viktigt att moderator tillhör samma sam-
manhang som deltagarna, är kunnig och insatt i ämnet, samt att 
deltagare och moderator inte känner varandra. Så kan sägas vara 
fallet i denna studie. 

Kvale (1997) menar att det finns fördelar med att forskaren som 
genomför en intervju är väl bekant med det sammanhang som stu-
deras. Detta gör det möjligt att bättre förstå det sammanhang som 
de intervjuade befinner sig i, och därmed lättare ställa relevant frå-
gor och ställa dem på ett sätt som är begripligt för de intervjuade. 
Vincent och Warren (2001) pekar dock på en svårighet det kan 
medföra att vara mycket bekant med det sammanhang som stude-
ras. Att intervjua personer från ett sammanhang som man själv är 
mycket bekant med kan innebära en risk för att man inte i tillräck-
lig utsträckning ställer följdfrågor för att klargöra meningen med de 
svar man får. Detta då jag som intervjuare kan ha uppfattningen att 
jag mycket väl förstår vad de intervjuade menar. Medveten om 
denna risk bad jag återkommande de intervjuad att ge konkreta 
exempel för att illustrera de förklaringar man föreslog – detta för 
att öka sannolikheten för att verkligen jag förstod vad de menade.  

Analys av data
Ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades till text, och 
texterna fördes sedan över till programvaran NVivo för analys. 
Som beskrevs i kapitel 4 så är NVivo en programvara särskilt ut-
formad för analys av kvalitativa data.  

En kvalitativ innehållsanalys av data gjordes (Bryman, 2000; 
Coffey & Atkinson, 1996; Dahlberg, 1993; Graneheim & Lund-
man, 2003; Miles & Huberman, 1994; Morse & Richards, 2002; 
Tashakkori & Teddlie, 1998; Quinn Patton, 2002). Analysen syfta-
de till att urskilja olika teman i de intervjuer som utgjorde underla-
get. Teman som rörde förklaringar till de resultat från observations-
studien som diskuterades av intervjugrupperna. I textversionen av 
intervjuerna kodades alla utsagor som innehöll förslag på förklaring 
till de resultat från observationsstudien som diskuterades. Dessa 
utsagor utgjorde analysenheten (exempelvis Bryman, 2000; Dens-



- 179 -

combe, 2000; Graneheim & Lundman, 2003). Analysenheterna 
ordnades sedan i teman där likartade förklaringssorter sammanför-
des. Denna sortering resulterade i ett antal kategorier av förklar-
ingssorter som sedan kunde samlas i ett antal övergripande katego-
rier. I analysarbetet har strävan varit att urskilja kvalitativt skilda 
kategorier som tillsammans beskriver alla de olika sorters förslag 
till förklaringar som lämnades av intervjugrupperna. Därför har 
även förklaringsförslag som nämnts vid mycket få tillfällen tagits 
med i analysen. Analysen har utgått från en s.k. prototypisk syn på 
kategorisering (Dey, 1999, Thornberg, 2006). Detta till skillnad 
från en klassisk syn på kategorisering där ett fenomen ses som nå-
got som på ett dikotomt sätt tillhörande endast en av flera kategori-
er (Lakoff, 1987). En prototypisk syn på kategorisering innebär att 
den prototyp som ligger till grund för kategorin har en uppsättning 
särdrag som betraktas som typiska för en tillhörighet till den kate-
gorin. Det handlar om grader av tillhörighet snarare än om dikoto-
ma skillnader.  

En strävan i analysarbetet har också varit att de kategorier som 
utarbetats har en nära kopplig till de data de ska återspegla. De ka-
tegoribeteckningar som valts ligger därför många gånger nära in-
formanternas egna ordval. Motivet till detta är att låta gruppdelta-
garnas bild av den situation som studerats framträda så tydligt som 
möjligt.

För att få bild av vilken grad av mättnad (Strauss & Corbin, 
1990) som kunde uppnås inom ramen för det aktuella materialet 
gjordes analysarbetet för en intervjugrupp i taget. Då jag inte kunde 
se att någon särskild ordningsföljd mellan grupperna var påkallad 
gjorde jag en slumpvis ordning. Den utföll så att först analyserades 
intervjun med omvårdnadsgruppen, därefter läkarnas, kuratorernas 
och sist psykologernas intervju. När den sista intervjun analysera-
des tillkom endast två nya kategorier av förklaringar. Detta kan ses 
som en antydan om den grad av mättnad som uppnåddes inom ra-
men för det aktuella materialet.  
Även om resultatet av den analys som här har gjorts är grundat i det 
empiriska materialet så är resultatet en konstruktion av mig, dvs. en 
produkt av mitt tolkningsarbete. Av betydelse för min tolkning av 
materialet är vad som kan betecknas som min förförståelse. Dvs. 
den betydelse mina erfarenheter, kunskaper och värderingar har för 
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den tolkning jag gör av data (exempelvis Denscombe, 2000; Hall-
berg, 2002; Morse & Richards, 2002). De aspekter av min förförs-
tåelse som jag betraktar som av störst betydelse för den tolkning av 
data som jag gjort är min erfarenhet av och kunskap om psykiatrisk 
verksamhet, min kunskap och erfarenhet som klinisk psykolog, 
samt den kunskap jag har om tidigare forskning inom området 
mångprofessionellt teamarbete i vården. Både min praktiska erfa-
renhet av området och min teoretiska kunskap kan vara en fördel i 
analysarbetet på det sättet att det kan medföra en större teoretisk 
känslighet (Alvesson & Sköldberg, 1994; Glaser, 1978, Corbin & 
Strauss, 1990; Guvå & Hylander, 2003; Starrin et al, 1991). Med 
detta avses förmågan att generera idéer om hur det empiriska mate-
rialet kan lyftas till en abstrakt nivå. Att vara både praktiskt och 
teoretiskt bekant med det område som studeras kan dock även med-
föra begränsningar under analysarbetet. En sådan begränsning kan 
vara att redan etablerade förställningar om hur något förhåller sig 
står i vägen för möjligheten att urskilja nya aspekter av det studera-
de. En strävan i analysarbetet har varit att de kategorier som utarbe-
tats har en mycket nära kopplig till informanternas egna utsagor. 
Motivet till detta var att så många nyanser i materialet som möjligt 
skulle kunna framträda, och så lite som möjligt begränsas av mina 
förföreställningar.
De kategorier av förklaringssorter som den kvalitativa innehålls-
analysen resulterade i redovisas i nästa kapitel tillsammans med 
exempel på utsagor. Även antalet utsagor i de olika kategorierna 
har undersökts, detta för att få en bild av vilka sorters förklaringar 
som var de mest vanligt förekommande. I nästa kapitel diskuteras 
också resultatet av analysen i relation till tidigare forskning inom 
området.    
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Kapitel 8 

Faktorer som kan påverka patientdis-
kussioner i mångprofessionella psykiat-
riska team 

Här redovisas hur de frågeställningar som presenterades i föregå-
ende kapitel kan belysas utifrån resultatet av den kvalitativa inne-
hållsanalys som gjorts av data från de fyra gruppintervjuerna. I 
resultatpresentationen nedan redovisas vilka sorters förslag till för-
klaringar som kan urskiljas bland de förklaringar som lämnades av 
intervjugrupperna. En bild ges också av vilka förklaringssorter som 
var de mest vanligt förekommande.  

Belysning av de tre aspekterna

Den sociala aspekten ges mycket stort utrymme när 
patienter beskrivs
Analysen av de förslag till förklaringar som lämnades av grupperna 
vad gäller den sociala aspektens dominans i det beskrivande mo-
mentet visade att förslagen kan hänföras till fyra övergripande ka-
tegorier som var och en innefattar ett antal underkategorier. De 
övergripande kategorierna är. 

- Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-
tioner i teamet. 

- Patientrelaterade förklaringar.  
- Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 

råder.
- Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden.
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Resultatet av analysen visar att de kategorier av förklaringssorter 
som omfattar flest utsagor är de som hänvisar till behovet av att ha 
goda relationer i teamet, samt patientrelaterade förklaringar. Des-
sa två kategorier står för ca 45 % respektive ca 40 % av det totala 
antalet utsagor och är också i all fyra professionsgrupperna de två 
vanligaste förklaringssorterna (se bilaga 5, tabell 1 - 4). Nedan pre-
senteras de fyra övergripande kategorierna tillsammans med de 
ingående underkategorier samt illustrerande citat från intervjuerna.  

Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-
tionerna i teamet  

Av de underkategorier som beskrivs nedan så återfinns flest utsagor 
i kategorierna Alla i teamet måste kunna förstå allt som sägs (ca 45 
%), samt Synliga olikheter i teamet kan leda till konflikt (ca 20 %) 
(se bilaga 5, tabell 1).

Alla måste kunna förstå allt som sägs  
”Man måste ju prata så att alla förstår, alla måste ju få en chans att 
begripa”

Synliga olikheter mellan teammedlemmar kan leda till kon-
flikt
”Men jag tror att det här med det sociala, det är en neutral spelplan 
där man kan befinna sig utan att nå´n känner sig hotad, eller så” 

Alla ska vara jämlika 
”Det mer specifika psykologiska eller medicinsk, det är förbehållet 
några i teamet, och finns det då inte toleransen för specifika kompe-
tenser, så uppstår ju lätt en slags minsta gemensamma nämnare” 

Alla ska vara delaktiga 
”Man ska höra, och alla ska delta, och alla ska vara med” 

Man får bara prata inom sitt kompetensområde  
”Psykologens område är lite som skyddat område, på nå´t vis – jag 
pratar inte om sån´t, man vill ju inte stöta sig” (sjuksköterska)   

Hur ett kraftigt fokus på den sociala aspekten kan hänga samman 
med teammedlemmarnas relationella behov förklarades under in-
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tervjuerna med att den sociala aspekten är ”minsta gemensamma 
nämnare”, ”neutral mark”, ”ofarligt”. Så länge man i diskussionen 
uppehåller sig vid den sociala aspekten kan alla förstå allt som sägs 
därför att när man diskuterar den sociala aspekten kan man använda 
ett vardagligt språk som alla förstår. Alla kan därför vara delaktiga 
i diskussionen, och det gör det möjligt för teammedlemmarna att 
uppleva sig som jämlika. Man menade att man undviker den 
kroppsliga och psykologiska aspekten pga. att det finns personer i 
teamet (läkare respektive psykolog) som har kunskaper inom dessa 
områden som inte delas av alla.  

Ytterligare ett motiv som fördes fram var att teamen på det sät-
tet undviker konflikter. Man menade att alla i ett psykiatriskt team 
vanligen kan vara överrens om att en patients sociala situation har 
betydelse för grad av psykiska symtom. Huruvida kroppsliga re-
spektive psykologiska faktorer kan ha betydelse menade man är 
något som man i annat sätt ha olika åsikter om. Och om skillnader i 
syn på vad som kan ha betydelse för psykiska symtoms uppkomst 
blir alltför synliga så kan detta leda till konflikt mellan teammed-
lemmar. ”Man kan ha olika perspektiv, teoretiskt och så. Och det 
kan bli en konflikt i en teoretisk diskussion. Men det sociala, det är 
ofarligt”. Analysen av intervjumaterialet som här redovisats anty-
der alltså att den sociala aspektens dominans i det beskrivande 
momentet kan hänga samman med att tillgodose behov hos team-
medlemmarna snarare än med uppgiften att utforma patientinsatser.  

Patientrelaterade förklaringar  

Av de underkategorier som beskrivs nedan så återfinns flest utsagor 
i kategorierna som handlar om att Sociala faktorer är viktiga bak-
grundsfaktorer (ca 35 %), samt att Information om den sociala si-
tuationen är en indikator på patientens funktionsnivå (drygt 20 %) 
(se bilaga 5, tabell 2).

Sociala faktorer är viktiga bakgrundsfaktorer för uppkomsten 
av psykiska symtom 
”Och många gånger, åtminstone där jag jobbar, har det ju varit en 
förklaringsmodell - man vill titta mycket på det sociala” 
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Information om den social situation är en viktig indikation på 
patientens funktionsnivå
”Det är ju stor skillnad på om man har ett arbete eller inte har ett, om 
man har barn eller, inte, om man lever själv, om man har tre skils-
mässor bakom sig. Det är en slags grov sortering av hjälpbehovet 
som man gör på det viset” 

Information om den sociala situationen ger information även 
om psykologiska faktorer 
”Nätverket säger ju en hel del om hur man fungerar psykologiskt 
också”

Man behöver kunna leva sig in i patientens livssituation 
”Man vill ju kunna förstå, patienten blir ju liksom mera människa om 
man kan veta hur dom har det” 

Kroppsliga faktorer är inte viktiga för uppkomsten av psykis-
ka symtom
”Jag pratar dock väldigt lite om sköldkörtelhormoner, nivåer och 
järnbrist och hur mycket dom menstruerar” (läkare) 

De patientrelaterade förklaringarna kan ses som kopplade till 
teamens uppgift att utforma patientinsatser - teamet explicit uttala-
de uppgift under behandlingskonferenserna. Man menade att in-
formation om patientens sociala situation är användbar och viktig 
om man på ett bra sätt ska kunna analysera patientens situation och 
fatta beslut om adekvata behandlingsinsatser. De förklaringar som 
här lämnades rörde, som beskrevs ovan, främst sociala faktorer 
som viktiga för psykiska symtoms uppkomst, samt den sociala situ-
ationen som indikator på funktionsnivå. Man menade att om patien-
tens sociala situation är mycket bristfällig så genererar detta psy-
kiska symtom, och att då är det den sociala situationen som man 
främst måste rikta insatser mot. Kopplingen som gjordes mellan 
funktionsnivå och behandlingsinsats handlade även om att man såg 
en tillfredställande social situation som en förutsättning för patien-
ten ska kunna tillgodogöra sig psykoterapeutisk behandling.
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Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden  

De utsagor som ingår i denna kategori är få till antalet, totalt 12 
stycken (se bilaga 5, tabell 3) De rör alla samma tema nämligen att 
den sociala aspekten fokuseras pga begränsad tid vid patientbesök,
vilket kan illustreras av detta citat. 

Hos oss får vi bara ha ett bedömningssamtal, då hinner man inte så 
mycket, och man behöver ju mycket information för att våga uttala sig 
om psykologiska aspekter på ett välgrundat sätt. Så det blir det socia-
la.

Under intervjuerna beskrev man att på en psykiatrisk öppenvårds-
mottagning kan arbetet ha organiserats så att endast ett samtal får 
användas för bedömning av en ny patient. Detta kan medföra att 
man i ett sådant samtal fokuserar på patientens sociala situation. 
Bilden som förmedlades var att man alltid förväntas kunna lämna 
information om en ny patients sociala situation, och att tiden då 
bara räcker till detta. Ytterligare samtal skulle behövas för att också 
få en bild av patienten vad gäller den kroppsliga och psykologiska 
aspekten.

Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 
råder

Bland de underkategorier som beskrivs nedan så återfinns flest ut-
sagor i kategorin som handlar om att Fokus på den kroppsliga 
aspekten är inte ”snällt” (knappt 60 %), (se bilaga 5, tabell 4).

Fokus på den kroppsliga aspekten är inte ”snällt” 
”Det är väl att det finns en tradition av att det är mildare med det 
psykologiska på nå´t sätt. Snällare!” 

Den som har inflytande över diskussionen styr innehållet
”Och vad läkaren har för syn – kanske socialpsykiatrisk - hur läkaren 
vinklar konferensen, det kan ju finnas maktfaktorer i en teamkonfe-
rens”
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Kroppsliga och psykologiska aspekter diskuteras i andra fo-
rum
”Kring det psykologiska så kan man ju ta det i andra informella sam-
manhang, t.ex. att man har ett korridorsnack med nå´n berörd per-
son” (psykolog) 

Det är en psykiatrisk tradition att fokusera på den sociala 
aspekten
”Kan vara tradition, också, att det blir så mycket socialt” 

När det gäller normer som kan bidra till att den sociala aspekten 
främst är i fokus så rörde de flesta utsagor förklaringen att fokus på 
den kroppsliga aspekten är inte ”snällt”. Denna förklaring fördes 
främst fram av läkarna, och man beskrev upplevelsen av att det är 
en psykiatrisk tradition att börja ”snällt” när man sätter in behand-
ling. Man sa t.ex. ”Man kan ju sitta och tänka att här borde man ju 
börja med läkemedel direkt för att det är en så´n allvarlig depres-
sion, men då ska man istället börja lite försiktigt med det psykolo-
giska - så får man se om det biologiska behövs!”.  

Sammanfattning  
De förklaringar som lämnades av intervjugrupperna när det gällde 
att förklara den sociala aspektens dominans i det beskrivande mo-
mentet handlade främst om förklaringar som rörde behovet av att 
ha goda relationer i teamet, samt om att den sociala aspektens be-
tydelse för att utarbeta patientinsatser. Detta var i alla professions-
grupperna de två mest vanligt förekommande förklaringssorterna.  

När det gäller de förklaringar som rörde behovet av goda rela-
tioner i teamet så beskrevs främst behovet av att alla i teamet måste 
kunna förstå allt som sägs, samt att synliga olikheter mellan team-
medlemmar kan leda till konflikt. Man menade att så länge man i 
diskussionen uppehåller sig vid den sociala aspekten så kan alla 
förstå allt som sägs därför när man diskuterar den sociala aspekten 
kan man använda ett vardagligt språk som alla förstår. Hur en beto-
ning på den sociala aspekten kan förklaras med en minskad risk för 
konflikter förklarade man på följande vis. Man menade att alla i 
teamet vanligen kan vara överrens om att en patients sociala situa-
tion har betydelse för utveckling av psykiska symtom. Huruvida 
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kroppsliga respektive psykologiska faktorer kan ha betydelse me-
nade man att det kan finnas olika åsikter om, och om skillnader i 
syn på psykiska symtoms etiologi blir synlig så kan detta leda till 
konflikt mellan teammedlemmarna. 

De patientrelaterade förklaringarna kan ses som kopplade till 
teamens uppgift att utforma patientinsatser - teamet explicit uttala-
de uppgift under behandlingskonferenserna. Man menade att in-
formation om patientens sociala situation är användbar och viktig 
för att man på ett bra sätt ska kunna analysera patientens situation 
och fatta beslut om adekvata behandlingsinsatser. De förklaringar 
som här lämnades rörde främst sociala faktorer som viktiga för 
psykiska symtoms uppkomst, samt att den sociala situationen är en 
viktig indikator på patientens funktionsnivå. Kopplingen man gjor-
de mellan funktionsnivå och behandlingsinsats handlar om att man 
såg en tillfredställande social situation som en viktig förutsättning 
för en minskad symtomnivå, samt för att patienten kunna tillgodo-
göra sig psykoterapeutisk behandling.

De tre aspekterna ges olika stort utrymme under de 
olika momenten
Resultatet från observationsstudien visade att under momentet att 
beskriva patienterna så gavs den sociala aspekten störst plats, me-
dan när det gällede att föreslå bakomliggande faktorer gavs den 
psykologiska aspekten störst utrymme. Vidare visade resultatet att 
under momentet att föreslå insatser gavs den kroppsliga aspekten 
störst utrymme, medan när man fattar beslut om insatser gavs de tre 
aspekterna likartat utrymme.
De förslag på förklaringar som lämnades under gruppintervjuerna 
till att fokus på detta sätt skiftade mellan momenten kan hänföras 
till följande övergripande kategorier.

- Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden.
- Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 

råder.
- Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-

tioner i teamet. 
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Några patientrelaterade förklaringar föreslogs inte när det gällde att 
förklara variationen mellan momenten. Under diskussionerna av 
denna frågeställning var aktiviteten i alla fyra intervjugrupperna 
betydligt lägre än när det gällde att reflektera över varför den socia-
la aspekten dominerade patientbeskrivningarna. Utsagorna är där-
för betydligt färre.

De kategorier av förklaringssorter som omfattar flest utsagor är 
de som hänvisar till Organisatoriska förhållanden (ca 45 %), samt 
de som hänvisar till Normer man upplever råder (knappt 40 %), (se 
bilaga 5, tabell 5 - 7).

För läkarnas del så fördelar sig antalet utsagor jämnt över de tre 
övergripande kategorierna. Omvårdnadspersonalens och psykolo-
gernas utsagor rör främst kategorin Organisatoriska förhållanden, 
och kuratorernas utsagor främst kategorin Normer man upplever 
råder (se bilaga 5, tabell 5 - 7). Nedan presenteras de övergripande 
kategorierna tillsammans med de ingående underkategorierna samt 
illustrerande citat från intervjuerna.  

Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden  

Av de underkategorier som beskrivs nedan så återfinns flest utsagor 
i kategorin som handlar om att psykiatrin inte förfogar över sociala 
insatser (drygt 60 %), (se bilaga 5, tabell 5).

Psykiatrin förfogar inte över sociala insatser
”Men vi har ju så lite vi kan gör åt den sociala situationen, det ligger 
på Försäkringskassan, socialtjänsten, och så” 

Läkarna beslutar om insatser 
”Det är det sociala i början, och då håller doktorerna tyst tills det 
börjar handla om insatser”  

Att den sociala aspekten i jämförelse fick så litet utrymme i de be-
slutande momenten menade man kan förklaras med att psykiatrin 
inte förfogar över sociala insatser. Man uttryckte att psykiatrin nu 
för tiden har i uppdrag att fokusera på det som man benämner ”be-
handling”, och att detta inte innefattar att arbeta med en patients 
sociala situation. Man beskrev att längre tillbaka i tiden så gjorde 
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man insatser även inom detta område i patienternas liv, men att 
detta nu görs av kommunal verksamhet.
Förklaringar som hänvisade till organisatoriska förhållanden hand-
lade även om erfarenheten av att läkarna för det mesta är den per-
son i teamet som fattar det formella beslutet om insatser, och att 
detta kan förklara att den kroppsliga aspekten blir mer i fokus un-
der momenten att föreslå och fatta beslut om insatser.  

Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 
råder

För denna kategori av förklaringar är utsagorna relativt jämnt för-
delade över de två underkategorier som beskrivs nedan (se bilaga 5, 
tabell 6).

Det finns ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna 
”Läkarnas förslag till insatser väger alltid tyngst, sen kommer psyko-
logerna och sen kommer vi andra!” 

Kroppsliga insatser diskuteras inte på behandlingskonferens 
”Man faktiskt har inte en lång diskussion om varför man ska ge SSRI 
till en deprimerad patient, hänvisar till studier eller till kemiska sam-
band i kroppen. Man sätter in det och ordar man inte så mycket om 
det” 

Förklaringar som hänvisade till upplevda normer handlade om att 
psykologer och läkare färgar diskussionerna i de analyserande och 
beslutande momenten. Att läkaren dominerar beslutsprocessen dels 
utifrån en plattform som formell beslutsfattare, men också utifrån 
en högstatusposition som i sig ger tillträde till analys- och besluts-
processen. Detta menade man leder till en ökad belysning av den 
kroppsliga aspekten i de beslutande momenten. Även psykologerna 
menade man har en högstatusposition som ger stort talutrymme och 
tillträde både till analys- och beslutsprocessen, vilket kan leda till 
en ökad belysning av den psykologiska aspekten i dessa moment. 

Att den kroppsliga aspekten inte gavs mer utrymme i det be-
skrivande momentet menade man kan förklaras av att kroppsliga 
insatser inte brukar diskuteras under behandlingskonferens. Man 
beskriver att av tradition så är insatser som rör den kroppsliga 
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aspekten något som läkare inte diskuterar med övriga teammed-
lemmar utan beslutar om på egen hand.   

Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-
tionerna i teamet  

De utsagor som rör behovet av goda relationer i teamet kan alla 
hänföras till en kategori (bilaga 5, tabell 7).

Det sociala området upplevs som ofarligt 
”Jag tror att i såna här sittningar - när man sitter många - att man 
börjar på det sociala kan mycket väl handla om att det är ett neutralt 
plan”

Att den sociala aspekten gavs mycket utrymme i början av diskus-
sionen förklarades här med att ”Det är bekvämt för alla - det är 
lugnt så länge man håller sig där. Sen kommer förslagen och då är 
det både kroppsligt och psykologiskt”. Här beskrivs skiftet mellan 
aspekterna över momenten som föranlett av en strävan efter att alla 
i teamet ska känna sig delaktiga och likvärdiga, samt av att undvika 
konflikter mellan teammedlemmar. Det kunde uttryckas som i det 
illustrerande citatet ovan eller som ”Man sätter en grund som ska 
vara ganska benign, för att sedan komma fram till en hypotes och 
ett beslutsförslag”. Jag tolkar detta som att man menade att teamen 
uppehåller sig inledningsvis länge vid den sociala aspekten för att 
alla ska känna sig delaktiga och likvärdiga, samt för att minimera 
risken för konflikter kring olika sätt att se på psykiska symtoms 
etiologi. Först därefter vågar man utsätta relationerna för påfrest-
ningen att låta det bli synligt att alla inte delar all kunskap, samt att 
riskera konflikter pga. olika åsikter om vad som kan bidra till pati-
entens symtom.    

Sammanfattning  
De förslag på förklaringar som lämnades under gruppintervjuerna 
till att fokus skiftade mellan momenten kunde främst hänföras till 
förklaringssorter som rör Organisatoriska förhållanden, samt till 
Normer man upplever råder. Omvårdnadspersonalens och psyko-
logernas utsagor rörde främst kategorin Organisatoriska förhållan-
den, och kuratorernas utsagor främst Normer man upplever råder. 
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För läkarnas del så fördelade sig antalet utsagor jämnt över dessa 
kategorier.
Förklaringar som hänvisade till organisatoriska förhållanden rörde 
främst att psykiatrin inte förfogar över sociala insatser. Att den 
sociala aspekten i jämförelse fick så litet utrymme i de analyseran-
de och beslutande momenten menade man kan förklaras med att 
psykiatrin inte förfogar över sociala insatser och att sådana därför 
inte nämns i dessa moment.  

När det gäller de förklaringar som handlade om upplevda nor-
mer fördelade sig utsagorna relativt jämnt över kategorierna där 
man hänvisar till hierarkiska förhållanden respektive till att kropps-
liga insatser inte diskuteras i teamet. Förklaringar som hänvisade 
till ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna handlade om 
att läkare utifrån en högstatusposition färgar diskussionerna i de 
beslutande momenten. Detta menade man leder till en ökad belys-
ning av den kroppsliga aspekten i de beslutande momenten. Även 
psykologerna menade man har en högstatusposition som ger tillträ-
de både till analys- och beslutsprocessen, vilket kan leda till en 
ökad belysning av den psykologiska aspekten i dessa moment. 

Att den kroppsliga aspekten inte gavs mer utrymme i det be-
skrivande momentet kunde förklaras av att kroppsliga insatser inte 
brukar diskuteras under behandlingskonferens - det är något som 
läkare beslutar om på egen hand.   

Professionernas bidrag  

Omvårdnadspersonalen deltar i mindre utsträckning 
än övriga professioner  
De förslag till förklaringar som lämnades från intervjugrupperna 
när det gällde denna frågeställning var få till antalet. Utsagorna kan 
alla hänföras till en övergripande kategori, nämligen Normer som 
man upplever råder, och de flesta av utsagorna rör Ett hierarkiskt 
förhållande mellan professionerna (15 av 22 utsagor), (se bilaga 5, 
tabell 8).
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Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 
råder

Ett hierarkiskt förhållande råder mellan professionerna
”Jag kan tänka mig att det finns lite grand att när man är stor grupp 
och det finns sådana storheter som läkare och psykologer, framför allt 
då, då säger man inte så mycket” 

Omvårdnadspersonalen förfogar inte över ett professionsspråk
”Vad den kontakten innebär, det kanske man inte diskuterar därför att 
man inte kan definiera sitt eget - vi ska bara ha nå´n slags fortsatt 
”baddande” kontakt!” 

Man beskrev att omvårdnadsgruppens begränsade deltagande i pa-
tientdiskussionerna kan beror på att de har lägst status i teamen och 
att de därför inte ”vågar” ta mer plats med sina synpunkter. Här 
återkommer alltså förklaringar som handlar om ett hierarkiskt för-
hållande mellan yrkesgrupperna i psykiatriska team. 

Ytterligare en förklaring till omvårdnadspersonalen begränsade 
deltagandet i diskussionerna lämnades (främst från omvårdnads-
gruppen), nämligen den att sjuksköterskor och skötare saknar ett 
professionellt språk som man kan använda för att beskriva det arbe-
te man gör.  

Sammanfattning  
De förslag till förklaringar som lämnades av intervjugrupperna när 
det gäller omvårdnadspersonalens begränsade deltagande var få till 
antalet. Utsagorna kunde alla hänföras till den övergripande kate-
gorin förklaringar som hänvisar till Normer som man upplever rå-
der, och de flesta av dem rörde frågan om Ett hierarkiskt förhål-
lande mellan professionerna. Det begränsade antalet utsagor gav 
inte underlag för en rimlig jämförelse mellan professionsgrupperna. 
Ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna som förklaring 
handlade om att omvårdnadspersonalen har färre inlägg i patient-
diskussionerna därför att de har lägst status i teamet och därför inte 
”vågar” yttra sig .   
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Det är främst är läkare och psykologer som yttrar sig 
när det gäller att föreslå och fatta beslut om insatser
När det gäller denna frågeställning kom de förklaringar som före-
slogs av grupperna att handla om följande.   

- Förklaringar som hänvisar till normer man upplever råder.  
- Förklaringar som hänvisat till organisatoriska förhållanden. 

Den kategori av förklaringssorter som omfattade flest utsagor är 
den där man hänvisar till normer man upplever råder. Den katego-
rin står för ca 75 % av det totala antalet utsagor när det gäller frå-
gan att förklara varför det främst är läkare och psykologer som ytt-
rar sig när det gäller att föreslå och fatta beslut om insatser (se bila-
ga 5, tabell 9 - 10). Inom denna kategori så kan de flesta av försla-
gen hänföras till underkategorin Hierarkiska förhållanden mellan 
professionerna (knappt 75 %).

Om man ser till de förklaringsförslag som lämnades från de oli-
ka professionsgrupperna så finns här en skillnad på det sättet att 
kuratorer och omvårdnadspersonal i påtagligt större utsträckning än 
läkare och psykologer alls lämnade förslag. Möjligen ägnar om-
vårdnadspersonal och kuratorer under intervjuerna frågan om hur 
talutrymmet används större intresse då detta kan upplevas som pro-
blematiskt av dessa grupper. För kuratorernas del rörde förslagen 
främst upplevda normer, och där var förklaringarna i stort sett helt 
och hållet förknippade med hierarkiska förhållanden. Att kategorin 
hierarkiska förhållanden mellan professionerna här dominerar kan 
nästan helt och hållet hänföras till de resonemang som fördes under 
intervjun med kuratorerna. För omvårdnadspersonalen rörde för-
slagen främst organisatoriska förhållanden, och där främst frågan 
om läkarens roll.  Nedan presenteras de övergripande kategorierna 
tillsammans med de ingående underkategorierna samt illustrerande 
citat från intervjuerna.   
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Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 
råder

Ett hierarkiskt förhållande råder mellan professionerna
”Läkaren och psykologer har ju högst status i gruppen, och när det 
kommer till insatser, eller hur ska vi förstå det här och vad ska vi göra, 
då är dom på banan” 

Sociala utredningar görs av tradition av kurator 
”Det kan ju bero på att vi åtminstone traditionellt har gjort en social 
utredning – att mest pratar i beskrivningar”(kurator) 

Omvårdnadsinsatser är inte i fokus i öppenvård
”Jag tror inte omvårdnadsinsatserna är så mycket i fokus på en all-
mänpsykiatrisk mottagning, inte så mycket för oss att prata om då” 

När det gäller att förklara varför det främst är läkare och psykolo-
ger som yttrar sig vad gäller att föreslå och fatta beslut om insatser 
så beskrevs ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna. Man 
sa t.ex. ”Jag tycker läkarna fattar beslut och är hierarkiskt överst. 
Sen kommer väl psykologen, sen kuratorn och sen omvårdnadsper-
sonalen - så tycker jag att det är”. Man beskrev vad man ser som en 
tydlig statusskillnad mellan professionerna i psykiatriska team, och 
att de med högst status (läkare och psykologer) tar mest utrymme i 
de analyserande och beslutande momenten i patientdiskussionerna.

Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden  

De flesta utsagor i denna kategori kunde hänföras till de två under-
kategorier som rör hur man upplever läkarens roll (knappt 90 %), 
(se bilaga 5, tabell 10), och som beskriv nedan.   

Läkaren beslutar formellt om insatser
”Kan det vara det att det är dom som är PAL eller Chöl, och att dom 
känner att nu är det jag som ska stå för besluten här, jag vet inte”  

Läkare lyssnar på ”rapport” från övriga teammedlemmar
”Jag tänker också på det att man rapporterar ju - till läkaren” 
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Psykiatrin förfogar inte över sociala insatser
”Man kanske säger att ”nu får vi boka en tid med Soc”, men sen är 
det ju dom som har ansvar för att ta tag i det” 

Här hänvisade man till läkarens roll under behandlingskonferens 
både för att förklarar läkarens begränsade deltagande i det beskri-
vande momentet och läkarens större aktivitet i de beslutande mo-
menten. Man sa att läkaren deltar begränsat när det gäller att be-
skriva patienterna därför att hon/han lyssnar på andra teammed-
lemmar som rapporterar just till läkaren. Man beskrev att läkaren 
vanligen är behandlingsansvarig i teamet, men inte träffar alla pati-
enter som övriga i teamet har kontakt med. Därför rapporterar övri-
ga i teamet om patienternas situation till läkaren under behand-
lingskonferens.

Frågan om att psykiatrin inte förfogar över sociala insatser me-
nade man kan förklarar varför kuratorerna i så liten utsträckning 
deltog i de beslutande momenten i diskussionerna.

Sammanfattning 
Resultatet av observationsstudien visade att det främst var psykolo-
ger och läkare som yttrade sig i momenten att föreslå och fatta be-
slut om insatser. Förklaringar som lämnades till detta var främst av 
en sort som kunde hänföras till kategorin Normer man upplever 
råder. Inom denna övergripande kategori kunde de flesta av försla-
gen hänföras till underkategorin Hierarkiskt förhållande mellan 
professionerna.

Om man ser till de förklaringsförslag som lämnas från de olika 
yrkesgrupperna så finns här en skillnad på det sättet att kuratorer 
och omvårdnadspersonal i påtagligt högre utsträckning än läkare 
och psykologer alls lämnade förslag. För kuratorernas del rörde 
förslagen främst upplevda normer, och där var förklaringarna i stort 
sett helt och hållet förknippade med hierarkiskt förhållande mellan 
professionerna. Att så stor del av utsagorna här rör kategorin hie-
rarkiska förhållanden mellan professionerna kan nästan helt och 
hållet hänföras till de utsagor som genererades under intervjun med 
kuratorerna. För omvårdnadspersonalen rörde förslagen främst or-
ganisatoriska förhållanden, och där främst frågan om läkarens roll.
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Att förklarar varför det främst var läkare och psykologer som yttra-
de sig när det gällde att föreslå och fatta beslut om insatser rörde 
till stor del det vad man beskriver som ett hierarkiskt förhållande 
mellan professionerna. Man beskrev en statusskillnad mellan pro-
fessionerna i psykiatriska team, och att de med högst status (läkare 
och psykologer) tar mest utrymme i de analyserande och beslutan-
de momenten i patientdiskussionerna.   

Fördelning av utrymme mellan momenten

Det beskrivande momentet upptar påtagligt mycket 
större utrymme än övriga moment  
Analysen av de förslag på förklaringar som intervjugrupperna gav 
till att momentet att beskriva patienten gavs så stort utrymme i rela-
tion till övriga moment resulterade i totalt fem övergripande kate-
gorier. De övergripande kategorierna är.

- Förklaringar som hänvisar till teammedlemmarnas behov av 
avlastning.

- Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden.
- Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 

råder.
- Patientrelaterade förklaringar. 
- Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-

tioner i teamet. 

De övergripande kategorier till vilka flest utsagor kunde hänföras 
var Teammedlemmarnas behov av avlastning (ca 30 %), samt Or-
ganisatoriska förhållanden (drygt 25 %) (se bilaga 5, tabell 5). När 
man betraktar de fyra professionsgrupperna var för sig så framträ-
der en del skillnader vad gäller vilka sorters förklaringar man 
främst föreslog (se bilaga 5, tabell 11 - 15). Läkarna och omvård-
nadspersonalen gav främst förslag som hänvisade till behovet av 
avlastning. För kuratorsgruppen så rörde förklaringarna främst den 
organisatoriska frågan om bristande mötesstruktur. För psykolog-
gruppen så var förklaringssorterna relativt jämnt spridda över de 
övergripande kategorierna. De fem övergripande kategorierna be-
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skrivs nedan tillsammans med ingående underkategorier samt illu-
strerande citat.

Förklaringar som hänvisar till teammedlemmarnas behov 
av avlastning

För den kategori som gavs beteckningen Teammedlemmarnas be-
hov av avlastning handlar den övervägande delen av utsagorna om 
förklaringar som hänvisar till Teammedlemmarnas behov av emo-
tionell avlastning (ca 80 %), (se bilaga 5, tabell 11).

Teammedlemmarnas behov av emotionell avlastning 
”Men det är inte för att få lättare för att fatta beslut, utan för att jag 
ska få stöd i att jag inte gjort rätt kanske - men hanterat det rimligt” 

En beskrivning är intellektuellt mindre krävande än en analys 
”Det är ju enklare att beskriv än analysera, det kräver ju mindre in-
tellektuellt”   

När det gäller förklaringar som kunde hänföras till kategorin 
Teammedlemmarnas behov av avlastning skiljde man i intervju-
grupperna mellan en emotionell avlastning och en vad man kan 
kalla en intellektuell. Man menade att långa beskrivningar kan fylla 
behovet av emotionell avlastning på det sättet teammedlemmen 
berättar om sådant som rör patienten som känns tyngande för dem 
själva, och att de på det sättet kan avbörda sig en del av detta. Den 
intellektuella aspekten handlade om att man bedömde det som 
mindre energikrävande att göra en beskrivning av patienten än att 
göra en analys av vad som kan bidra till patientens symtom och vad 
som kan vara en bra behandlingsstrategi. Att undvika analyserande 
resonemang menade man kan vara ett sätt att hushålla med sin 
energi.

Förklaringar som hänvisar till organisatoriska förhållanden  

Inom den övergripande kategorin Organisatoriska förhållanden kan 
övervägande delen av utsagorna hänföras till underkategorin 
Bristande mötesstruktur (ca 55 %), (se bilaga 5, tabell 12).
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Bristande mötesstruktur under behandlingskonferensen 
”Transportsträckor - jag tror det kommer sig av dålig träning från 
början att strukturera sig” 

Beslut fattas i andra forum än på behandlingskonferensen 
”Men det här reflekterande, mer djuplodande, det kanske man sparar 
till handledningen” 

Övriga teammedlemmar är skyldiga att rapportera till läka-
ren
”Då rapporterar vi sedan den bedömningen på konferensen, och då 
blir det ju mycket beskrivningar” 

Det är ofta nybesök som tas upp på behandlingskonferens  
”Vi har ju det här att man drar nybesök på konferensen, och då måste 
man ju lämna så mycket information man kan – som underlag” 

Den kategori av förklaringssorter som gavs beteckningen Bristande
mötesstruktur handlar om att man menade att det många gånger 
saknas en struktur för diskussionerna under behandlingskonferens. 
Detta kan bidra till att en inledande beskrivning av en patient inte 
alltid följs av ett analyserande resonemang som leder fram till ett 
explicit beslut. En bristande mötesstruktur kan även medföra att det 
beskrivande momentet s.a.s. bre ut sig. En bristfälligt utformad 
mötesstruktur menade man bl.a. kan hänföras till en bristande för-
måga hos den som leder behandlingskonferensen, eller till att ingen 
i teamet har den uppgiften under konferensen – att mötet i prakti-
ken är ledarlöst.

Förklaringar som hänvisar till normer som man upplever 
råder

När det gäller kategorin Normer man upplever råder återfinns flest 
utsagor i den underkategori där man hänvisar till Tradition från 
journalskrivning och rondrapportering (ca 25 %), (se bilaga 5, 
tabell 13). Utsagorna är i övrigt relativt jämnt fördelade över de 
övriga kategorierna.
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Tradition från journalskrivande och rapportering vid sjuk-
husronder
”Det är ungefär samma sak med journaler - det är ungefär 90 % be-
skrivning och sen så är det kort status och sen nästan ingenting om 
bedömning, differentialdiagnostik, behandlingsöverväganden - vad 
man tänker runt patienten!” 

Beskrivningarna uttrycker implicit åsikter om bakomliggande 
faktorer och lämpliga insatser. 
”Finns det en underförstådd bedömning i beskrivningen?” 

Man måste ha insyn i varandras arbete
”Om man kände att teamet litar på mig, då kan jag ju säga att ’Ja, nu 
har jag träffat patienten 3 ggr och min bedömning är att det rör som 
om det och det, och lämplig insats är det och det’. Men nu måst jag 
ju berätta om allt material jag har” 

Alla patienter får samma insats
”En dyster tanke är att man jobbar på ett visst sätt med psykiatrisk 
problematik - sen är det intressant att träffa olika sorters människor 
och höra vad de har varit med om - men det kokar ner till att så här 
gör vi på det här stället” 

Den teammedlem som har ärendet bestämmer insats 
”Men har det inte varit lite kutym att den som har bedömt patienten 
ofta fortsätter med patienten - att det är därför det blir så lite diskus-
sioner om vad man ska göra?” 

När det gäller förklaringskategorin Tradition från journalskrivning 
och rondrapportering så förde man ett resonemang som handlade 
om att det sätt på vilket man upplever att journaler skrivs, samt det 
sätt som rapportering till läkare under sjukhusronder görs, kan 
prägla utformningen av behandlingskonferenser i psykiatrisk öp-
penvård. Detta på det sättet att omfattande beskrivningar görs, men 
mycket lite av analys genomförs. Den bild man gav är att journal-
anteckningar många gånger till innehållet är präglade av mycket 
beskrivning men lite analys, samt att även rapportering till läkare 
från annan personal på sjukhusronder är färgade av detta mönster.  

De förklaringsförslag som handlar om att alla patienter får 
samma insats respektive att den som har ärendet själv ändå be-
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stämmer insats är förslag till förklaringar på att det analyserande 
momentet gavs så lite plats i diskussionerna.  

Patientrelaterade förklaringar  

Inom denna kategori återfinns flest utsagor i de två underkategorier 
som rör att Det är bra med mycket information om patienten (drygt 
40 %), samt Det är osäkert vad som orsakar psykiska symtom (ca
35 %), (se bilaga 5, tabell 14).

Det är bra med mycket information om patienten  
”Det är ju också en bra sak i det att vi lägger oss vinn om att samla 
mycket information om patienten innan vi fattar beslut” 

Det är osäkert vad som orsakar psykiska symtom 
”När det rör psykiska symtom, där vi faktiskt inte vet så mycket, så 
är det också svårt att bestämma sig för vad som är relevant för våran 
diskussion” 

Man behöver kunna leva sig in i patientens livssituation 
”Man behöver veta - vad är det här för människa, som just nu är 
sjuk?”  

Dessa tre kategorier av förklaringar rör alla frågan hur det kan 
komma sig att det beskrivande momentet gavs så stort utrymme. 
Behov av att kunna leva sig in i patientens situation har nämnts 
tidigare, men då som en förklaring till dominansen av den sociala 
aspekten i det beskrivande momentet.  

Förklaringar som hänvisar till behovet av att ha goda rela-
tioner i teamet  

Fördelningen av utsagor mellan underkategorierna här ser ut så att 
absolut övervägande delen av dem kan hänföras till kategorin Syn-
liga olikheter mellan teammedlemmar kan leda till konflikt (drygt 
90 %), (se bilaga 5, tabell 15).
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Synliga olikheter mellan teammedlemmar kan leda till kon-
flikt.
”En beskrivning kan man ju inte ifrågasätta – det är som det är. Men 
när vi börjar formulera hypoteser om varför, då blir det mindre prat 
för vi har olika teorier – då blir vi försiktiga!” 

Alla måste förstå allt som sägs
”Ja, i beskrivningar använder vi ju ett mer allmänt språk än det man 
måste använda om man ska göra en analys som är teoretiskt förank-
rad – det blir ju svårare att förstå för alla” 

Här återkommer två förklaringssorter som även angavs av grupper-
na då de skulle förklara den sociala aspekten dominans i det be-
skrivande momentet. Det handlar om att man undviker det analyse-
rande momentet dels för att inte olika åsikter om psykiska symtoms 
etiologi ska gå i dagen, och dels för att undvika resonemang som 
inte alla i teamet förstår.  

Sammanfattning  
Resultatet av observationsstudien visade att momentet att beskriva 
patienten gavs betydligt större utrymme än de övriga momenten i 
patientdiskussionerna. Analysen av de förslag på förklaringar som 
intervjugrupperna gav till detta kunde främst hänföras till förklar-
ingskategorierna Teammedlemmarnas behov av avlastning, samt 
Organisatoriska förhållanden. 

När man betraktar de fyra professionsgrupperna var för sig så 
framgår att läkarna och omvårdnadspersonalen främst gav förslag 
som hänvisar till behovet av avlastning. För kuratorsgruppen så 
rörde förklaringarna främst den organisatoriska frågan om bristan-
de mötesstruktur och för psykologgruppen var förklaringssorterna 
relativt jämnt spridda över de övergripande kategorierna.

När det gäller förklaringar som kunde hänföras till kategorin 
Teammedlemmarnas behov av avlastning rörde detta allra främst 
vad man kan kalla en emotionell avlastning. Man menade att långa 
beskrivningar kan fylla behovet av emotionell avlastning genom att 
teammedlemmar genom detta kan avbörda sig sådant som känns 
tyngande för dem själva.  

Förklaringssorterna som här kunde hänföras till kategorin Or-
ganisatoriska förhållanden rörde främst en bristande mötesstruktur. 
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Man menade att det många gånger saknas en fastlagd struktur för 
diskussionerna under behandlingskonferensen. Detta kan bidra till 
att en inledande beskrivning av en patient inte alltid följs av ett 
analyserande resonemang som i sin tur leder fram till ett explicit 
beslut, samt till att det beskrivande momentet tillåts bli omfattande.  

Diskussion  
I detta kapitel har de olika sorters förklaringar som föreslogs under 
gruppintervjuerna beskrivits. Här ska resultatet av analysen ställas i 
relation till relevanta delar av forskning om mångprofessionellt 
�����
�����, och till redogörelsen hämtad från�������������
�� 
litteratur.  

Inte en mångdimensionell belysning
Man kan säga att de delar av patientdiskussionerna där man beskri-
ver patienten, där man analyserar möjliga bidragande faktorer till 
patientens symtom, samt där man föreslår insatser – där var den 
belysning som gjordes av patienten inte av ett mångdimensionellt 
slag. När det gällde att förklara betoningen på den sociala aspekten 
i det beskrivande momentet var en stor de del av förklaringar inter-
vjugrupperna föreslog patientrelaterade. Men en ännu större del av 
förklaringarna handlade om behov hos teammedlemmarna. Beho-
ven man påtalade verkade handla främst om att alla i teamet ska 
förstå allt som sägs, att alla ska känna sig delaktiga och likvärdiga, 
samt att relationerna i teamet skall upplevas konfliktfria. Man pe-
kade även på vad man upplever som ett hierarkiskt förhållande 
mellan teammedlemmarna som en förklaring vad gäller den 
kroppsliga respektive psyklogiska aspektens dominans i det analy-
serande momentet, respektive när det gällde att föreslå insatser.  

Att förklaringarna till så stor del här handlade om att tillgodose 
behov hos teammedlemmarna kan kanske vid ett första påseende te 
sig som anmärkningsvärt. Detta då det uttalade syftet med arbets-
möten i arbetsgrupper inom human service sektorn beskrivs som att 
analysera en klients/patients (i någon bemärkelse problematiska) 
situation, samt fatta beslut om insatser (exempelvis Abreu et al, 
2002; Bell, 2001; Clark, 1996; Colnerud & Granström, 2002; Cre-
pau, 1994; Gutkin & Nemeth, 1997; Harris, 1999; Knotek, 
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2003a/2003b/2004; Pagliari & Grimshaw, 2002; Thylefors et al, 
1999; Øvretveit, 1995). Man ska alltså utbyta information, diskute-
ra sig fram till lämpliga insatser, fatta beslut om dessa, samt kom-
ma överrens om hur insatserna ska samordnas  
Hur kan man då förklara situationen att en hel del aktivitet under 
behandlingskonferensen inte är fokuserad på uppgiften att analyse-
ra en patientens situation och fatta beslut om insatser, utan på team-
medlemmarnas behov? Att teammöten kan fylla fler funktioner än 
de explicit uttalade och s.a.s. rationella är en tanke som har fram-
förts av flera forskare (Abreu et al, 2002; Colnerud & Granström, 
2002; Granström, 2001; Knotek, 2003). En teori som rör arbets-
gruppers mål har formulerats av Joseph McGrath (Arrow et al, 
2004). Modellen har benämnts Time, interaction and performance 
theory. McGrath menar att ett team alltid parallellt arbetar med tre 
olika uppgifter, nämligen vad han kallar task performance, mem-
ber-suppor, samt group well-being. Han menar att om ett team ska 
kunna fullgöra sin explicit uttalade uppgift (task) med ett bra resul-
tat så måste de även parallellt arbeta för ett gott stöd till gruppmed-
lemmarna och för gruppens välbefinnande. Liknande tankegångar 
har presenterats av forskare även längre tillbaks i tiden. Exempel är 
Benne och Sheats (1948) som skilde mellan två huvudaktivteter i 
en grupp – aktiviteter riktade mot problemlösning respektive mot 
sociala behov. Vidare Bales (1950) som kallade motsvarande akti-
viteter för instrumentalitet respektive uttrycksfullhet. Blake och 
Mouton (1962) valde beteckningarna omsorg om produktivitet re-
spektive omsorg om människor. Intervjugruppernas betoning på 
förklaringar som handlar om teammedlemmarnas behov behöver 
alltså �����nödvändigtvis indikera aktiviteter som står i motsättning 
till de mål som rör det direkta patientarbetet.  

Något att också beakta när det gäller mål som rör teammed-
lemmars behov, är att man som teammedlem kan vara omedveten
om att agerande under ett teammöten kan syfta till att tillgodose 
egna behov. Forskare har kunnat konstatera att arbetet under ar-
betsmöten kan präglas av vad man kan kalla omedvetna syften 
(Granström, 1986; Hammar Chiriac, 2003). Dessa kan t.ex. vara av 
det slag som beskrivs i Wilfred Bions teori om arbetsgrupper. Bion 
(1961) menade att en arbetsgrupp i sitt agerande kan befinna sig på 
två olika nivåer. När gruppen agerar som en arbetsgrupp arbetar 
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man på ett konstruktivt sätt med den explicita uppgift man har att 
lösa. När arbetsgruppen agerar som en grundantagandegrupp arbe-
tar man inte längre med den uppgiften utan med andra omedvetna 
mål. Mål som på olika sätt hänger samman med gruppmedlemmar-
nas emotionella behov. Bion beskriver i sin teori fyra olika mönster 
för hur grupper agerar då de agerar som grundantagandegrupp. 
Dessa beskrivs som beroendegruppen, kampgruppen, flyktgruppen 
och parbildningsgruppen. Granström (2001) menar att om arbetet 
under ett arbetsmöte ska vara effektivt så kan en arbetsgrupp behö-
va oscillera mellan de två lägena arbetsgrupp och grundantagande-
grupp. Detta för att agerandet som grundantagandegrupp kan till-
godose gruppens känslomässiga behov på ett sätt som kan vara 
gynnsamt för möjligheten att klara av att agera som arbetsgrupp.
Granström (ibid.) fann i sin studie inte heller något arbetsmöte som 
helt och hållet präglades av ett agerande som arbetsgrupp. Men han 
menar dock att en oproportionerlig� stor andel grundantagandebete-
ende är till förfång för arbetet med den explicit förelagda uppgiften.

McLeod (2004) beskriver att Bions teori om grundantagande-
grupper kan appliceras på den kulturella aspekten av en hel organi-
sation. McLeod menar att organisationer som har omhändertagande 
som kärnuppgift, t.ex. sjukvård eller skola, präglas av beroende-
gruppens emotionella laddning. Vidare att kampgruppens emotio-
nella laddning är till stöd för verksamheter som i någon bemärkelse 
har strid som sin centrala uppgift, t.ex. affärsverksamhet eller mili-
tären. Organisationer som har en uppgift som främst rör nyskapan-
de och kreativitet kan ha stöd av parbildningsgruppens typ av emo-
tionella laddning. Att som medarbetare i psykiatriska team lägga 
stor vikt vid egna känslomässiga behov kan alltså också vara en 
återspegling av vad man kan kalla hela organisationens grundata-
gandeposition. Detta kan ses som en förklaring, men också som en 
varningssignal vad gäller kompetensutnyttjande. Man kan alltså 
konstatera att forskning om team har visat att aktivitet under ar-
betsmöten kan fylla fler funktioner än de explicit uttalade. Man har 
visat att en sådan funktion kan vara att tillgodose behov som 
teammedlemmarna har - en funktion som man menar teammed-
lemmar kan vara omedvetna om.  
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De sorters behov som främst lyftes fram av intervjugrupperna 
handlade om att alla ska förstå allt som sägs, att alla ska känna sig 
likvärdiga och delaktiga, samt av att relationerna i teamet ska upp-
levas som konfliktfria. De behov som pekades ut skulle kunna ses 
som en strävan efter sammanhållning (cohesion). En anledning till 
att just dessa behov lyfts fram skulle kunna vara just den mångpro-
fessionella sammansättningen av teamen. Forskning om team som 
är sammansatta av medlemmar som på olika sätt skiljer sig åt har 
pekat på att skillnader mellan teammedlemmar (profession, kön, 
etnicitet, etc.) påtagligt kan minska sammanhållningen i teamet. 
Mångprofessionella psykiatriska team var fokus för en studie av 
Lichtenstein (1997). Författarna genomför en studie för att testa 
hypotesen att hög grad av heterogenitet i teamen leder till lägre 
samhörighetskänsla. I studien ingick 105 psykiatriska team och 
resultatet visade att ju högre grad av mångfald i teamet desto lägre 
grad av upplevd samhörighet. Inom rehabiliterande vårdverksamhet 
har man i ett antal studier även funnit att ju starkare identifikatio-
nen är med den egna professionen, desto svagare är den med teamet 
(Strasser & Falconer, 1997). Ett mångprofessionellt psykiatriteam 
skulle alltså genom sin mångprofessionella sammansättning kunna 
befinna sig i en situation där man måste vara särskilt aktiv för att 
skapa en känsla av sammanhållning i teamet, en sammanhållning 
som kan vara en viktig förutsättning för det gemensamma arbetet.  

Möjligen kan det i mångprofessionella psykiatriteam finnas yt-
terligare en anledning till att i arbetet lägga stor vikt vid att alla i 
teamet känner sig delaktiga och likvärdiga, samt att relationerna i 
teamet upplevs som konfliktfria. En sådan anledning skulle kunna 
sökas i delar av den svenska psykiatrins historia. Ett antal författare 
som skrivit om den svenska psykiatrins utveckling från 1970-talet 
och framåt beskriver professionernas förhållande till sina roller och 
till varandra som inte helt och hållet oproblematiskt, och framställ-
ningen nedan är hämtad från dessa arbeten (Alvesson, 1984; Bul-
lington, 1991; Crafoord, 1987; Eriksson et al, 1989; Tengvald, 
1981). Det man bl.a. beskriver är den förändringen av roller som 
det innebar att lämna den gamla sjukhusbaserade psykiatrin för att 
istället arbeta i den sektoriserade öppenvårdpsykiatrins team. Man 
menar att störst blev förändringen för sjuksköterskor och skötare 
som i öppenvårdsteamen inte längre hade de arbetsuppgifter att 
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utföra som hänger samman med att arbeta med psykiatrisk om-
vårdnad i dygnsvård. Man menar att när övergången sker till en 
teambaserad sektoriserad öppenvårdspsykiatri så medförde detta 
något av en rollförvirring för sjuksköterskor och skötare. Under 
samma period gör psykoterapi som behandlingsmetod inträde i 
psykiatrin med ett mycket större genomslag än tidigare. Förgrunds-
gestalter i denna förändring var t.ex. Johan Cullberg och Clarence 
Crafoord, båda psykoanalytiskt skolade psykiater. I de nytillskapa-
de psykiatriteamen fanns nu en ny arbetsuppgift – att bedriva psy-
koterapi. Och att bedriva psykoterapi, som sågs som en arbetsupp-
gift med hög status, var en uppgift som vid denna tidpunkt inte 
själ�klart tillhör någon av professionerna i teamet. Intresset för psy-
koterapi var stort, och det anordnas kurser över hela landet till vilka 
alla yrkesgrupper var välkomna. 1978 startade också den statliga 
psykoterapeututbildningen som då var öppen för alla professioner. 
Eriksson (1989) skriver.

En vanlig uppfattning på den tiden var att det gällde att frigöra varje 
psykiatriarbetares personliga potential för att i demokratisk anda när-
ma sig områden där ingen egentligen var utrustad med särskilt bety-
dande förkunskaper (s 88).  

Att man i de nytillskapade öppenvårdsteamen hade två yrkesgrup-
per som sökte efter en ny yrkesidentitet, samtidigt som uppgiften 
att bedriva psykoterapi sågs som en uppgift som alla kan ha i tea-
met, kan ha medverkat till att både sköterskor och skötare anam-
made uppgiften att bedriva samtalsbehandling. Man övergav sin 
gamla yrkesroll och sökte en ny för vilken det fanns arbetsuppgif-
ter. Även kuratorerna kom att tona ner sitt sociala arbete för att 
istället fokusera på psykoterapeutiskt behandlingsarbete som man 
upplevde hade högre status. Möjligen kom de ovan beskrivna ske-
endena att bidra till en tendens i psykiatriska team till att minimera 
eller osynliggöra skillnader mellan professionerna. Detta för att 
istället betona likhet i bemärkelsen att alla – oberoende av profes-
sion – bedriver samtalsbehandling. Betoningen på likvärdighet, 
delaktighet och konfliktfrihet som förs fram av intervjugrupperna i 
denna studie skulle kunna hänga samman med en strävan efter att 
utplåna eller dölja skillnader mellan yrkesgrupperna i det psykiat-
riska teamet.  
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Øvretveit (1995) beskriver ytterligare en anledning till varför det i 
mångprofessionella vårdteam kan finnas en tendens till att vilja 
minimera professionsbaserade skillnader, en anledning som kanske 
är tillämplig på psykiatriska team idag. Han menar att man kan 
försöka osynliggöra professionella skillnaderna pga. att professio-
ner som blivit mer självständiga från att tidigare ha haft en assiste-
rande funktion i relation till andra professioner vill dölja kompe-
tensskillnader för att inte återigen hamna i lägre position. Han 
tillägger att vårdteam som starkt framhåller vikten av att ha en jäm-
lik relation till sina patienter kan få en återspegling av detta i sina 
egna relationer – alla är lika och därmed jämlika.  

Även Moxnes (1978) beskriver i en studie av psykiatrisk verk-
samhet en tendens till att betona likheter snarare än olikheter i en 
arbetsgrupp, något han benämner som rolldiffusion. Moxnes menar 
att detta görs i gruppbevarande syfte, och främst i början av arbetet 
i en ny arbetsgrupp. Han menar att rolldiffusion dock kan medföra 
en nivellering vad gäller kompetensutnyttjande på det sättet att ing-
en tillåts ha kompetens som inte delas av alla i gruppen. 

Sammanfattningsvis så rörde en stor del av de förklaringar som 
gavs till den sociala aspektens dominans i det beskrivande momen-
tet behov hos teammedlemmarna. Att teammöten kan fylla fler 
funktioner än de explicit uttalade är något som påtalats av flera 
forskare. Man menar att om ett team ska kunna fullgöra sin explicit 
uttalade uppgift med ett bra resultat måste de parallellt arbeta för 
ett gott stöd till gruppmedlemmarna och för gruppens välbefinnan-
de. Något att också beakta är att teammedlemmar kan vara omed-
vetna om att ageranden under teammöten kan syfta till att tillgodo-
se egna behov. De sorters behov som lyftes fram av intervjugrup-
perna handlade om att alla ska förstå allt som sägs, att alla ska kän-
na sig likvärdiga och delaktiga, samt av att relationerna i teamet ska 
vara konfliktfria. Behoven som pekades ut skulle kunna hänga 
samman med en strävan efter sammanhållning (cohesion). En an-
ledning till att dessa behov lyfts fram kan vara just den mångpro-
fessionella sammansättningen av teamen. Forskning om team som 
är sammansatta av medlemmar som på olika sätt skiljer sig åt har 
pekat på att skillnader mellan teammedlemmar kan minska sam-
manhållningen i teamet. Ett mångprofessionellt psykiatriteam mås-
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te kanske pga sin mångprofessionella sammansättning arbeta sär-
skilt hårt för att skapa en känsla av sammanhållning i teamet.  

Möjligen kan det i mångprofessionella svenska psykiatriteam 
finnas ytterligare en anledning till att lägga stor vikt vid att alla i 
teamet känner sig delaktiga och likvärdiga, samt att relationerna i 
teamet upplevs som konfliktfria. En sådan anledning skulle kunna 
sökas i delar av den svenska psykiatrins historia. Betoningen på 
likvärdighet, delaktighet och konfliktfrihet skulle kunna ha sin 
grund i en strävan att utplåna eller dölja skillnaderna mellan yrkes-
grupperna i det psykiatriska teamet. En strävan som kan ha sin rot i 
svårigheter för en del av yrkesgrupperna att under sjuttio- och åt-
tiotalet utforma nya yrkesroller vid övergången från den gamla 
sjukhusbaserade psykiatrin till den sektoriserade öppenvårdsbase-
rade teampsykiatrin.  

När det gäller att förklara den kroppsliga respektive psyklogis-
ka aspektens dominans i momenten att analysera en patients situa-
tion respektive att föreslå insatser så rörde intervjugruppernas för-
slag till stor del hierarkiska förhållanden. Frågan om hierarkiska 
förhållanden i psykiatriska team tas upp i nästa avsnitt där de för-
klaringssorter intervjugrupperna förde fram som rörde varför de 
olika professionerna i de observerade teamen deltog olika mycket i 
patientdiskussionerna ställs i relation till forskning om mångprofes-
sionella vårdteam.  

En del pratar mer - en del pratar mindre
Resultatet från observationsstudien visade att omvårdnadspersona-
len i mindre utsträckning än övriga professioner yttrade sig under 
patientdiskussionerna. Resultatet visade också att det främst var 
läkare och psykologer som yttrade sig när det gällde att föreslå och 
fatta beslut om insatser, samt att psykologerna var de som främst 
yttrade sig när det gällde att diskutera vilka faktorer som kan hänga 
samman med patientens symtom. Man kan fråga sig hur dessa för-
hållanden påverkar teamens möjligheter att utnyttja den samlade 
kompetensen under behandlingskonferenserna. I litteraturen be-
skrivs ett jämlikt inflytande i teamet över diskussion och beslut 
som en viktig förutsättning för att ett mångprofessionellt vårdteam 
ska kunna dra nytta av den samlade kompetensen och utforma pati-
entinsatser på ett mångfacetterat sätt (exempelvis Buszewitcz, 
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1998; Molyneux, 2001; Nandan, 1997; Pagliari & Grimshaw, 2002; 
Poulton & West, 1999; Schofield & Amodeo, 1999; West & Poul-
ton, 1997; Vinokur-Kaplan, 1995).

Förklaringar till skillnader mellan professionerna i hur mycket 
man yttrade sig som lämnades under gruppintervjuerna rörde till 
övervägande del ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna. 
Dels en hierarki av ett informellt slag baserat på upplevda status-
skillnader i gruppen, dels av ett formellt slag i det att läkaren i tea-
met är den som många gånger har den formella rätten att fatta be-
slut om patientinsatser. Från omvårdnadspersonalens sida gav man 
ytterligare en förklaring, nämligen att omvårdnadspersonal saknar
ett professionellt språk att använda för att beskriva det arbete man 
gör.

Att medlemmarna i vårdteam kan befinna sig i ett hierarkiskt 
förhållande till varandra är något som återkommande beskrivs i 
litteraturen (Abramson, 1990; Baily et al, 1985; Fiorelli, 1988; 
Nandan, 1997; Pagliar & Grimshaw, 2002; Shalinsky, 1989). Inom 
vården har läkaren historiskt sett haft störst inflytande över vårdar-
betet och detta kan skapa en - om inte formell så informell - hierar-
ki i relation till omvårdnadspersonalen och till ”nya” yrkesgrupper 
som psykologer och kuratorer. Den bild av psykiatriteamen som 
hierarkiskt präglade som gavs av intervjugrupperna (främst av ku-
ratorer och omvårdnadspersonal) finns alltså beskriven i forskning 
om vårdteam. Som nämndes i kapitel 6 så visar forskning om vård-
team att ju högre status (status sett som position i ett socialt nät-
verk, Sell et al 2004) man har i teamet desto större talutrymme ten-
derar man att uppta under gemensamma diskussioner (Bell, 2001; 
Clarke, 1996; Harris, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002). Det finns 
alltså stöd för gruppernas förklaring att hur mycket en enskild 
teammedlem pratar under teammöten är kopplat vilken placering 
man har i hierarkin. Man har också visat att högstatusmedlemmar i 
större utsträckning än lågstatusmedlemmar ger förslag, utvärderade 
alternativ och deltar i beslutsfattande (Granström, 1986). Studier 
visar även att personer med högre utbildning i större utsträckning 
kommer förslag under patientdiskussioner än personer med lägre 
utbildning (Baily, 1985; Nandan, 1997). Vidare att personer med 
högre utbildning i högre utsträckning anser att de ger information, 
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uttrycker avvikande åsikt och utvärderar alternativ än personer med 
lägre utbildning (ibid.).
I den intervjugrupp som bestod av omvårdnadspersonal lämnade 
man ytterligare en förklaring till varför omvårdnadspersonalen i de 
studerade teamen i så lite utsträckning yttrade sig under diskussio-
nerna. Man beskrev bristen på ett professionellt språk som en möj-
lig förklaring. Frågan om det språk som används under arbetsmöten 
i mångprofessionella vårdteam har undersökts i ett arbete av Gran-
ström (1995). I detta arbete som rörde elevvårdkonferenser pekar 
författaren på betydelsen av ett utvecklat yrkesspråk hos professio-
nerna för att möjliggöra en allsidig belysning av de ärenden man 
diskuterar. I en ytterligare studie av Granström (Colnerud & Gran-
ström, 2002) lyfts betydelsen av ett utvecklat yrkesspråk fram.  

Ett utvecklat yrkesspråk omfattat teorier, modeller och gemensamma 
antaganden som en yrkesgrupp faktiskt hanterar och uttryck-
er/…/Yrkesspråket hjälper yrkesutövarna att kommunicera förklar-
ings- och beskrivningsmodeller, att problematisera egna och andras 
yrkesutövande liksom att tydliggöra orsakssamband och tänkbara 
handlingar eller åtgärder i relation till dessa modeller/…/yrkesspråket 
betraktas som ett verktyg som gör det möjligt för yrkesutövarna att re-
presentera sin egen vardag, dvs. praktiken, i mentala modeller och teo-
retiska konstruktioner.  (s 44) 

Granström ser brister i det yrkesspråk som lärare förfogar över, och 
pekar på att detta kan leda till svårigheter att på ett konstruktivt sätt 
kunna reflektera över den egna praktiken och till svårigheter vad 
gäller att formulera handlingsprogram för elevinsatser. Här belyses 
alltså vikten av ett professionellt språk för möjligheten att tillvarata 
den samlade kompetensen i ett mångprofessionellt team. Något 
som omvårdnadsgruppen pekar ut som något som de upplever sak-
nas hos den egna yrkesgruppen.

Om man ska sammanfatta hur de förklaringar som lämnades 
från intervjugrupperna ter sig ställda i relation till forskning om 
vårdteam, kan man konstatera att förklaringen att hierarkiska för-
hållanden mellan professionerna kan påverka hur mycket teammed-
lemmarna pratar under behandlingskonferens - samt vilka delar av 
diskussionen man deltar i - har stöd i forskning om vårdteam. Att 
bristen på ett professionellt språk kan ha betydelse för hur klient-
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diskussioner i mångprofessionella vårdteam gestaltar sig är något 
som också har påtalats i forskningslitteraturen.  

Så stor del beskrivning och så liten del analys och 
beslut
De förklaringar som gavs av intervjugrupperna till fördelningen av 
utrymme mellan momenten i diskussionerna var spridda över fler 
förklaringskategorier än vad som var fallet vad gäller de tidigare 
frågeställningarna. Man hänvisade här till teammedlemmarnas be-
hov av emotionell avlastning, bristande mötesstruktur, tradition 
från journalskrivning och rondrapportering, samt till att synliga 
olikheter mellan teammedlemmarna kan leda till konflikt. 

Det mest vanligt förekommande förslaget till förklaring hand-
lade om att det utbredda beskrivandet kan fylla funktionen av emo-
tionell avlastning för teammedlemmarna. Man menar att teammed-
lemmarna beskriver sådant som rör patienten som känns tyngande 
för dem, och att de på det sättet avbördar sig en del av detta. Att 
arbetsmöten i human service sektorn kan fylla funktionen av emo-
tionell avlastning för gruppmedlemmarna finns beskrivet i litteratu-
ren. Harris (1999) genomförde en studie av sju mångprofessionella 
behandlingsteam inom barnpsykiatrin där arbetet under behand-
lingskonferens studerades i syfte att undersöka beslutsprocessen.
Resultatet av studien antyder att beslutsprocessen kan fylla fler 
funktioner än att fatta så adekvata beslut som möjligt i relation till 
det aktuella barnets behov. Sådana funktioner menar författaren 
kan vara att fylla ett behov av ångesthärbärgering för deltagarna i 
mötet, samt ett behov av stöd i sin yrkesutövning.

I ytterligare en studie lyfts behov av emotionell avlastning hos 
medlemmarna i vårdteam fram som en av de funktioner ett arbets-
möte kan ha (Colnerud & Granström, 2002). I en studie av elvev-
vårdskonferenser i grundskolan konstateras att funktionen som 
konferenserna fyller kan betraktas som tvåfaldig. Den officiella 
funktionen arbetsmötet har är att vara en plats för analys av elev-
vårdsproblem och beslut om åtgärdsprogram. Den andra – outtala-
de - funktionen har att göra med vad författarna benämner som 
avlösning. Med detta menas mötesdeltagarnas behov av att ”bekän-
na” sina tillkortakommanden vad gäller en elev, och genom detta 
uppleva en slags absolution för dessa. Genom att personalen för 
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varandra beskriver elevens problematiska beteende befriar de sig 
också för ansvaret för beteendet. Författarna påpekar att denna 
funktion hos konferenserna inte bör negligeras då den kan utgöra 
en viktig möjlighet för skolpersonalen till emotionell avlastning. 

För att sammanfatta - intervjugrupperna menade att en förklar-
ing till att patientbeskrivningarna blir så omfattande kan vara att 
teammedlemmarna använder dessa som en möjlighet till emotionell
avlastning. Att arbetsmöten kan fylla en sådan funktion finns be-
skrivet i litteraturen, dock inte kopplat till frågan om hur utrymmet 
fördelas mellan beskrivande, analyserande och beslutande moment 
i patientdiskussioner.

Intervjugrupperna hänvisade även till förklaringen att det kan 
finnas en brist vad gäller en utvecklad mötesstruktur för behand-
lingskonferenser. Att det kan finnas brister vad gäller mötesstruktur 
för arbetsmöten i vårdteam har påtalats i forskning om mångprofes-
sionella vårdteam (Clark, 1996; Cooley, 1994; Kabler, 1983; Pagli-
ari & Grimshaw, 2002; Welch et al, 1999). Bristande mötesstruktur 
ses i litteraturen dock främst som ett problem ställt i relation till ett 
ojämnt fördelat inflytande över patientdiskussionen, snarare än i 
relation till proportionerna mellan beskrivande, analyserande och 
beslutande moment i diskussionen. I syfte att åstadkomma en jäm-
nare fördelning av inflytandet över patientdiskussionerna ger flera 
författare förslag på hur en struktur för möten kan utformas (Coo-
ley, 1994; Kabler, 1983; Pagliari & Grimshaw, 2002; Øvretveit, 
1995). Att arbeta med en struktur för mötet är ett sätt att försäkra 
sig om att alla teammedlemmar kommer till tals i alla steg i be-
slutsprocessen.

Oberoende av vad man ser som den viktigaste funktionen för en 
mötesstruktur så har försök gjorts att sammanfatta vad som känne-
tecknar en bra mötesstruktur. Speer och Zippay (2005) gör en 
genomgång av forskning om arbetsmöten både inom human service 
sektorn och inom näringslivet i vilken de beskriver vad som sägs 
känneteckna arbetsgången i ett väl fungerande arbetsmöte. 

1. En tydlig agenda för mötet. 
2. Deltagare som försetts med den information man behöver 

för att fatta informerade beslut. 



- 213 -

3. Konkretisering av vad fattade beslut innebär i termer av ge-
nomförande. 

4. Ansvar för genomförande av beslut kopplas till enskild per-
son.

Dessa författare ser det också som en viktig ledaruppgift att beslut 
fattas på ett strukturerat sätt, samt att alla i teamet kommer till tals 
under beslutsprocessen.

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjugrupperna förde fram 
en bristande mötesstruktur som en förklaring till fördelningen av 
utrymme mellan momenten i diskussionen. I forskning om mång-
professionella vårdteam beskrivs att det kan finnas en bristfälligt 
utvecklad struktur för diskussion under arbetsmöten. Bristen på 
mötesstruktur har dock främst lyfts fram som ett problem när det 
gäller möjlighet för alla teammedlemmar att ha inflytande över 
diskussion och beslut, snarare än vad gäller fördelning av utrymme 
mellan olika moment i patientdiskussionen. 

Att undvika konflikter såg intervjugrupperna som ytterligare en 
möjlig anledning till att utrymmet fördelade sig mellan momenten 
på det sätt som det gjorde. Man menade att momenten för analys 
och beslut gavs begränsat utrymme pga. att i dessa moment måste 
den som talar vara tydlig med hur man resonerar när det gäller bak-
grund till patientens symtom. Detta kan medföra att skillnader i hur 
man ser på psykiska symtoms etiologi blir synliga, vilket i sin tur 
kan leda till konflikt. I studien av Harris (1999) som tidigare be-
skrevs var ett av fynden att man i de studerade teamen föreföll age-
ra under möten för att undvika konflikter. Fler författare har rap-
porterat om tendenser hos mångprofessionella vårdteam till att und-
vika öppna konflikter mellan teammedlemmarna (Abramson, 1990; 
Boon, 1997; Drinka, 1994; Peck, 1999; Prescott & Bowen, 1985; 
Weis & Davis, 1985). Att det i mångprofessionella vårdteam kan 
finnas en tendens till att undvika konflikter finns alltså rapporterat i 
litteraturen. När konflikt i vårdteam diskuteras i forskningslitteratu-
ren så är det dock främst med fokus på hur man går tillväga för att 
lösa konflikter under arbetsmöten. Konflikter som man många 
gånger ser som sprungna ur de yrkesmässiga skillnaderna i teamet, 
samt ur vad man kallar för en professionsbaserad etnocentricitet. 
Den koppling som gjordes av intervjugrupperna mellan att undvika 
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de analyserande och beslutande momenten och behov av att undvi-
ka konflikter har jag inte stött på i tidigare forskning.
Det intervjugrupperna lyfte fram som en möjlig konfliktanledning 
var alltså skillnader i synen på psykiska störningars etiologi. I 
svensk psykiatrilitteratur uttrycks att psykiska störningars etiologi 
bör ses som mångfaktoriell, dvs. med en möjlig koppling till såväl 
fysiologiska, psykologiska som sociala faktorer - var för sig eller i 
förening (exempelvis Allgulander, 2005; Cullberg, 2003; Levander, 
2006; Ottoson, 2004/1999). Även i arbeten från Socialstyrelsen 
uttrycks en mångfaktoriell syn på bakgrunden till psykiska stör-
ningar (Socialstyrelsen, 1980/92/97). I intervjugrupperna har man 
alltså bilden av att medlemmar i psykiatriska öppenvårdsteam till 
viss del inte ser på psykiska symtoms etiologi på det mångfaktoriel-
la sätt som förespråkas i svenska psykiatriska standardverk och i 
riktlinjer och rekommendationer från Socialstyrelsen.

Den fjärde typen av förklaring som lämnades av intervjugrup-
perna handlade att hur diskussionsutrymme fördelade sig mellan 
momenten kan hänga samman med traditioner för hur man skriver 
journal och för hur man rapporterar under sjukhusronder. Att detta 
kan vara en faktor som påverkar hur patientdiskussioner gestaltar 
sig i vårdteam har jag inte stött på i tidigare forskning om arbets-
möten i vårdteam.  

Avslutande reflektion  
Under intervjuerna ombads deltagarna att lämna förslag på förklar-
ingar till att diskussionerna i de observerade tio teamen gestaltade 
sig på det sätt som formulerades i de inledande frågeställningarna. 
De förklaringar intervjugrupperna ofta återvände till handlade om 
behovet av att teammedlemmar skall uppleva sig som delaktiga och 
jämlika, samt av att relationer i teamet skall upplevas som konflikt-
fria. Man hänvisade också återkommande till ett hierarkiskt förhål-
lande mellan professionerna i psykiatriska team som en förklaring 
till flera av de aktuella skeendena. Bilden som framträder från in-
tervjuerna ter sig på sätt och vis motsägelsefull. Motsägelsefull på 
det sättet att i intervjugrupperna beskrev man en hierarkisk ordning 
med tydliga statusskillnader mellan teammedlemmarna samtidigt
som man beskrev en strävan efter delaktighet och jämlikhet. Som 
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tidigare redovisats så har man i forskning om vårdteam funnit att de 
s.a.s. inbyggda skillnader som finns mellan medlemmarna i mång-
professionella vårdteam kan minska känslan av sammanhållning i 
teamet. Bilden intervjugrupperna ger är att det finns skillnader mel-
lan medlemmarna i psykiatriska team som inte enbart gäller kom-
petensområde, utan som även gäller status, samt hur man ser på 
psykiska symtoms etiologi. Strävan efter att alla ska förstå allt som 
sägs, att alla ska känna sig likvärdiga och delaktiga, samt av att 
relationerna i teamet ska vara konfliktfria skulle kunna tolkas som 
en strävan efter att skapa sammanhållning i teamet. Som försök att 
överbrygga motsättningar som skillnader i kompetensområde, i 
status, och i sätt att se på psykiska symtoms etiologi kan skapa. Det 
förefaller dock som att kohesionsskapande agerande under behand-
lingskonferens kan medföra begränsningar vad gäller teamens möj-
ligheter att ge de ärenden som behandlas en allsidig belysning samt 
att utnyttja hela teamets samlade kompetens. Gruppdynamiska 
aspekter av psykiatriska teams arbete kan alltså leda till att den 
mångprofessionella kompetens som finns i teamen endast i begrän-
sad utsträckning används i patientarbetet. Frågan om vad som skul-
le kunna bidra till att psykiatriska team bättre kan nyttja sin samla-
de kompetens ter sig i ljuset av detta som angelägen att utforska 
och ska behandlas i det avslutande kapitlet.
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Del IV 

Avslutande diskussion  

I denna avslutande del av arbetet förs en fördjupad diskussion av 
resultatet från de två genomförda empiriska studierna. Vidare dis-
kuteras forskningsresultatens användbarhet för att utveckla den 
svenska psykiatriska praktiken. Angelägna områden för vidare 
forskning pekas ut, och kvalitetsaspekter av det här redovisade ar-
betet diskuteras.
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Kapitel 9

Avslutande diskussion               

I vårdverksamhet där man arbetar med patienter med komplexa 
vårdbehov är teamarbete en vanlig arbetsform. Att möjliggöra en 
mångsidig belysning av patientens problematik framställs i forsk-
ningslitteraturen som ett motiv till att organisera vårdresurser i 
mångprofessionella team inom sådana områden. I forskning om 
mångprofessionellt teamarbete i vården beskrivs fördelar med den-
na organisationsform, samtidigt som man lyfter fram svårigheter 
som kan vara förknippade med arbetssättet. Man har dock i begrän-
sad utsträckning undersökt huruvida de patientinsatser som görs av 
mångprofessionella vårdteam verkligen präglas av teamens breda 
kompetens. Det finns idag inte heller någon övergripande teoretisk 
modell som förklarar vilka faktorer som har betydelse för utfallet 
av teamens arbete i bemärkelsen mångdimensionalitet.  

I detta arbete har undersökts i vilken utsträckning patientarbetet 
i mångprofessionella psykiatriska team präglas av teamets mång-
dimensionella kompetens, samt på vilket sätt de olika professioner-
na bidrar till grad av mångdimensionalitet i patientarbetet. I arbetet 
har även undersökts vad som kan vara viktiga påverkansfaktorer 
för grad av mångdimensionalitet i patientarbetet, samt för utnytt-
jandet av den samlade kompetensen i psykiatriska team. För att 
undersöka dessa frågor har två empiriska studier genomförts. 

Den första studien syftade till att ge en bild av förekomst av 
mångdimensionalitet i patientinsatser, samt av på vilket sätt de oli-
ka professionerna i teamen bidrar med sin kompetens i arbetet. I 
denna studie observerades vuxenpsykiatriska teams arbete under 
behandlingskonferens. Resultatet av studien visade att medlem-
marna i de studerade teamen till viss del bidrog från sina respektive 
centrala kunskapsområden för att belysa de patienter som diskute-



- 220 -

rades. Dock visade resultaten även att man hade svårigheter att 
under hela diskussionen belysa patienterna på ett mångsidigt sätt. 
De delar av patientdiskussionerna där man beskriver patienten, där 
man analyserar möjliga bidragande faktorer till patientens symtom, 
samt där man föreslår insatser – där var den belysning som gjordes 
av patienten inte av ett mångdimensionellt slag. I det beskrivande 
momentet beaktades främst den sociala aspekten, och till den starka 
betoningen på den sociala aspekten bidrog alla professionerna. I det 
analyserande momentet var det främst den psykologiska aspekten 
som lyft�s fram vilket också alla professioner bidrog till, dock 
främst psykologerna. Även i momenten att föreslå insatser fanns en 
skevhet i det att kroppsliga insatser främst betonades, och detta 
gjordes främst av läkarna. Då man fattade beslut om insatser rörde 
dessa dock i likartad omfattning en kroppslig som social och psy-
kologiska aspekt.

Resultatet från observationsstudien visade vidare att det fanns 
skillnader mellan professionerna vad gäller i vilken utsträckning 
man alls deltog i diskussionerna, i såväl diskussionen i sin helhet 
som i de olika momenten. Sett till diskussionen i sin helhet deltog 
omvårdnadspersonalen i mindre utsträckning än övriga. När det 
handlade om att beskriva patienten så deltog främst psykologer och 
kuratorer. Att föreslår faktorer som kan hänga samman med patien-
tens symtom gjordes främst av psykologerna, och att föreslå insat-
ser gjordes främst av läkarna. När teamen så fattade beslut om in-
satser till patienten bidrog läkare och psykologer i större omfatt-
ning än övriga.

Vidare framgick att en mycket stor del av diskussionsutrymmet 
ägnades åt att beskriva patienten, och en mycket liten del åt analys 
och beslut. Till denna dominans av det beskrivande momentet bi-
drog alla professionerna.

En begränsad mångsidighet i den belysning som gjordes av pa-
tienterna, samt det sätt på vilket talutrymmet fördelade sig på, 
väckte frågor när det gäller huruvida teamen under behandlings-
konferenserna utnyttjade sin samlade kompetens. Hur diskussions-
utrymmet fördelade sig mellan olika moment väckte även frågor 
vad gäller teamens möjlighet att arbeta med uppgiften att analysera 
en patients situation och fatta beslut om insatser. Frågorna handlade 
om vad som kan vara viktiga påverkansfaktorer för vilken sorts 
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belysning av patienterna som görs under behandlingskonferens och 
professionernas bidrag till denna. Vidare om vad som kan påverka 
hur stor del av diskussionsutrymmet som ägnas åt att lämna infor-
mation om patienterna ställt i relation till att analysera information 
och fatta beslut.

Den andra studien syftade till att belysa dessa frågeställning-
arn, och i syfte att undersöka frågeställningarna intervjuades perso-
nal från psykiatrin.

Stor del av de förklaringar som intervjugrupperna gav till den 
sociala aspektens dominans i det beskrivande momentet rörde be-
hov hos teammedlemmarna. De sorters behov som lyftes fram 
handlade om att alla ska förstå allt som sägs, att alla ska känna sig 
likvärdiga och delaktiga, samt av att relationerna i teamet ska upp-
levas som konfliktfria. När det gällde att förklara den psykologiska 
respektive kroppsliga aspektens dominans i momenten att analysera 
en patients situation respektive att föreslå insatser så rörde inter-
vjugruppernas förslag till stor del hierarkiska förhållanden mellan 
professionerna.

Även förklaringar till skillnader mellan professionerna vad 
gäller i hur stor utsträckn�ng man alls yttrade sig, samt i vilket dis-
kussionsmoment rörde till övervägande del hierarkiska förhållan-
den. Dels en hierarki av ett informellt slag baserat på upplevda sta-
tusskillnader i gruppen, dels av ett formellt slag i det att läkaren i 
teamet är den som många gånger har den formella rätten att fatta 
beslut om patientinsatser.  

Momentet att beskriva patienten gavs mycket stort utrymme 
jämfört med de moment i diskussionen som rörde analys av patien-
tens situation, samt förslag till och beslut om insatser. De förslag på 
förklaringar som intervjugrupperna gav till detta kunde främst hän-
föras till förklaringar som rörde teammedlemmars behov av avlast-
ning, samt organisatoriska förhållanden. Den typ av avlastning man 
främst åsyftade var emotionell avlastning, och de organisatoriska 
förhållandena rörde brist på mötesstruktur. 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet från observations-
studien visade att under stor del av patientdiskussionerna i de stu-
derade teamen var den belysning som gjordes av patienterna inte av 
ett mångsidigt slag. Resultatet visade också på ett lågt deltagande 
från omvårdnadspersonal, men även från kuratorer. Resultatet visa-
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de vidare att en mycket stor del av diskussionsutrymmet ägnades åt 
att beskriva patienten, och en mycket liten del till att analysera in-
formation och fatta beslut. Den begränsade mångsidigheten i den 
belysning som gjordes av patienterna samt det sätt på vilket talut-
rymmet fördelade sig på väckte frågor när det gäller huruvida 
teamen under behandlingskonferenserna utnyttjade teamets samla-
de kompetens. Det sätt som diskussionsutrymmet disponerades på 
väckte frågor om huruvida detta kan medföra begränsningar när det 
gäller teamens möjligheter att arbeta med uppgiften att analysera en 
patients situation och fatta beslut om insatser. En intervjustudie 
genomfördes för att belysa de frågor som resultatet från observa-
tionsstudien väckte ställt i relation till frågan om kompetensutnytt-
jande. De förslag till förklaringar intervjugrupperna gav handlade 
främst om att tillgodose behov av olika slag hos teammedlemmar-
na, samt om ett hierarkiskt förhållande mellan professionerna i 
psykiatriska team.   

Påverkansfaktorer för patientdiskussioner  
En begränsad mångsidighet i den belysning som gjordes av patien-
terna samt det sätt på vilket talutrymmet fördelade sig antyder att 
de studerade teamen under behandlingskonferenserna inte fullt ut 
nyttjade sin samlade kompetens. Det sätt som diskussionsutrymmet 
fördelade sig mellan olika moment antyder även detta begränsning-
ar när det gäller att arbeta med uppgiften att utforma patientinsat-
ser. För att förklara dessa skeenden hänvisade intervjugrupperna i 
stor utsträckning till en strävan efter att alla ska förstå allt som 
sägs, att alla ska vara delaktiga, att alla ska vara jämlika, samt 
efter att undvika konflikter. Man hänvisade också i stor utsträckning 
till ett hierarkiskt förhållande mellan teammedlemmarna, samt till 
skillnader mellan teammedlemmar i syn på psykiska symtoms etio-
logi. Som tidigare redovisats så finns de förklaringar grupperna gav 
till stor del beskrivna i forskning om mångprofessionellt teamarbete 
i vården.

Att medlemmar i team under arbetsmöten kan agera för att på 
olika sätt tillgodose egna emotionella och relationella behov finns 
rapporterat i litteraturen (Abreu et al, 2002; Arrow et al, 2004; 
Bion, 1961; Colnerud & Granström, 2002; Granström, 2001/1986; 
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Hammar Chiriac, 2003; Harris, 1999; McGrath, 2000; McLeod, 
2004; Knotek, 2003). Detta kan som det formuleras av t.ex. 
McGrath ses som motiverat av att om teamet ska kunna fullgöra sin 
explicit uttalade uppgift (task) med ett bra resultat så måste de även 
parallellt arbeta för ett gott stöd till gruppmedlemmarna, och för 
gruppens välbefinnande (member-support, group-wellbeing). En 
oproportionerlig andel agerande av detta slag kan dock vara till 
förfång för arbetet med den explicit uttalade uppgiften (Granström, 
2001; Harris, 1999; Knotek, 2003). Flera författare har även rap-
porterat om tendenser hos mångprofessionella vårdteam till att 
undvika öppna konflikter mellan teammedlemmarna (Abramson, 
1990; Boon, 1997; Drinka, 1994; Harris, 1999; Peck, 1999; Pre-
scott & Bowen, 1985; Weis & Davis, 1985) 

Bilden av vårdteam som präglade av ett hierarkiskt förhållande 
mellan professionerna, samt av skillnader i inflytande har också 
beskrivits (exempelvis Buszewitcz, 1998; Molyneux, 2001; Nan-
dan, 1997; Pagliari & Grimshaw, 2002; Poulton & West, 1999; 
Ryan, 1996; Schofield & Amodeo, 1999; West & Poulton, 1997; 
Vinkur-Kaplan, 1995) 

Frågan om skillnader mellan medlemmar i psykiatriska team 
vad gäller psykiska symtoms etiologi har inte berörts i den litteratur 
jag är bekant med. En aspekt som dock berörts som möjligen kan 
ses som närliggande är frågan om skillnader mellan teammedlem-
mar vad gäller vårdideologi och målsättning för arbetet (Yank et al, 
1992; Rawson, 1994; Schofield & Amodeo, 1999; Norman & Peck, 
1999). Man menar att en viktig förutsättning för patientarbete är att 
man i vårdteamet har en gemensam vårdideologi, d v s en gemen-
sam bild av vad vård av god kvalitet är. De professioner som finns 
representerade i mångprofessionella vårdteam utgår från olika kun-
skapsbaser i sitt patientarbete och man menar att detta kan leda till 
olika sätt att se på vad vård av god kvalitet är. En fråga man kan 
ställa sig i sammanhanget är vilken betydelse skillnader i synsätt 
vad gäller symtoms etiologi, vårdkvalitet och målsättningar för 
vården har vad gäller teammedlemmars syn på varandra och på 
teamarbete. Om jag som teammedlem ser den förklaringsmodell 
jag själv företräder som överlägsen andras när det gäller att förklara 
patientens symtom och möta patientens vårdbehov så kan ju detta 
medföra att jag ser andra kompetenser som mindre nödvändiga i 



- 224 -

patientarbetet. Skillnader i sätt att se på teamarbete och på vad 
teamarbete är har beskrivits i litteraturen (Drinka, 1994; Freeman et 
al, 2000; Heineman et al, 1999; Hyer et al, 2002; Malone, 1999; 
Nandan, 1997; Waskett, 1996; Weaver et al, 1997). Huruvida man 
ser mångprofessionellt teamarbete som någonting eftersträvansvärt 
eller inte hänger möjligen samman med vilken typ av kompetens 
man tycker behövs för att utforma vård av god kvalitet.  

Som påtalades i föregående kapitel så är bilden som framträder 
från intervjuerna på sätt och vis motsägelsefull. Motsägelsefull på 
det sättet att intervjugrupperna beskriver en hierarkisk ordning med 
tydliga statusskillnader mellan teammedlemmarna samtidigt som 
man beskriver en strävan efter delaktighet och jämlikhet. I detta 
arbete har tidigare redovisats samband i vårdteam mellan hög grad 
av heterogenitet i teamet och en låg grad av upplevd samhörighet 
(Lichtenstein et al, 1997; Strasser & Falconer, 1997). Med detta 
som utgångspunkt skulle följande resonemang kunna föras. När 
intervjugrupperna lämnade förklaringar till att patientdiskussioner-
na gestaltade sig på det sätt de gjorde framträdde en bild som kan 
tolkas som att patientdiskussionerna till stor del färgas av kohe-
sionsskapande aktiviteter. Aktiviteter som syftar till att motverka 
en splittring eller söndring av teamet. En splittring som kan bli 
följden av att det finns skillnader mellan teammedlemmarna vad 
gäller status och inflytande, och vad gäller olika sätt att se på psy-
kiska symtoms etiologi. Till detta kan läggas att teammedlemmarna 
också företräder skilda kompetensområden. Den bild som framträ-
der är en av bild av söndrande eller splittrande faktorer som man i 
teamen försöker motverka med hjälp av aktivteter som syftar till att 
stärka sammanhållningen.
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Bilden som framträder kan summeras i följande tentativa modell.  

Figur 14. Tentativ modell för påverkansfaktorer.   

De ”isärdragande” faktorerna utlöser till ”hophållande” aktivteter 
som syftar till att motverka de isärdragande faktorernas inverkan på 
sammanhållningen i teamet.  

Om man betraktar denna tentativa modell mot bakgrund av 
forskning om mångprofessionella vårdteam kan man konstatera att 
flera av de isärdragande faktorerna finns beskrivna i litteraturen. 
När det gäller de hophållande, dvs. kohesionsfrämjande faktorerna i 
modellen är det endast konfliktundvikande agerandet som har rap-
porterats. Något som inte har rapporterats är kohesionsskapande 
agerande av de slag som beskrevs av intervjugrupperna. Nämligen 
att i patientdiskussioner fokusera på den sociala aspekten samt på 
det beskrivande momentet i syfte att alla ska förstå allt som sägs, 
att alla ska uppleva sig som delaktiga, och att alla ska uppleva sig 
som jämlika. Att patientdiskussioner kan påverkas av kohesions-
skapande aktiviteter av detta slag kan vara ett viktigt tillskott vad 

”Isärdragande” faktorer:
Skilda kompetensområden  
Olika syn på psykiska symtoms etiologi 
Skillnader i status  
Skillnader i inflytande                                            

”Hophållande” aktivteter:  
Agerar för att alla ska förstå allt 
Agerar för att alla ska vara delaktiga 
Agerar för att alla ska vara jämlika 
Agerar konfliktundvikande 

Påverkan för patientdiskussionerna: 
Låg grad av mångdimensionalitet i patientdiskussioner 
Begränsat utrymme för analys och beslut 
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gäller kunskap om vad som påverkar kompetensutnyttjande i 
mångprofessionella psykiatriska team.  

Om man ser till modellen som helhet så återfinns i litteraturen 
en teori till vilken man skulle kunna dra paralleller, nämligen Bions 
teori om arbetsgruppers olika grundantagandepositioner (Bion, 
1961; Granström, 2001). Bion menar att anledningen till att en ar-
betsgrupp transformeras till en grundantagandegrupp är att gruppen 
är utsatt för påfrestningar som man hanterar genom att gå in i en 
grundantagandeposition. Ett annat sätt att uttrycka detta är att på-
frestningar gruppen utsätts för skapar ångest i gruppen, och grup-
pen agerar för att på olika sätt åstadkomma en sänkt ångestnivå. 
Detta agerande går då temporärt ut över gruppens arbete med den 
explicit uttalade uppgiften.

Ett förbättrat kompetensutnyttjande
Om man tar sin utgångspunkt i den tentativa modell för påverkans-
faktorer som beskrevs ovan - vilken ledning kan den ge för utveck-
ling av den psykiatriska praktiken vad gäller kompetensutnyttjande 
under behandlingskonferens? Modellen beskriver att kohesionsska-
pande aktivteter kan leda till begränsningar vad gäller en mångsidig 
belysning av patientärenden, samt påverka hur analys- och besluts-
processen utformas. Då de kohesionsskapande aktiviteterna enligt 
modellen har sin upprinnelse i de ”isärdragande” faktorerna ter det 
sig rimligt att det är dessa som främst bör vara föremål för intresse 
vad gäller utvecklingsåtgärder. Dvs. frågan om skillnader i status 
och inflytande, i sätt att se på psykiska symtoms etiologi, samt 
skillnader i kompetensområden. Utvecklingsåtgärder bör alltså syf-
ta till att minska dessa faktorers negativa inverkan på teamets sam-
manhållning. Nedan beskrivs de ”isärdragande” faktorerna till-
sammans med åtgärder eller strategier som kan motverka ett nega-
tivt inflytande på teamets sammanhållning.  

Skillnader i status och inflytande  
Som framgått av den forskning som här har refererats kopplar man 
många gånger samman inflytande under teammöten med status, 
dvs. social position i teamet. Det som beskrivs i litteraturen är att 
personer med hög status talar mer än de med låg status - särskilt i 
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analyserande och beslutande moment – och detta ger högstatusper-
soner ett större inflytande över diskussion och beslut. För att åstad-
komma ett jämnare inflytande över patientdiskussioner föreslår 
flera författare att man i mångprofessionella vårdteam ska använda 
sig av en tydlig struktur för diskussion och beslut (Bell, 2001; 
Clarke, 1996; Harris, 1999; Pagliari & Grimshaw, 2002). Clark 
(1996) beskriver att ett sätt att göra detta på är att erbjuda team 
träning i att använda en strukturerad form för sin beslutsprocess, 
och han beskriver ett exempel på en sådan - ”Decision analytic 
model” (Maher 1981 i Clark, 1996). I denna modell analyseras och 
syntetiseras information i olika steg enligt följande.   

Att beskriva problemet: Varje teammedlem beskriver sin bild 
av patientens problematik och hur man bedömer eventuella 
tidigare försök att arbeta med patientens problematik. 
Att generera idéer om hur man kan arbeta med patientens 
problematik: Varje teammedlem kommer med förslag på hur 
man kan arbeta med patientens problematik. Förslagen listas, 
och alla teammedlemmar beskriver vad de ser som för- re-
spektive nackdelar med varje förslag.  
Att välja sätt att arbeta med patientens problematik: Varje 
teammedlem beskriver vilket arbetssätt de vill välja och ar-
gumenterar för detta. Om möjligt enas teamet om vilket ar-
betssätt man ska välja. Om ett konsensusbeslut inte går att fat-
ta avgör den person i teamet som är behandlingsansvarig. De 
aktuella arbetsuppgifterna fördelas i teamet och tidpunkt be-
stäms för återrapportering till teamet.  

Clark betonar att beslutsprocessen bör dokumenteras på ett över-
skådligt och sammanfattande sätt, och att denna dokumentation bör 
läggas till patientens journal. Att arbeta på detta sätt i de patientdis-
kussioner som teamet för är ett sätt att försäkra sig om att alla 
teammedlemmar kommer till tals i alla steg i beslutsprocessen, och 
ett sätt att minska risken för att t.ex. en teammedlem sammanfattar 
tillgänglig information, lämnar ett beslutsförslag och sedan ber 
resten av teamet om accept för förslaget. Alltså ett sätt att tillse att 
inflytandet över hur teamet löser sina uppgifter blir relativt jämnt 
fördelat mellan medlemmarna.  
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Ytterligare aspekter av hur beslutsprocessen i vårdteam kan utveck-
las lyfts fram av Harris (1999). Författaren föreslår att följande kan 
göras för att utveckla beslutsprocessen i psykiatriska behandlings-
team. 

- Verka för att hela beslutsprocessen är transparant för att 
möjliggöra för alla att lämna bidrag till den. 

- Verka för en ”kultur” där bra beslut värderas högre än har-
moni i arbetsgruppen, och där information som lämnas ska 
vara grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte 
anekdotisk information. 

- Formulera tydligt vad målet med insatser för ett barn ska 
vara, detta för att möjliggöra en utvärdering av de beslut 
som fattas i relation till dessa mål.  

- Tillämpa en struktur för diskussionen som underlättar för 
alla deltagare att komma till tals. 

Förslaget är formulerat utifrån bilden av att behandlingskonferenser 
kan ha fler funktioner än att fatta ett beslut i relation till patientens 
behov. Sådana funktioner kan vara behov hos teammedlemmarna 
av ångesthärbärgering, av stöd i sin yrkesutövning, och av att und-
vika konflikter mellan mötesdeltagarna.  

Mot bakgrund av sitt arbete med utveckling av vårdteam menar 
Øvretveit (1995) att ett team även kan vara hjälpt av att urskilja 
vilka typer av beslut som fattas, samt hur de fattas. En medvetenhet 
om dessa aspekter av beslutsfattandet kan höja kvaliteten på be-
slutsprocessen då en tydlig bild av hur beslutsprocessen gör det 
möjligt att urskilja var det i denna det kan finnas behov av förbätt-
ringar.
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Mot bakgrund av sin erfarenhet teamutvecklingsarbete tycker sig 
Øvretveit i vårdteam kunna urskilja att följande typer av beslut, 
samt sätt att fatta dem. 

Typ av beslut 
Professionsspecifika beslut som rör bedömning eller behand-
ling av en enskild patient. 
Beslut som rör samordning av flera sorters insatser för en en-
skild patient.
Beslut som rör teampolicys, t.ex. vilka patientgrupper man 
ska arbeta med och inte. 
Beslut som rör teamets utveckling, t.ex. kompetensutveck-
lingsplanering.

Hur beslut fattas
Enskild teammedlem fattar beslut utan att konsultera teamet, 
och utan att basera sitt beslut på team policy. 
Enskild teammedlem fattar beslut efter att ha konsulterat res-
ten av teamet. 
Enskild teammedlem fattar beslut som följer gemensamt 
överenskommen teampolicy.
Teamet fattar ett gemensamt beslut genom majoritetsbeslut el-
ler genom enhälligt beslut.  
Teamchef fattar beslut.

Författaren påpekar att det även är viktigt för teamet att tydliggöra i 
vilka fall enskilda teammedlemmar är bundna av riktlinjer för sin 
yrkesutövning som strider mot beslut som fattas i teamet. Om man 
t.ex. i demokratisk anda strävar efter att fatta teamgemensamma 
beslut i konsensus så kan sådana begränsningar för enskilda team-
medlemmar ibland medföra ett de sedan i praktiken inte följer ett 
beslut fattat av teamet. En väl fungerande beslutsprocess är enligt 
Øvretveit viktig om teamets ska kunna dra nytta av de olika synsätt 
som finns representerade i vårdteam, olikheter som han anser an-
nars kan leda till konflikter.

En annan strukturell aspekt med bäring på inflytande under 
teammöten är frågan om teamet storlek. Bell (2001) kunde konsta-
tera en stark korrelation mellan antalet deltagare under ett möte och 
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antalet personer som yttrade sig - ju större antal deltagare under ett 
möte desto färre personer yttrade sig. För att underlätta för alla 
teammedlemmar att komma till tals kan en åtgärd därför vara att 
tillse att psykiatriska team inte blir alltför stora.

Skillnader i kompetensområden och skillnader vad 
gäller syn på psykiska symtoms etiologi  
Skillnader i sätt att se på psykiska symtoms etiologi och skillnader i 
sätt att se på vårdkvalitet och mål som kan följa därav kan ses som 
kopplade till skillnader vad gäller kompetensområden. Dvs. att med 
skillnader i kunskapsbas kan följa skillnader i hur man ser på psy-
kiska symtoms uppkomstorsaker, och därmed också på vilka insat-
ser vård av god kvalitet bör omfatta. Åtgärder som har till syfte att 
minska den negativa inverkan dessa skillnader kan ha på team-
sammanhållningen bör därför ta sin utgångspunkt i frågan om de 
skilda kompetensområdena.  

Kunskap om kompetensområden och värderingar   

Clark (1994) menar att en förutsättning för att teammedlemmarnas 
skilda kompetensområden inte ska leda till splittring i teamet är att 
alla omfattar synsättet att ingen ensam förmår ha den kompetens 
som behövs för att tillgodose patientens hela vårdbehov. Dvs. mot-
satsen till det som i forskning om vårdteam beskrivits som en s.k. 
professionsbaserad etnocentrism - en tendens till att se den egna 
professionen teori och praktik som överlägsen andras när det gäller 
att möta patientens hjälpbehov (Abramson, 1990). En okunskap om 
andra professioners förklaringsmodeller och arbetssätt kan vara en 
anledning till en professionsbaserad etnocentrisk hållning (Boone, 
1997; Clark, 1994). Ett sätt att motverka en etnocentrisk hållning 
kan därför vara att man i vårdteam genomför aktiviteter som syftar 
till att skapa en tydlig bild av varandras respektive kompetenser 
(Clark, 1994). Teammedlemmarna kan genom detta skaffa sig kun-
skap om varandras inre ”kartor”, dvs. kunskap om de olika kompe-
tensområdenas begreppsapparat, sätt att samla information och 
formulera problem, förklaringsmodeller och interventionsmöjlighe-
ter. Lister (1982) beskriver hur en sådan aktivitet kan utformas på 
ett sätt som även lyfter fram frågan om roller i teamet - roller i be-
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märkelsen fördelning av arbetsuppgifter. Ett förtydligande av de 
olika kompetenserna i teamet kan inledas med att varje teammed-
lem beskriver det egna kompetensområdet. Man beskriver vilken 
utbildningsbakgrund man har, samt vilka arbetsuppgifter man ser 
som sin uppgift. När alla i teamet har gjort en sådan beskrivning 
diskuteras i vilken utsträckning det finns en samstämmighet i upp-
fattningar om vem som bör utföra vilka arbetsuppgifter i teamet. I 
den mån det finns en bristande samstämmighet behöver teamet 
tillsammans arbeta fram en rollbeskrivning och en rollfördelning 
som man kan vara överens om. Ansvaret för detta arbete bör vila på
teamchefen som också är den som slutligen avgör hur rollerna i 
teamet ska beskrivas och fördelas. Det ideala är naturligtvis att 
kompetensområden och roller på detta sätt tydliggörs då ett vård-
team startar sitt arbete tillsammans, men närhelst detta sker kan det 
vara till nytta för arbetet.

Clark (1994) menar att även värderingsmässiga olikheter kan 
bidra till splittring i vårdteam. Sådana värderingsmässiga olikheter 
kan röra synen på det grundläggande syftet med vården - t.ex. om 
man ser det främsta syftet som att lindra symtom eller som att bidra 
till en ökad livskvalitet i vidare bemärkelse. Värderingsmässiga 
olikheter kan även röra synen på hur mycket patienten bör involve-
ras i problemformulering och problemlösning. Clark menar att för 
att motverka att värderingsmässiga olikheter mellan teammedlem-
marna verkar splittrande är det som ett första steg viktigt att team-
medlemmarna inför varandra tydliggör centrala värderingar som 
rör patientarbetet. Som ett andra steg behöver teamet arbeta för att 
antingen skapa en gemensam värderingsmässig plattform för arbe-
tet eller för att skapa en respektfull hållning i teamet till de värde-
ringsmässiga olikheter som kan finnas.  

För att motverka en negativ effekt av olikheter vad gäller kom-
petensområden kan alltså ett vårdteam arbeta för att synliggöra sina 
respektive kompetensområden, samt värderingar som rör patientar-
betet. Detta för att göra det möjligt att utforma en gemensam platt-
form både vad gäller fördelning av roller i teamet och vad gäller en 
gemensam värdegrund. Genom detta kan man förbättra sina möj-
ligheter att utveckla en gemensam syn teamet på hur vård av god 
kvalitet ska bedrivas. Yank (1992) menar att ansvaret för att samla 
teamet kring en gemensam vårdideologi och att genom detta tyd-
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liggöra hur målsättningar i patientarbetet bör formuleras är ett led-
ningsansvar. Ett utvecklingsarbete av det slag som skissats ovan är 
därför också ett ansvar för vårdteamets ledning. 

Att ta ett steg till – integrering av olika perspektiv  

Det som ovan berörts är frågan om att vidta åtgärder för att olikhe-
ter vad gäller kompetensområden inte ska ha söndrande effekter på 
vårdteams arbete utan tvärtom kunna tillvaratas i patientarbetet. 
Frågan om kompetensutnyttjande i mångprofessionella vårdteam 
kan dock föras ytterligare ett steg nämligen mot att man i vårdteam 
även förmår integrera de olika perspektiv som finns representerade 
i teamet. I flera av studier pekar man på vikten av att beslutsfattan-
de i ett team bör betraktas som en förhandling mellan olika per-
spektiv för att genom detta skapa en bild som är gemensam (Crepe-
au, 1994; Knotek, 2003a;b;c; Maznevski, 1994; Wilhelmsson, 
2001).

Maznevski (1994) redovisar forskning som tyder på att hetero-
gena arbetsgrupper presterar sämre än homogena vad gäller be-
slutskvalitet. Det finns dock ett antal studier i vilka heterogena 
grupper har fattat beslut av högre kvalitet än homogena arbetsgrup-
per. Maznevski menar att arbetsgrupper med hög heterogenitet som 
fattade beslut av god kvalitet utmärktes av en hög grad av integre-
ring av olika synpunkter under beslutsprocessen. Det förefaller som 
att en hög grad av heterogenitet i en arbetsgrupp endast leder till 
beslutsfattande av god kvalitet om gruppmedlemmarna förstår var-
andras synpunkter och kan bygga på varandras idéer för att komma 
fram till ett beslut - ett beslut som då bygger på en integrering av 
allas bidrag. Av stort intresse blir då naturligtvis vad som gynnar 
ett integrerande arbetssätt i en beslutsprocess i en heterogent sam-
mansatt arbetsgrupp. Maznevski menar att centralt är att kommuni-
kationen mellan teammedlemmarna måste fungerar bra - man mås-
te förstå varandra väl för att var och en ska kunna urskilja vilka 
bidrag de andra i teamet har till diskussionen.  
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Författaren redovisar en modell (Blakar 1980/84/85, i Maznevski, 
1994) som beskriver viktiga förutsättningar för god kommunikation 
i ett team.  

Shared social reality (situationell aspekten): Den mest grund-
läggande förutsättningen för god kommunikation är en 
gemensam bild av den situation man befinner sig i, samt ett 
gemensamt språk. 
Ability to decenter (individuell aspekt): En förmåga hos 
teammedlemmarna att i en kognitiv mening ta de andras per-
spektiv.
Motivation to communicate (individuell aspekt): En önskan 
hos teammedlemmarna om att kommunicera med varandra.  
Ability to negotiate and endorse contracts of behavior (rela-
tionell aspekt): Det måste finnas en gemensam bild av hur in-
teraktion i gruppen ska ske. Det rör t.ex. hur mötesagenda 
sätts, på vilket sätt man arbetar med sina frågor, vem som le-
der mötet, förutsättningar för deltagande, hur konflikter löses, 
etc.
Ability to attribute difficulties appropriately (relationell 
aspekt): En förmåga att se när kommunikationen inte fungerar 
och förmåga att hitta sätt att förbättra den utan att klandra en-
skilda teammedlemmar.  
Confidence (relationell aspekt): Medlemmarna i teamet litar 
på att teamet har de ovan beskrivna förutsättningarna.  

Maznevski menar att team sammansatta av medlemmar som på 
olika sätt skiljer sig åt kan gå in i samarbetet med olika sätt att se 
på ”spelregler” för interaktionen. För att underlätta kommunikatio-
nen i ett team kan det vara nödvändigt att aktivt arbeta för att ut-
veckla en gemensam bild av vilka ”spelregler” som gäller för inter-
aktionen. Olika metoder för reflektion över det egna arbetssättet 
(t.ex. videoinspelningar, rollspel av case) kan vara till hjälp i en 
strävan att utveckla en gemensam bild i dessa avseenden.  

Ytterligare ett sätt att utveckla förmågan till att integrera olika 
perspektiv i ett team är att utveckla det sätt som språket används på 
under arbetsmöten (Colnerud & Granström, 2002a; Granström, 
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1995; Knotek, 2003a;b;c). Om man inte förstår varandra kan det 
som inte sägs användas som gemensamma ”byggklossar” i ett re-
sonemang. I ett arbete av Knotek (2003b) beskrivs ett möjligt sätt 
att utveckla språkanvändningen. Med Knoteks terminologi är an-
vändandet av en förhandlad språkstil något som stödjer en mång-
professionell, kollaborativ problemlösningsprocess. Som ett sätt att 
utveckla användandet av en förhandlad språkstil beskriver Knotek 
hur han arbetar konsultativt med mångprofessionella team (consul-
tee centered consultation, t.ex. Caplan & Caplan, 1993, i Knotek, 
2003b). Det konsultativa arbetet syftade till att underlätta för 
teamen att bli varse vilka olika typer av begrepp man använder för 
att beskriva klienten och klientens problem, att utforska vad dessa 
begrepp står för för de enskilda teammedlemmarna, samt att arbeta 
sig fram till en gemensam begreppsapparat. Författaren menar att 
även om såväl den personliga som den professionella och folkloris-
tiska språkstilen fyller funktioner av både kognitiv och social ka-
raktär så är dessa språkstilar inte bra verktyg i en mångprofessio-
nell, kollaborativ problemlösningsprocess. Författaren beskriver det 
konsultativa arbetssättet som en framkomlig väg när det gäller att 
utveckla analys- och beslutsprocessen i mångprofessionella vård-
team.   

Att utveckla det sätt som man löser meningsmotsättningar på är 
ytterligare ett sätt för ett mångprofessionellt team att utveckla sin 
förmåga att integrera olika perspektiv. Drinka (1994) beskriver att 
team under arbetsmöten bör sträva efter att lösa meningsmotsätt-
ningar på det sätt som i en modell av Kilmann och Thomas (1977) 
ges beteckningen samarbete (collaborating). Kilmann och Thomas 
beskriver fem olika sätt att hantera meningsmotsättningar. Att age-
ra undvikande (avoiding) kännetecknas av en låg grad av både 
samverkan och självhävdande, medan anpassning (accomodating) 
kännetecknas av en hög grad av samverkan men låg grad av själv-
hävdande. Att kompromissa (compromising) innebär att agera med 
ett moderat mått både av samverkan och av självhävdande medan 
att tävla (competing) är baserat på en hög grad av självhävdande, 
och låg grad av samverkan. I de fall man försöker lösa menings-
motsättningar genom att agera med hög grad av både samverkan
och självhävdande är det utifrån denna modell vad man kallar ett 
genuint samarbete man då ägnar sig åt (collaborating). Detta sätt att 
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lösa meningsmotsättningar präglas av lyhördhet och respekt för 
andras åsikter samtidigt som egna åsikter tydligt förs fram. Det kan 
leda till en förhandlingsprocess som bygger på allas bidrag och som 
kan föra fram till ett nytt sätt att se frågan som diskuteras. Nämnas 
kan att det sätt att lösa meningsmotsättningar som i modellen ovan 
benämns som samarbete kan liknas vid va� som i ett arbete av 
Tjosvold och Tjosvold (1995) ges beteckningen konstruktiv kon-
trovers (constructive controversy).

Sammanfattning  
Den tentativa modell för påverkansfaktorer som beskrevs ovan illu-
strerar att kohesionsskapande aktivteter under psykiatrisk behand-
lingskonferens kan leda till begränsningar vad gäller en mångsidig 
belysning av patientärenden, samt påverka hur analys- och besluts-
processen utformas. Då de kohesionsskapande aktiviteterna enligt 
modellen har sin upprinnelse i isärdragande faktorer är det dessa 
som främst bör vara föremål för utvecklingsåtgärder. Utvecklings-
åtgärder bör alltså syfta till att minska dessa faktorers negativa in-
verkan på teamets sammanhållning. Här har de isärdragande fakto-
rerna beskrivits tillsammans med åtgärder eller strategier som kan 
motverka det negativa inflytandet de kan ha på teamets samman-
hållning. Negativ effekter av skillnader i status och inflytande kan 
motverkas genom att man under behandlingskonferens tillämpar en 
tydlig struktur för diskussion och beslut. Vidare genom att syn-
liggöra vilka typer av beslut som fattas i teamet, samt på vilket sätt.
För underlätta för alla teammedlemmar att komma till tals bör psy-
kiatriteam heller inte vara alltför stora.

För att motverka negativa effekter av att teammedlemmarna 
kommer från skilda kompetensområden kan utvecklingsaktiviteter 
genomföras som syftar till att ge teammedlemmarna kunskap om 
varandras respektive kunskapsområde. Med detta som utgångs-
punkt kan teamet också arbeta för att enas kring hur roller i teamet 
ska fördelas. Skillnader i värderingar som rör patientarbetet bör 
också lyftas fram för att göra det möjligt för teamet att formulera en 
gemensam värdegrund.  

Att väl nyttja den samlade kompetensen i psykiatriteam kan 
också handla om att utveckla teams förmåga att integrera de olika 
perspektiv som finns representerade i teamet. Beslutfattande i team 
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kan ses som en förhandling mellan olika perspektiv. Vad som kan 
stödja ett integrerande arbetssätt i en beslutsprocess är en god
kommunikation mellan teammedlemmar, en s.k. förhandlad språk-
stil, samt ett sätt att hantera meningsmotsättningar som bygger på 
respekt för andras åsikter samtidigt som egna åsikter förs fram.   

Forskning om andra slags team och arbets-
grupper  
Resultaten från de två studier som har genomförts i detta arbete har 
i det föregående ställts i relation till forskning om mångprofessio-
nella vårdteam. Om man vidgar perspektivet till att omfatta forsk-
ning om andra sorters team och arbetsgrupper, återfinns de resultat 
som här har redovisats beskrivna i den litteraturen?   

Hierarkiska förhållanden mellan gruppmedlemmar, och högsta-
tusmedlemmars större inflytande över arbetet utifrån sina utgångs-
punkter finns belagt i annan forskning (exempelvis Brown, 2000; 
McGrath et al, 1994; Scott Poole & Hollingshead, 2005). Även 
situationen att medlemmar i en arbetsgrupp dels är sysselsatta med 
den explicit förelagda uppgiften, men också med att tillgodose egna 
behov finns återkommande beskrivet (exempelvis Arrow, McGrath 
& Berdahl, 2000; Bales, 1953; 2000; Bion, 1974; Hare, 1976).

Av intresse för resonemanget baserat på den tentativa modell 
som beskrevs ovan är frågan om hur fenomenet kohesion har be-
lysts i annan forskning om team och arbetsgrupper. Detta då man 
skulle kunna se medlemmarna i de studerade teamens behov av 
sammanhållning som den drivande kraften bakom det skeende som 
sedan kan ge återverkningar vad gäller hur patientdiskussionerna 
gestaltar sig. Sammanhållning (kohesion) i team och arbetsgrupper 
är ett område som under lång tid har rönt en hel del intresse från 
gruppforskare (exempelvis Festinger et al, 1950; Hogg, 1992; 
Newcomb, 1961; Sherif, 1966; Turner et al, 1984). Vad är då kohe-
sion? Definitionen av begreppet varierar i litteraturen, vanligt är 
dock att man utgår från definitioner som kan härledas ur Kurt Le-
wins fältteori (Olsson, 1998). Kohesion sägs här dels utgöras av 
individens önskan att tillhöra en grupp, och dels av gruppens infly-
tande på individen. Att mäta grad av kohesion gjordes i tidig forsk-
ning genom att observera samspel i grupper, genom medlemmarnas 
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egen skattning av önskan att vara i gruppen, eller genom sociomet-
riska metoder (ibid.). Olsson beskriver att senare års forskning om 
kohesion i stor utsträckning har baserats på en metod framtagen av 
Bales (1979). Metoden benämns SYMLOG (System for Multiple 
Level Observation of Groups) och syftar till att med hjälp av ett 
antal olika skalor ge en bild av gruppmedlemmars perception av 
kommunikationen i gruppen. Vad har man funnit påverkar kohe-
sionen i en grupp? Tidig gruppforskning visade att fysisk närhet 
gynnar kohesion (Festinger et al, 1950, Newcomb, 1961). Vidare 
att kohesion stärks när gruppen är i konflikt med en annan grupp 
(Sherif, 1966). Tidig forskning om vad som leder till sammanhåll-
ning i en grupp utgick också i stor utsträckning från tanken att ko-
hesion byggs upp av en positiv laddning individerna emellan
(Brown 2000). Senare forskning har haft som utgångspunkt att ko-
hesion är ett gruppfenomen som inte kan reduceras till summan av 
vad de i gruppen ingående individerna tillför gruppen (Hogg, 
1992). Den interpersonella modellen kunde inte förklara fenomen 
som t.ex. sammanhållning i större grupper där man faktiskt inte 
känner varandra (t.ex. fotbollsfans). Hoggs förslag till definition av 
begreppet kohesion har istället som utgångspunkt att kohesion är 
ett resultat av gruppmedlemmarnas dragning till gruppen som idé.
Dvs. att de vill vara en del av gruppen pga. de typiska attribut eller 
kännetecken de förknippar med gruppen och som man identifierar 
sig med. Detta sätt att betrakta kohesion är sprunget ur Turners 
(1987) ”Self Categorization Theory” i vilken allt gruppbeteende ses 
som förknippat med processen assimilering till en s.k. ingruppspro-
totyp i kontrast mot en utgruppsprototyp. Presterar då grupper med 
hög grad av sammanhållning bättre än grupper med låg? Hur sam-
bandet mellan kohesion och prestation ser ut har visat sig variera. I 
en metaanalys fann Evans och Dion (1991) ett starkt samband mel-
lan kohesion och produktivitet (flertalet av de studier som ingick 
rörde idrottslag och militära grupper), medan i en studie som bygg-
de på SYMLOG-skalorna fann Keyton och Springston (1990) inte 
något samband mellan kohesion och prestation. Mullen och Cooper 
(1994) fann i en metaanalys att korrelationen mellan kohesion och 
prestation varierade högst betydligt i olika studier, och korrelatio-
nen i medeltal inte var särskilt hög (.25). Man kunde konstatera att 
korrelationen var hög i idrottsgrupper, men betydligt lägre i arbets-
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grupper och experimentella grupper. Deras analys visade också att 
kohesion som baserades på individens hängivenhet till gruppens 
uppgift hade en starkare korrelation med produktivitet än kohesion 
baserad på interpersonell attraktion. De fann också att goda grupp-
prestationer i sig leder till en högre kohesion i gruppen.
Frågan om målacceptans som en påverkansfaktor för grad av kohe-
sion återkommer i en studie av Green (1989). Här studerade man 
54 autentiska arbetsgrupper i tre olika organisationer. Syftet var att 
undersöka eventuella samband mellan de fyra faktorerna produkti-
vitet, kohesion, gruppmedlemmarnas målacceptans samt gruppens 
strävan efter framgång. Resultatet visade att huruvida grad av ko-
hesion samvarierar med grad av produktivitet är avhängigt av både 
gruppmedlemmarnas målacceptans, samt gruppens strävan efter 
framgång. En annan intressant aspekt av sambandet mellan kohe-
sion och prestation visades av Hogg och Hardie (1992). Där fann 
man att hög kohesion hängde samman med hög prestation om 
gruppens normer uttryckte att en hög prestation var något önskvärt. 
Om gruppnormen var att detta inte sågs som önskvärt så hängde en 
hög kohesion samman med en låg prestation. Ytterligare en intres-
sant sida av sambandet mellan grupprestation och grad av kohesion 
är att man har funnit att om man själv väljer att bli medlem i en 
grupp så kan bandet till gruppen upplevas som starkt även om 
gruppen är lågpresterande (Turner et al, 1984). Begreppet kohesion 
förefaller alltså innefatta många olika aspekter, belysta av olika 
forskare. Cota, Evans, Dion, Kilik och Longman (1995) menar att 
detta antyder att fenomenet är komplext och sannolikt innefattar 
alla de aspekter som lyfts fram i forskningen – t.ex. social och in-
terpersonell attraktion, kopplingar till gruppens mål och prestation. 
Är en då stark sammanhållning alltid bra? Ur ett sunt förnufts per-
spektiv ter sig ett högt mått av sammanhållning som något positivt 
(Brown, 2000). Om man trivs bra med varandra i en grupp så är ju 
detta i sig något positivt och något som ju också skulle kunna med-
föra att man arbetar bättre tillsammans. Även i forskning om team 
och arbetsgrupper har man många gånger sett en stark samman-
hållning som något själklart positivt för en grupp (Olsson, 1998). 
Gruppforskning har dock också visat att en hög grad av kohesion 
kan försämra omdömet hos gruppmedlemmar, vilket kan leda till 
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dåliga beslut. Detta fenomen har beskrivits av Janis (1972/82) som 
givit det beteckningen ”groupthink”.

Som beskrivits i genomgången ovan så har man i forskning om 
arbetsgruppers sammanhållning tyckt sig kunna urskilja både kon-
struktiv och destruktiva sidor av en stark sammanhållning. Om man 
betraktar den belysning som i detta arbete har gjorts av psykiatriska 
teams arbete så är den bild som framträder inte en bild av grupper 
med en stark sammanhållning – vare sig i den positiva eller negativ 
bemärkelsen. Vad som framträder är snarare bilden av team med 
tecken på en svag sammanhållning. Hur kan man då betrakta frågan 
om kohesion i de psykiatriska teamen ställt i relation till den forsk-
ning som redovisats ovan? Fysisk närhet, positiv laddning mellan 
individerna, samt gruppmedlemmars dragning till gruppen som idé 
är aspekter hur befunnits vara faktorer som påverkar grad av sam-
manhållning. Dessa faktorer kan alltså ha betydelse för grad av 
sammanhållning även i mångprofessionella psykiatriska team. Som 
Olsson (1998) påpekar är dock mycket av den forskning som gjorts 
vad gäller kohesion i grupper gjord på för forskningsändamål till-
fälligt sammansatta grupper. Här kan möjligen urskiljas ett område 
som är�intressant för fortsatt forskning – fenomenet kohesion och 
dess olika framträdelseformer i autentiska arbetsgrupper som exi-
sterar under lång tid.

Fortsatt forskning inom området mångprofes-
sionellt teamarbete i vården
Man har i tidigare forskning lyft fram ett antal både struktur- och 
processfaktorer som centrala påverkansfaktorer för arbetet i mång-
professionella vårdteam. I kapitel 1 gjordes en genomgång av 
forskning om mångprofessionellt teamarbete i vården, och där pe-
kades ett antal områden ut som mycket sparsamt belysta i tidigare 
forskning. Två strukturfaktorer som i lite utsträckning studerats är 
frågan om gränshantering och om organisatoriskt kontext. Man har 
alltså fokuserat främst på vårdteams inre liv och i mindre utsträck-
ning på det organisatoriska sammanhang som teamen befinner sig i. 
Ytterligare en strukturell faktor som i liten utsträckning studerats är 
frågan om ledarskapets betydelse för vårdteams arbete. Man har 
heller inte på något framträdande sätt lyft fram frågan om de olika 



- 240 -

utvecklingsfaser som team och arbetsgrupper kan genomgå (Whee-
lan, 1996). Studier där dessa faktorers betydelse för arbetet i mång-
professionella vårdteam undersöks skulle därför ge intressant till-
skott till kunskap om teamarbete i vården. Man har vidare främst 
studerat vårdteamens inre arbete snarare än utfallet av det, dvs. 
själva vårdinsatserna. Man har alltså främst fokuserat på den inre 
effektiviteten snarare än den yttre (Thylefors, 2007). Som redovi-
sades i kapitel 1 så finns ett antal studier där man undersökt utfallet 
av mångprofessionella teams arbete. Fler arbeten av sådant slag 
krävs dock för att man på ett mer säkert sätt ska kunna uttala sig 
om effekterna av mångprofessionella vårdteams arbete. Ett större 
mått av kunskap på den punkten kan också leda till en mer balanse-
rad syn på mångprofessionellt teamarbete i vården. Många arbeten 
har idag, som tidigare nämnts, en normativ prägel i det att teamar-
bete ses som en självklar fördel för hur patient/klientinsatser ut-
formas.  

Om man betraktar resultaten från de två studier som här har 
presenterats kan ytterligare ett antal områden urskiljas som intres-
santa för fortsatt forskning. Något som här har undersökts, men 
som inte har studerats i annan forskning, är frågan om vilka aspek-
ter av patienten som belyses i de olika momenten i en patientdis-
kussion. Även frågan om hur diskussionsutrymmet fördelar sig
mellan de olika momenten i patientdiskussioner är mycket lite be-
lyst. Ytterligare forskning inom dess områden är därför intressant.  

Delar av de resultat som här har presenterats finns inte beskriv-
na i annan forskning om vårdteam, och dessa områden är därför 
intressanta för fortsatta studier. Detta rör den sociala aspektens
dominans i patientdiskussioner där tidigare studier istället har pekat 
på en dominans av den kroppsliga aspekten med hänvisning till 
läkarens dominerande ställning i vårdteamet. Vidare att resultaten i 
detta arbete pekar på att det finns moment i patientdiskussionen där 
läkaren inte dominerar. Delar av de resonemang som fördes av de 
intervjuade grupperna finns inte heller beskrivet i litteraturen. Ett 
sådant resonemang är att man kopplade samman den sociala aspek-
tens och det beskrivande momentets dominans med en strävan efter 
att alla i teamet ska känna sig delaktiga och jämlika, att alla ska 
förstå allt som sägs och att undvika konflikter.
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Ytterligare ett område som kan vara av intresse för vidare forskning 
är frågan om genus som en påverkansfaktor för hur patientdiskus-
sioner gestaltar sig i mångprofessionella vårdteam. I den tidigare 
forskning som här har redovisats så har den frågan överhuvudtaget 
inte belysts. Möjligen är detta en följd av att man i studier av 
mångprofessionella vårdteam har konstaterat att (som i denna stu-
die) teamen till övervägande del består av kvinnor. En analys av 
genus som en faktor för t.ex. hur inflytande fördelar sig mellan 
mötesdeltagarna har därför kanske inte tett sig som en central fråga. 
Möjligen finns det dock aspekter kopplade till genus som kan vara 
intressanta för fortsatt forskning.

Arbetets kvalitet
Ett vetenskapligt arbetes trovärdighet diskuteras av tradition ofta 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet, två begrepp som har sina 
rötter i den kvantitativa forskningstraditionen (Bryman, 2000). 
Kortfattat kan sägas att frågan om reliabilitet har rört säkerhet och 
precision i datainsamlingen, och frågan om validitet huruvida fors-
karen verkligen har undersökt de fenomen som var avsikten att 
studera (ibid.). Reliabilitet som mått på ett arbetes kvalitet är sällan 
av central betydelse vid bedömning av kvalitativt inriktade studiers 
kvalitet (Einarsson, 2003). Detta då kunskapsmålet i studier där 
kvalitativ metod används sällan rör den kvantitativa aspekten av det 
fenomen som studeras. Validitetsbegreppet har av forskare inom 
den kvalitativa forskningstraditionen givits en vidare betydelse än 
det kanske tidigare har haft (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; 
Guvå, 2001; Hylander, 2000; Kristiansen & Krogstrup, 1999; Kva-
le, 1997). Man menar att det har skett en förskjutning vad gäller 
detta begrep från en fokusering på datainsamling och analys till att 
omfatta hela forskningsprocessen sett i termer av en överrensstäm-
melse mellan forskningsfråga, datainsamling och analys.  
Larsson (1994) menar att vid en bedömning av ett vetenskapligt 
arbetes kvalitet är validitetsfrågan viktig, men att ytterligare aspek-
ter även bör beaktas. Larsson lyfter fram tre huvudkriterier som han 
menar att en kvalitetsbedömning av studier där kvalitativ metod 
använts bör innefatta. Dessa är kvalitet hos framställningen som 
helhet, kvalitet hos resultaten, samt validitet hos resultaten. Dessa 
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huvudkriterier innefattar ett antal delkriterier. Kvalitet hos fram-
ställningen som helhet innefattar perspektivmedvetenhet, intern 
logik och etiskt värde. Kvalitet hos resultaten innefattar innebörds-
rikedom, struktur och teoritillskott. Validitetskriteriet innefattar 
diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens 
och pragmatiskt värde. I detta arbete har i huvudsak metodik av 
kvalitativt slag använts. Det här redovisade arbetet ska därför dis-
kuteras mot bakgrund av ett antal av de av Larsson föreslagna kva-
litetskriterierna. Då även en kvantitativ aspekt av de fenomen som 
studerats har undersökts ska även frågan om reliabilitet beröras. 
Frågan om resultatens överförbarhet till andra sammanhang än det 
som här studerade ska också diskuteras. 

Kvalitet hos framställningen som helhet 
Ett av delkriterierna i Larssons framställning vad gäller framställ-
ningen som helhet rör forskarens perspektivmedvetenhet. För att 
göra det möjligt för läsaren att bedöma mot vilken bakgrund fors-
karen gör sina tolkningar av resultatet bör forskarens förförståelse 
på ett rimligt och relevant sätt redovisas. Relevant att redovisa kan 
vara det aktuella forskningsläget inom området, eventuellt använd 
tolkningsteori, samt egna erfarenheter av det studerade området. 
För att ge läsaren en möjlighet att bedöma mot vilken bakgrund jag 
har gjort mina tolkningar har jag redovisat min bild av forsknings-
läget inom det aktuella området (kapitel 1), samt min bild av hur 
psykiatrisk verksamhet framställs i ett antal aspekter i svensk psy-
kiatrilitteratur och i utredningar och föreskrifter från Socialstyrel-
sen (kapitel 2). I inledningen till detta arbete beskriver jag också 
min yrkesbakgrund, samt de utgångspunkter som utgör mitt motiv 
för att genomföra arbetet. Jag har också i kapitel 4 och kapitel 7 
resonerat kring vad min förförståelse kan ���för betydelse för de tolk-
ningar av materialet som jag gjort.  

Ett annat delkriterium rör arbetets interna logik. Med det avses 
i vilken utsträckning det finns en överrensstämmelse mellan forsk-
ningsfråga, de data som samlats in och på vilket sätt, samt hur de 
har analyserats. Följande resonemang ligger till grund för en strä-
van efter överrensstämmelse mellan metod för datainsamling och 
analys i relation till de aktuella forskningsfrågorna. Syftet med det-
ta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning patientarbetet 
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i psykiatriska teamen har en mångdimensionell prägel, samt på 
vilket sätt professionerna i teamen bidrar till en mångdimensionali-
tet i patientarbetet. Vidare att undersöka vad som kan ha betydelse 
för psykiatriska teams möjligheter att erbjuda mångdimensionellt 
utformade patientinsatser. De insatser som kommer patienterna till 
del utgörs av något som någon i teamet gör. I syfte att besvara de 
två första frågeställningarna tedde det sig följdriktigt att studera 
psykiatriska team i en situation då man utför patientinsatser. I detta 
fall den patientinsats det innebär att diskutera och analysera en pa-
tients situation för att fatta beslut om vilka behandlingsinsatser som 
ska erbjudas patienten. Då en av frågeställningarna rörde på vilket 
sätt de olika professionerna i teamet bidrar till en mångdimensiona-
litet i patientinsatser tedde sig en situation då alla arbetar tillsam-
mans för att utforma patientinsatser som ett bra studieobjekt. Att 
studera arbetet under behandlingskonferens framstod därför som 
lämpligt. Dessa två frågeställningar rörde vad teammedlemmar 
gjorde, men också i vilken omfattning. Data registrerades därför på 
sådant sätt att det möjliggjorde en kvantitativ beräkning. Den tredje 
frågeställningen som skulle besvaras var frågan om vad som kan ha 
betydelse för psykiatriska teams möjligheter att erbjuda mångdi-
mensionellt utformade patientinsatser. I detta arbete valdes de stu-
derade behandlingskonferenserna som det sammanhang där denna 
fråga skulle utforskas. Att observera människor ter sig som en 
lämplig metod för att undersöka vad människor gör - man får dock 
på detta sätt inte veta varför de agerar på ett visst sätt. Att presente-
ra centrala resultat från observationsstudien för personer med erfa-
renhet psykiatriskt teamarbete och be dem lämna förslag på anled-
ningar till de studerade teamens agerande var ett sätt att generera 
idéer om påverkansfaktorer för den studerade situationen. Att kom-
binera metoderna observation och intervju har varit ett sätt att bely-
sa både frågan om vad medarbetarna i de studerade psykiatriska 
teamen gör och varför (även om i detta fall de som agerade inte var 
de som sedan intervjuades).  

I Larssons framställning är huruvida arbetet uppvisar god etik
ytterligare ett delkriterium. Forskning ska bedrivas så att de männi-
skor som studeras har ett fullgott skydd mot otillbörlig insyn i sina 
livsförhållanden, samt inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning (HSFR, 1996). En strävan i detta 
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arbete har varit att med utgångspunkt från HSFR:s riktlinjer göra en 
rimlig avvägning mellan skydd för de individer som deltog i studi-
en och den vetenskapliga nyttan. I arbetet har god etik eftersträvats 
genom att deltagarna i de två studierna både skriftligt och muntligt 
informerades om syftet med studien, hur den skulle genomföras, 
samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 
Information lämnades också om att data skulle förvaras enligt Riks-
arkivets bestämmelser, samt att det i resultatpresentationen inte 
skulle vara möjligt att identifiera någon enskild person eller något 
enskilt team. Vidare om att data endast skulle användas för forsk-
ningsändamål. Genom detta har såväl informations- och samtyck-
eskravet �� konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats 
(HSFR, 1996). Studierna godkändes också av Forskningsetisk 
kommitté i Örebro 031230, Dr Ö 372/30. 

Kvalitet hos resultat
Ett av delkriterierna i Larssons framställning vad gäller resultat rör 
innebördsrikedom hos resultaten. Han menar att användandet av 
kvalitativ metodik ofta syftar till att på ett tydligt sätt synliggöra så 
många kvaliteter hos ett fenomen som möjligt, samt att lyfta fram 
det som är unikt för fenomenet. Vidare att gestalta något på ett så-
dant sätt att nya innebörder uppstår. Vad gäller det här redovisade 
arbete så är detta kvalitetskriteriet främst tillämpligt på den studie 
där data från gruppintervjuer bearbetades med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. I analysarbetet har strävan varit att urskilja kvalita-
tivt skilda kategorier som tillsammans beskriver alla de sorters för-
slag till förklaringar som lämnades av intervjugrupperna. Därför 
togs även förklaringsförslag som nämnts vid mycket få tillfällen 
med i analysen. En strävan i analysarbetet var också att de katego-
rier som utarbetats hade en nära kopplig till de data de skulle åter-
spegla. De kategoribeteckningar som valdes ligger därför många 
gånger nära informanternas egna ordval. De citat som redovisats 
syftar även de till att ge läsaren nyansrik en bild av de utsagor som 
låg till grund för analysen.  

Ytterligare ett kvalitetskriterium rör struktur i det resultat som 
presenteras. Detta kan ses som en motpol till strävan efter att skild-
ra materialets innebördsrikedom då struktur handlar om en strävan 
efter överskådlighet och reduktion av komplexitet. I detta arbete 
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har strävan efter struktur i de resultat som presenterats gestaltat sig 
på två olika sätt. Den kategoriseringsmanual som användes vid 
analysen i observationsstudien formulerades i en strävan efter att 
göra en strukturerad framställning av det aktuella materialet. I ana-
lysen av data från de genomförda gruppintervjuerna gjordes kate-
goriseringen i över- och underkategorier i syfte att skapa struktur i 
materialet.  

Ett arbetes kvalitet bör enligt Larsson också bedömas utifrån 
frågan om teoritillskott. Larsson säger sig använda ordet teori i en 
opretentiös mening, och avser med detta mönster eller centrala drag 
i rådata. Teoritillskott kan ske på flera sätt - genom att falsifiera
befintlig teori, bygga vidare på substantiv teori eller genom att ge-
nerera ny empiriskt baserad, substantiv teori. Den tentativa modell 
för påverkansfaktorer vid patientdiskussioner under behandlings-
konferens i psykiatriska team som här har presenterats formulera-
des i syfte utgöra en möjlig utgångspunkt för formulering av sub-
stantiv teori för det studerade sammanhanget. Mot bakgrund av den 
genomgång av tidigare forskning som här har gjorts förefaller mo-
dellen kunna vara ett tillskott till tidigare teori.

Validitetskriterier  
Larsson beskriver att som aspekter av validitetskriteriet kan ses 
heuristiskt värde, empirisk förankring, respondent validitet, samt 
pragmatiskt värde.

Aspekten ett heuristiskt värde rör frågan om huruvida de resul-
tat som framkommit tillför någon ny kunskap inom området. Mot 
bakgrund av den genomgång av tidigare forskning inom området 
som här gjorts kan konstateras att något som inte tidigare har stude-
rats är frågan om vilka aspekter av patienten som belyses i olika 
momenten i en patientdiskussion. Av de resultat som framkommit 
så är den sociala aspektens dominans i patientdiskussioner inte ti-
digare beskriven, och inte heller att det finns moment i patientdis-
kussioner där läkaren inte dominerar. I tidigare forskning finns hel-
ler inte beskrivet intervjugruppernas resonemang där man kopplar 
samman den sociala aspektens och det beskrivande momentets do-
minans i patientdiskussioner med en strävan efter att alla i teamet 
ska känna sig delaktiga och jämlika, att alla ska förstå allt som 
sägs, och att undvika konflikter. De här presenterade resultaten kan 
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därför sägas bidra med ny kunskap inom området, och som uttryck 
för ett mått av heuristiskt värd.

En empirisk förankring rör en rimlig överrensstämmelse mellan 
rådata och de tolkningar som gjorts. I observationsstudien utgjordes 
tolkningsmomentet av min bedömning av till vilken av de förbes-
tämda kategorierna en utsaga skulle hänföras. Den relativt höga 
överrensstämmelsen mellan min kategorisering och den som gjor-
des av en medbedömare kan ses som ett stöd för att resultaten har 
en god empirisk förankring. Vid analysen av data från gruppinter-
vjuerna eftersträvades att de kategorier som utarbetades hade en 
nära kopplig till det empiriska materialet. De kategoribeteckningar 
som valdes ligger därför många gånger nära informanternas egna 
ordval, dvs. de namngavs på ett empirinära sätt. 

Respondentvaliditet rör frågan att låta de som studerats lämna 
synpunkter på de resultat som framkommit i termer av om de kän-
ner igen det som beskrivs. I de gruppintervjuer som här har genom-
förts kommenterade gruppdeltagarna återkommande de presentera-
de resultaten från observationsstudien på ett sätt som jag tolkade 
som ett tydligt igenkännande av de fenomen som presenterades. Jag 
gjorde samma tolkning av reaktionerna från de studerade teamen då 
dessa tog del av de resultat från observationsstudien som presente-
rades i kapitel 5. Detta kan ses som en indikation vad gäller resulta-
tens respondentvaliditet. 

Larsson för även fram aspekten pragmatisk validitet med vilket 
avses vilket värde forskningen har för praktiker inom det område 
som beforskats. Intervjugruppernas reaktioner på resultaten från 
observationen innehöll många kommentarer i vilka man uttryckte 
det praktiskt användbara i att få en del av den psykiatriska prakti-
ken återspeglad för sig. Praktiskt användbar på det sättet att det gör 
självreflektion möjlig vilket kan leda till en utveckling av den egna 
praktiken. Kommentarer av denna sort gjordes även i de observera-
de teamen då dessa tog del av de resultat från observationsstudien 
som presenterades i kapitel 5. Dessa kommentarer antyder att resul-
taten kan ha ett visst mått av pragmatisk validitet.

Inom ramen för ett utvidgat validitetsbegrepp beskriver Kvale 
(1989) vad han kallar för en kommunikativ validitet. Med det me-
nas en inbjudan till läsaren att kritiskt granska och pröva det resul-
tat som presenteras i en slags dialog med forskaren genom texten. 
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Denna prövning som läsaren gör underlättas av en rik presentation 
av illustrativa citat från det empiriska materialet. En strävan i detta 
arbete har varit att tillhandahålla sådana illustrationer. 

Överförbarhet  
Hur överförbara är då mina fynd till andra sammanhang? I kvalita-
tiv forskning föreligger vanligen inga intentioner att göra statistiskt 
baserade generaliseringar (exempelvis Kvale, 1997; Larsson, 2009; 
Merriam, 1998; Patton, 2002; Thornberg & Fejes, 2009). Larsson 
(2009) pekar på en form av generalisering som dock kan ske ge-
nom igenkännande av resultatets gestaltning i andra situationer, 
något han benämner som situerad generalisering. Han menar att 
användaren av forskningsresultatet kan ha denna gestaltning i be-
redskap när hon/han möter andra fall som kan kännas igen med 
hjälp av den tolkning som forskaren har konstruerat. På detta sätt 
bidrar forskningen med identifiering av processer eller mönster 
som läsaren tidigare inte var medveten om. Läsaren av ett arbete 
där kvalitativ metodik använts kan alltså göra en vad Kvale (1997) 
kallar för analytisk generalisering. En analytisk generalisering in-
nebär att läsaren ”gör en väl överlagd bedömning av i vad mån re-
sultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kom-
mer att hända i en annan situation” (s. 210). Andra benämningar 
som nämns i litteraturen är ”transferebility” (Lincoln & Guba, 
1999), och ”naturalistic generalization” (Stake, 1995). Resultat från 
kvalitativ forskning kan betraktas som arbetshypoteser för ett lokalt 
sammanhang med möjlig tillämpbarhet på situationer med liknade 
betingelser som den som studerats. Praktiker kan pröva denna ar-
betshypotes genom en jämförelse med egna erfarenheter och det 
egna sammanhanget. Tanken bakom dessa sätt att betrakta resultats 
överförbarhet är att läsaren utgör den tolkande länken mellan 
forskningsresultat och andra situationer, inte forskaren. En viktig 
aspekt vad gäller möjligheten för läsaren att göra en generalisering 
av de slag som beskrivs ovan är att det sammanhang som studerats 
är väl beskrivet så att jämförelser med andra sammanhang kan gö-
ras. Att ge läsaren sådan beskrivning har eftersträvats i detta arbete. 
De kommentarer av igenkännande som gjordes av intervjugrupper-
na när de presenterades med resultaten från observationsstudien 
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kan ses som en indikation på ett visst mått av överförbarhet av des-
sa resultat.

Reliabilitet  
Som tidigare nämndes så är reliabilitet som begrepp och mått på ett 
arbetes kvalitet är sällan av central betydelse vid bedömning av 
kvalitativa studiers trovärdighet (Einarsson, 2003). Detta då kun-
skapsmålen här vanligen rör kvalitativa aspekter av det fenomen 
som studerats snarare än kvantitativa. Då det i den observationsstu-
die som här genomförts har gjorts kvantitativa beräkningar finns 
dock anledning att granska frågan om noggrannhet och precision 
vid datainsamling. Vid genomförandet av observationsstudien var 
användningen av videoinspelning ett sätt att eftersträva stor nog-
grannhet i observationerna i det att allt som sades under konferen-
serna på detta sätt registrerades. Att sedan göra en ordagrann tran-
skribering av de samtal som fördes var ytterligare ett sätt att sträva 
efter precision i de observationer som sedan bildade underlag för 
analysen. En stor transparens i analysförfarandet har också efter-
strävats i det att en i förväg bestämd och definierad mall för katego-
risering av analysenheter användes. En strävan har varit att katego-
riseringen med hjälp av mallen ska ha gjorts på ett konsistent sätt, 
och att det därmed skulle vara möjligt för en annan forskare att nå 
samma eller liknande resultat vid kategorisering av samma materi-
al. Den relativt höga överrensstämmelsen som fanns mellan den 
kategorisering jag gjorde av materialet och den som en medbedö-
mare gjorde av del av materialet kan ses som stöd för att mallen 
användes av mig på ett konsistent sätt.  

Avslutande reflektion – att leva som man lär  
Vid den genomgång av svensk psykiatrilitteratur som jag gjorde i 
inledningen av mitt avhandlingsarbete kunde jag konstatera man i 
svensk psykiatrilitteratur och i arbeten från Socialstyrelsen uttryck-
er en mångdimensionell syn på psykiska störningars etiologi. Som 
en följd av detta synsätt betonar man vikten av en mångdimensio-
nalitet i diagnostik och i behandling. Man lyfter vidare fram mång-
professionellt bemannade team som en arbetsform som kan möjlig-
göra ett mångfacetterat patientarbete. Upprinnelsen till detta arbete 
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var min frustration över de svårigheter jag som kliniker hade upp-
levt vad gäller att i praktiken erbjuda patienter insatser av det 
mångdimensionella slag som beskrivs i dessa arbeten.
Resultaten från observationsstudien antyder brister just vad gäller 
mångdimensionalitet i patientarbetet, och också vad gäller att under 
behandlingskonferens nyttja hela den samlade kompetensen i det 
psykiatriska teamet. Resultatet från intervjustudien antyder att 
gruppdynamiska skeenden som syftar till att stärka sammanhåll-
ningen i teamet kan vara bidragande orsak till en ensidig belysning 
av patientärenden. Vidare att ett hierarkiskt förhållande mellan pro-
fessionsgrupperna i psykiatriska team kan leda till ett underutnytt-
jande under behandlingskonferens av sjuksköterskor och skötare 
men även av kuratorer. I forskning om mångprofessionellt teamar-
bete i vården har man lämnat förslag på aktiviteter som syftar till 
att utveckla mångprofessionella vårdteams möjlighet att nyttja tea-
met samlade kompetens. Det är min förhoppning att de rön som här 
har presenterats ska kunna användas som utgångspunkt för att ut-
forma utvecklingsinsatser som syftar till att stödja och utveckla 
mångdimensionalitet i den svenska psykiatriska vården.
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Summery 

Background and aims 
In the healthcare sector, multi professional teamwork is rapidly 
becoming a common way to organize health care services (Mol-
neux, 2001; Heinemann et al 1999; Hyer et al 2000; West & Poul-
ton, 1997; Vinokur-Kaplan, 1995). This is specially so in areas 
where the patient’s care need is extensive and multidimensional 
such as in palliative, diabetes, and cancer and psychiatric care. To 
meet the patients’ different kinds of needs the multi professional 
health care team includes practitioners from different professions 
(e.g. Drinka, 1994). The specialists that may be included are physi-
cians, clinical nurses, social workers, physiotherapists, psycholo-
gists and occupational therapists. The purpose of the multi profes-
sional team is to bring together different skills and combine them in 
a way that is not possible outside a team.   

Described in research literature are the advantages the multi 
professional approach might have in producing high quality care 
(e.g. Herrman, Trauer & Warnock, 2002; Malone & Koblewski, 
1999; Nandan, 1997; Norman & Peck, 1999; Parker, 2002; Schofi-
eld & Amodeo, 1999; West & Poulton, 1997). For team members 
advantages reported are increased aid in difficult cases, less risk of 
work related exhaustion and a stimulating working situation (Tjos-
vold & Tjosvold, 1995; Toselan et al 1987; Vinokur-Kaplan, 1995). 
Described in literature is also that multiprofessional teamwork can 
be more effective than traditional organisation forms (Hyer, et al 
2000; Opie, et al, 2002; Schmidt & Svanstad, 2002).

Also shown in research on multi professional teamwork in the 
health care sector is that different kinds of problems might arise 
from the professional diversity in a multi professional health care 
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team. One identified problem is that a strong identification with 
ones professional group might lead to low commitment to team 
objectives and to conflicts between subgroups in the team (Brewer, 
1995; Northcraft, 1995; Turner & Haslam, 2001). One difficulty 
that is mentioned in literature is that members of multi professional 
health care teams do not always have adequate knowledge of each 
other’s competence (Waskett, 1996). Professional individualism is 
embodied in the “cognitive map” of a discipline, that is, its overall 
paradigmatic and conceptual apparatus, including basic concepts, 
observational approaches, problem definition, and explanatory 
structures. It has been suggested that the diversity of a multi profes-
sional health care team can be managed productively only when 
members understand each other’s different kinds of perspective and 
successfully combine their ideas (Clarke, 1996). Another problem 
that has been noted is what you might call professionally based 
ethnocentricity (Boone, 1997; Herrman et al, 2002; Parker, 2002; 
Shoefield & Amodeo, 1999). Having been trained predominantly in 
unprofessional settings, professionals in a team tend to assume that 
their way of framing the problem and solutions for the client is the 
best or at least the most adequate. Team members’ attitude toward 
teamwork is something that can effect the performance of a team 
(Heineman et al, 1999; Hyer et al, 2000). Team members may fear 
an infringement of their professional territory, to be pressured by 
other team members to take on tasks outside their professional role 
and to lose traditionally based authority and status. If team mem-
bers hold a negative attitude toward teamwork, this is something 
that will be an obstacle in obtaining high quality teamwork. The 
different professions in the multi professional health care team 
might be seen in terms of different roles. In literature it is suggested 
that a very important requisite for successful teamwork is clarity of 
roles (e.g. Boon et al, 1997). Role ambiguity, overlap and role con-
flicts are said to be destructive to the outcome of teamwork. Power 
issues, like influence, status and control, are among the aspects of 
teamwork that in research literature is described as something that 
highly effects the work performed by the team (e.g. Pagliari & 
Grimshaw, 2002; Vinkur-Kaplan, 1995). It has been suggested that 
the health care service delivered by a multi professional health care 
team can profit from the teams multitude of skills and knowledge 
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only if the influence over the team work is fairly equally distributed 
between team members.  
The kinds of problems described above might lead to limitations 
when it comes to making the full use of the diverse competence in 
a health care team. Research on teamwork in health care settings 
shows that very little is known of whether health care teams make 
the full use of their multi professional competence in designing 
patient care (e.g., Bagnato et al, 1999; Buszewitcz, 1998; Moss, 
1994; Ryan, 1996). There is also no overall theoretical framework 
describing important factors influencing the possibilities of multi 
professional health care teams to make the full use of their multi 
professional competence (Blomqvist, 2004).  

As mentioned above, in research on multi professional in health 
care settings little is said about to what extent multi professional 
health care teams make use of their diverse competence, and what 
might facilitate multi professionally designed patient care. The aim 
of this thesis is to investigate how psychiatric teams make use of 
their multi professional competence in designing patient care, and 
the essential issues are.  

1. To what extent is patient care designed in a multi profes-
sional way?  

2. In what way does the different profession contribute to a 
multi professional designed care?  

3. What might influence the psychiatric teams' ability to use 
their multi professional competence when designing patient 
care?

Methods   
To meet the aims of this thesis two empirical studies where con-
ducted. The aim of the first study was to investigate to what extent 
patient care was designed in a multi professional way, and in what 
way the different professions contributed to a multi professional 
designed care. Multi professional psychiatric teams where observed 
during treatment conference. Essential to the coordination of work 
performed by a health care team is the team conference (Abreu et al 
2002; Crepau, 1994; Fiorelli, 1988; Harris, 1999; Heineman et al, 



- 254 -

1999; Pagliari & Grimshaw, 2002; Toseland, 1987; Øvretveit, 
1995). During team conference team members discuss patients to 
plan and coordinate integrated treatment and care. A multidimen-
sional way to view the patient is an important prerequisite for the 
designing of a treatment plan that considers physiological, psycho-
logical and social needs of the patient.

Ten multi professional psychiatric teams participated in the stu-
dy. The teams were part of the out patient psychiatric service in 
three counties in Mid Sweden. The professions represented in the 
teams were physicians, clinical nurses, social workers, and psy-
chologists. The mode of registration used was video tape recording. 
The team conferences were video recorded by the researcher at 
their ordinary time and place. The study accounts for observations 
of a total of 30 treatment conferences, 3 conferences from each 
team.    

A content analysis was made using the videotape and written 
transcriptions of the discussions recorded at the team conferences. 
Predefined categories were used for the analysis, and data was ca-
tegorized in a schematic way to describe to what extent the differ-
ent perspectives were used, the physical perspective, the psycho-
logical perspective, and the social perspective. What was said dur-
ing treatment conference was also categorized in terms of to what 
part of the discussion it belonged, and the profession of the 
speaker. For coding and categorization the computer program 
NVivo was used, and statistical analysis was performed using chi2-
analysis.

In the second study four group interviews where conducted to 
provide information about the question of what might influence the 
psychiatric teams' ability to use their multi professional compe-
tence when designing patient care. Participating in the interviews 
where physicians, social workers, clinical nurses and psychologists 
well experienced in working in multi professional psychiatric 
teams. The four professional groups where interviewed separately 
and where at the interview shown parts of the results from the ob-
servation study. The participants were asked to suggest explana-
tions why the results stemming from the observation study took the 
form they did. The interviews were audio taped and transcribed 
verbatim. A selection of data was made; only statements suggesting 
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explanations as to why the observed teams acted the way they did 
were analyzed. A qualitative content analysis was performed, and 
the selected data was categorized into emerging concepts and 
themes concerning what the participants thought might influence 
the psychiatric teams' ability to use their multi professional compe-
tence when designing patient care.

Major findings 
The aim of the first study was to investigate as to what extent pa-
tient care were designed in a multi professional way, an in what 
way different professions contributed to this. 

The results from the observation study indicate that when dis-
cussing patient care during treatment conference, the observed 
teams to a large extent did not view the patients in a multidimen-
sional way. Results showed that the social perspective to a large 
extent dominated the discussions as a whole in relation to the 
physiological and psychological perspective (chi2=2560,94, 
p<0.01). The part of the discussions when patients were described 
showed the same pattern — the social perspective to a large extent 
dominated the discussions (chi2=3007, 03, p<0.01). When it came 
to suggesting causes to the patient’s problems, the focus of the dis-
cussion changed, and the psychological perspective dominated 
(chi2=29,15, p<0.01). There was a tendency that when suggesting 
interventions the physiological perspective dominated the discus-
sion (chi2=6,77, p=0.034). When deciding on interventions there 
were no difference between the three perspectives (chi2=3,75, ns).  

When it comes to in what way the different professions con-
tributed to the way the patients were viewed during the discussions, 
the results clearly show that all the professions mainly focused on 
the social aspect of the patients (chi2= 198,53-732,24, p<0.01).

An interesting question is whether the different professions in 
the psychiatric team took part of the discussions to the same extent. 
The result showed that when the discussions were viewed as a 
whole, and when describing the patient, clinical nurses took part to 
a lesser extent than did the other professions (chi2=132, 42, 
p<0.01). Suggestions on what might cause the patients' symptoms 
were made mainly by the psychologists (chi2=16, 7, p<0.01). Mak-
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ing suggestions on interventions were made mainly by physicians 
and psychologists (chi2=23, 34, p<0.01), and when deciding inter-
ventions there were a tendency towards physicians and psycholo-
gists as the main contributors (chi2=8, 40, p=0,038).   

Another interesting question is how much attention was given 
by the teams to the four phases of the discussions. When looking at 
the discussions in total, describing the patient constituted a very 
large part of the discussion (90,1%), far less attention was given to 
suggesting causes to the patient’s problems, and suggesting and 
deciding interventions (chi2=15355,06, p<0.01).
The lack of a comprehensive discussion and the limited participa-
tion of some of the professions raise questions concerning the 
teams’ ability to draw on their multi professional competence. The 
very large amount of attention that was given to describing the pa-
tient in relation to suggesting causes to the patient’s problems, and 
suggesting and deciding interventions also raise questions as to 
their ability to manage their task in an effective way.  

 The aim of the second study was to investigate what might 
contribute to the teams’ difficulties in drawing on their diverse 
competence and to conduct their discussions in an effective way.
A qualitative content analysis was performed, and interview data 
was categorized into concepts and themes concerning what the par-
ticipants in the interview groups thought might influence the psy-
chiatric teams' ability to use their multi professional competence 
when designing patient care.
To a large extent the explanations suggested by the interview 
groups for the domination of the social perspective, above the 
physiological and psychological perspective, concerned relational 
aspects of teamwork. They described a need for every team mem-
ber to feel that they participate in the discussions and understand 
what is said, that every team member is considered equal, and that 
conflicts between team members are avoided. To focus mainly on 
the social aspect of the patient’s life, and using many everyday ex-
pressions when describing the patient, serve as a way to avoid dis-
cussing aspects of the patient that might not be understood by all 
the team members. Doing that might make it obvious that the team 
members differ in their professional background may differ in the 
way the view the etiology of psychiatric symptoms, and this was 
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seen as a potential cause of conflict. Also when suggesting expla-
nations to the fact that the observed teams to such a large extent 
used the discussions for describing the patients in relation to ana-
lyzing causes and suggesting and deciding on interventions, expla-
nations concerned these relational aspects of team work. The line 
of reasoning was that when analyzing the patients’ problems and 
suggesting intervention one has to be clear about how one view 
possible causes for psychiatric symptoms. In doing so from a 
physiological or psychological perspective one has to use terminol-
ogy that might not be understood by all team members. Another 
explanation offered in relation to the large amount of patient de-
scriptions was that it serves the purpose of emotional debriefing for 
team members.  
To explain the domination of the physiological and psychological 
perspective when analyzing the patients’ situation and suggesting 
and deciding interventions the interview groups mainly referred to 
hierarchy in psychiatric teams. This was motivated by seeing psy-
chologists and physicians as high status professions, and those who 
primarily take part in the discussion when it comes to analyzing 
and making decisions. Hierarchy in psychiatric teams was also the 
most frequently used explanation to the fact that in the observed 
teams, clinical nurses took part in the discussions to a lesser extent 
than the other professions.

Discussion  
The reason for having multi professional teams in health care ser-
vice are to bring different professional skills together and combine 
them in a way that is not possible outside a team (e.g. Molneux, 
2001; Heinemann et al 1999; Hyer et al 2000; West & Poulton, 
1997; Vinokur-Kaplan, 1995). A multidimensional way of viewing 
the patients when designing a treatment plan and delivering care is 
the great advantages of the multi professional team. Another ad-
vantage of the professional diversity is the possibility it renders the 
team members to broaden their view on what the origin of the pa-
tients’ symptoms might be and on possible interventions. These are 
some of the advantages of teamwork in health care service, but the 
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problems that might arise from the professional diversity have also 
drawn much of the attention from researchers in the field.  

The aim of this thesis was to investigate how psychiatric teams 
draw upon their multi professional competence in designing patient 
care, and what might be important factors influencing their ability 
to do so. Multi professional psychiatric teams were observed dis-
cussing patients during treatment conference, and interviews were 
performed with groups of professionals experienced in psychiatric 
teamwork.  

Results from the observation study indicate that when discuss-
ing patient care during treatment conference, the observed teams to 
a large extent did not view the patients in a multidimensional way. 
The main focus is on the social aspect of patients and the results 
clearly showed that all the professions contributed to this. Result 
also showed that when the discussions were viewed as a whole, and 
during the phase of describing the patient, clinical nurses took part 
to a lesser extent than did the other professions. Results also 
showed that the observed teams to very a large extent used the dis-
cussions to describe the patients in relation to analyzing causes of 
symptoms and suggesting and deciding interventions. Relational 
aspects of team work, and hierarchies in psychiatric teams were the 
most frequently suggested explanations to these results from the 
observation study.

The lack of comprehensive discussions and the limited partici-
pation of some of the professions raise questions concerning the 
teams’ ability to draw on their multi professional competence. The 
very large amount of attention that was given to describing the pa-
tient in relation to suggesting causes to the patient’s problems, and 
suggesting and deciding interventions also raise questions as to 
their ability to manage their task in an effective way.  
The explanations to the situation observed given by the interview 
groups gives a somewhat contradictory impression. They describe 
activities that might be looked upon as attempts to achieve cohe-
sion, when at the same time describing a hierarchic situation and 
differences between team members as to the way of viewing the 
etiology of psychiatric symptoms. Reported in research literature is 
a relation between high diversity in health care teams and a low 
degree of experienced cohesion (Lichtenstein et al, 1997; Strasser 
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& Falconer, 1997). On basis of this relation the following line of 
reasoning might be suggested. Perhaps patient discussions in the 
observed teams were influenced by activities aiming at enhancing 
cohesion in the team. Activities that have as their source a sense of 
lack of cohesion caused by differences between team members. 
Following might be suggested.   

Element pulling the team apart: Differences in areas of 
competence, in status, in view on the etiology of psychi-
atric symptoms – leads to 

Activities to enhance cohesion: Acting to promote that 
every team member feels that they participate and un-
derstand what is said, that everyone is considered equal, 
that conflicts between team members are avoided – 
leads to 

Discussions of patient care: 
Lack of comprehensive discussions 
Limited scope for analyzing patient situation and mak-
ing decisions  

As the model infers efforts to enhance cohesiveness might lead to 
limitations when it comes to the multi professional psychiatric team 
making the full use of its professional diversity during treatment 
conference. To improve their ability to discuss patient care in a 
nuanced way and to manage this task in an effective way, psychiat-
ric teams might consider engaging in development activities aiming 
at reducing possible negative effects of differences between team 
members. Such activities should be focused on minimizing cohe-
sion diminishing effects of differences between team members.   

To minimize negative effects of team members’ diverse compe-
tence areas, activities can be implemented that aim at giving team 
members an orientation in each others' field of knowledge (Boone, 
1997; Clark, 1994). Useful is also making clarification on team 
roles to agree upon how roles should be distributed (Lister, 1982). 
Possible differences in values concerning patient care should also 
be highlighted to formulate a common value basis (Clark, 1994).   
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Negative effects of differences in status and leverage can be re-
duced by the application of a clear structure for discussion and de-
cisions during treatment conference (Clarke, 1996; Harris, 1999; 
Pagliari & Grimshaw, 2002). Also by making visible what types of 
decisions as are made at team conference and in what way (Øvret-
veit, 1995). Seeing to that psychiatric teams do not get oversized is 
a way to make it easier for every team member to give their contri-
bution to the discussions (Bell, 2001).

Minimizing negative effects of different views on the etiology 
of psychiatric symptoms might be accomplished through activities 
aiming at enhancing integration of different perspectives. From 
research it is suggested that the common element in high perform-
ing groups with high member diversity is the integration of that 
diversity (Clark, 1996; Drinka, 1994; Prescott & Bowen, 1985; 
Tjosvold & Tjosvold, 1995; Weiss & Davis, 1985; Welch et al, 
1992). When it comes to integrating different perspectives during 
team discussions, several authors refer to a model of interpersonal 
problem-solving behavior proposed by Kilmann and Thomas 
(Baggs & Smith, 1988; Drinka, 1994; Prescott & Bowen, 1985; 
Weiss & Davis, 1985). Kilmann and Thomas (1977, in Baggs & 
Smith, 1988) proposed that in interpersonal problem-solving situa-
tions an individual use one of five distinctive modes: avoidance,
accommodation, compromise, competition or collaboration. These 
modes may be perceived along a two-dimensional grid, considering 
the degree to which individuals are acting assertive during resolu-
tion of the problem and the degree to which they are acting coop-
eratively during the problem resolution. The collaborating mode is 
the mode said to contribute to the resolving of a problem in a way 
that builds upon the contribution of all parties to form a new way of 
conceptualizing the problem.  

Another important aspect of the possible integration of the di-
versity in a multi professional health care team concerns what kind 
of leadership is exercised. In research literature certain aspects of 
leadership are pointed out as especially important to the efficiency 
of a multi professional health care team, and one important aspect 
concerns the integration of the team diversity (e.g. Schofield & 
Amodeo, 1999; Shalinsky, 1989; Yank et al, 1992). Literature sug-
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gests that a leader of a multi professional health care team should 
take steps to ensure that team members have good knowledge of 
each other’s competence, make clarification on team roles, intro-
duce a structure to ensure equality of influence over teamwork, and 
a structure to ensure that decisions are made by a collaborate way. 
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Bilaga 1-5 

Bilaga 1 

Brev till medarbetare i vuxenpsykiatriska öppen-
vårdsteam med förfrågan om deltagande i studien 

Till Dig som arbetar i ett vuxenpsykiatriskt öppenvårdsteam! 

Ur vilka perspektiv betraktar vi våra patienters pro-
blematik? Mångprofessionellt arbete i psykiatrisk öppenvård

Sedan drygt ett år tillbaka finns inom ramen för verksamheten vid 
Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro ett forskningsprojekt där 
arbetet i vuxenpsykiatriska öppenvårdsteam studeras. Jag som leder 
projektet heter Suzanne Blomqvist och är till professionen 
leg.psykolog/leg.psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och 
har själv lång erfarenhet av att arbeta i psykiatriskt öppenvårds-
team.  

Vad är syftet med studien? 
I de psykiatriska teamen arbetar människor från olika professioner. 
Tanken med det mångprofessionella teamet är att göra det möjligt 
att både bedöma och behandla patientens problematik ur flera di-
mensioner, t ex ur en biologisk, psykologiska och social dimension. 
Ett viktigt moment för samordningen av arbetet i ett psykiatriskt 
team är den gemensamma behandlingskonferensen. Fokus för den-
na studie är därför patientdiskussionerna under behandlingskonfe-
rens i psykiatriska team.  
Syftet med studien är att beskriva hur patientdiskussionerna gestal-
tar sig med avseenden på vilka dimensioner av patienternas pro-
blematik som diskuteras och hur teamets uppmärksamhet fördelar 
sig över de olika dimensionerna.  
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Vem kan delta? 
De team som är har tillfrågats är vuxenpsykiatriska öppenvårds-
team från X-land, Y-land, Z län samt från Å län. Av de vuxenpsy-
kiatriska öppenvårdsteam som finns i dessa län har 14 stycken 
slumpmässigt valts ut och det team Du arbetar i är ett av dessa. 

Hur går det till? 
Varje öppenvårdsteam videofilmas under 3 behandlingskonferen-
ser. Det går till så att en videokamera placeras i det rum där teamet 
har sin konferens. Kameran startas av projektledaren som sedan 
lämnar rummet. Ljudinspelningen från videoupptagningarna tran-
skriberas till text och det är denna text som tillsammans med vi-
deoupptagningarna är underlaget för beskrivningen av innehållet i 
diskussionerna. Beskrivningen görs med hjälp av en s.k. innehålls-
analys som ger en bild av vilka dimensioner av patientens proble-
matik som teamens diskussioner omfattar och av hur teamens upp-
märksamhet fördelar sig över de olika dimensionerna.  
Resultatet av studien kommer att redovisas som en akademisk av-
handling vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköping uni-
versitet. Data, dvs. videobanden samt transkriptioner, kommer att 
förvaras inlåsta enligt Riksarkivets bestämmelser. I resultatpresen-
tationen kommer det inte att vara möjligt identifiera någon enskild 
person eller något enskilt team. Fokus för denna studie är de psyki-
atriska teamens arbetssätt, inte de psykiatriska teamens patienter. I 
ett avseende blir dock psykiatrins patienter till viss del synliga i 
materialet. Detta då de diskussioner som förs under de videoinspe-
lade behandlingskonferenserna ju just rör patienter. För att minime-
ra mängden uppgifter om enskilda patienter i materialet kommer 
därför omnämnande av namn etc. att utelämnas i transkriptionerna.  

Hur gör man om man vill veta hur det egna teamets patientdis-
kussioner gestaltade sig? 
När databearbetningen är klar besöker jag gärna teamet för att be-
rätta om hur teamets egna patientdiskussioner gestaltade sig. Tea-
met kan då få en bild av hur patientdiskussionerna ter sig med av-
seenden på vilka dimensioner av patienternas problematik som dis-
kuteras, hur teamets uppmärksamhet fördelar sig över de olika di-
mensionerna. Om teamet så önskar kan jag också göra en genom-
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gång av den forskning som idag finns om mångprofessionella team 
i vården. 

Hur får man mer information om studien? 
Kontakta gärna mig eller någon av projekthandledarna (se nedan) 
om Du vill ha mer information om studien. Jag träffar också gärna 
teamet för en muntlig presentation av studien. 

Hur berättar man om man vill vara med i studien eller inte? 
Den information Du nu har läst har alla medarbetare i teamet fått. 
Teamet kan delta i studien endast om alla i teamet är överens om 
detta, och det är fullt möjligt att när som helst avbryta ett deltagan-
de. Om en teammedlem skulle önska avbryta sitt deltagande av-
bryts alltså hela studien i detta team. Jag kontaktar er teamchef om 
en ungefär en vecka för att fråga om ni vill delta i studien! 

Med vänlig hälsning,

Suzanne Blomqvist 
Leg.psykolog/leg.psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, dok-
torand
Projektledare, suzanne.blomqvist@orebroll.se
019-602 7293, 0706-957293 
Psykiatriskt Forskningscentrum, Örebro läns landsting 

Kjell Granström  
Professor
Projekthandledare, kjegr@ibv.liu.se 
013-282165
Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet,

Ingemar Engström 
Docent, överläkare, forskningschef 
Projekthandledare, ingemar.engstrom@orebroll.se
019-602 5888 
Psykiatriskt Forskningscentrum, Örebro läns landsting 
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Bilaga 2 
 
Tabell 1 
Deltagare i de undersökta trettio behandlingskonferenserna  
 

Konfe-
rens 

Läka-
re 

Psy-
kolog 

Kura-
tor 

Skö-
terska 

Skö-
tare 

Arbets- 
terapeut 

Sjuk-
gymnast 

Sum-
ma 

T1 A 1 0 0 6 4 0 0 11 
T1 B 0 2 0 6 3 0 0 11 
T1 C 1 1 0 6 4 0 0 12 
T2 A 1 3 1 2 0 1 1 9 
T2 B 1 3 1 3 0 1 1 10 
T2 C 0 4 1 1 0 1 1 8 
T3 A 2 1 1 1 2 0 0 7 
T3 B 2 1 1 3 2 1 0 10 
T3 C 1 1 1 2 2 0 0 7 
T4 A 1 2 2 4 1 0 0 10 
T4 B 0 3 1 4 1 0 0 9 
T4 C 1 2 2 3 1 0 0 9 
T5 A 1 3 0 3 1 0 1 9 
T5 B 2 3 0 3 1 0 1 10 
T5 C 2 3 0 2 1 0 0 8 
T6 A 3 1 2 3 1 0 0 10 
T6 B 2 2 2 2 1 0 1 10 
T6 C 3 2 2 4 1 0 0 10 
T7 A 4 1 1 2 0 0 0 8 
T7 B 3 2 1 4 0 0 0 10 
T7 C 2 1 1 3 0 0 0 7 
T8 A 2 4 1 4 0 0 0 11 
T8 B 1 4 0 3 0 0 0 8 
T8 C 2 3 0 3 0 0 0 8 
T9 A 1 1 1 0 1 0 0 4 
T9 B 1 1 1 1 0 0 0 4 
T9 C 3 1 1 1 1 0 0 7 
T10 A 1 1 1 0 0 0 0 3 
T10 B 2 3 2 1 0 0 1 9 
T10 C 2 2 0 0 1 0 1      6 
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Bilaga 3 
 
Tabell 1 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med inom respektive moment 

 

Läkare Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Beskrivning 831 1558,44 39,48 
Bakgrundsfaktorer 18 196,40 -14,01
Insatsförslag 56 132,58 -11,51
Insatsbeslut 19 194,56 -13,95

  
2081,98 
p<0.01  

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Beskrivning 965 1818,71 42,65 
Bakgrundsfaktorer 33 205,57 -14,34
Insatsförslag 50 176,85 -13,30
Insatsbeslut 22 225,31 -15,01

  
2426,34 
p<0.01  

Kuratorer Analysenheter Chi2 (df=3)   R 
Beskrivning 970 2025,14 45,00 
Bakgrundsfaktorer 12 230,07 -15,17
Insatsförslag 22 211,41 -14,54
Insatsbeslut 10 233,89 -15,29

  
2700,51 
p<0.01  

Omv pers Analysenheter Chi2 (df=3) R 
Beskrivning 570 1126,92 33,57 
Bakgrundsfaktorer 11 132,54 -11,51
Insatsförslag 25 107,82 -10,38
Insatsbeslut 9 136,28 -11,67

  
1503,56 
p<0.01  
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Tabell 2 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med inom respektive aspekt för diskussionerna i sin helhet 

 
Läkare Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 153 8,92 -2,99
Social 350 123,95  11,13
Psykologisk 81 66,37 -8,15

  
199,24 
p<0.01  

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 99 89,80 -9,48
Social 487 229,38 15,15
Psykologisk 159 32,14 -5,67

  
351,31 
p<0.01  

Kuratorer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 79 98,84 -9,94 
Social 564 486,70  22,06
Psykologisk 46 146,88 -12,12

  
732,42 
p<0.01  

Omv pers Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 77 28,35 -5,32
Social 276 132,11  11,49
Psykologisk 67 38,06 -6,17

  
198,53 
p<0.01  
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Tabell 3 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med inom momentet att beskriva patienten vad gäller de tre aspekterna 
 

Läkare Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 108 18,93 -4,35
Social 326 161,01 12,69
Psykologisk 57 69,52 -8,34

  
249,46 
p<0.01  

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 82 80,85 -8,99
Social 450 262,55 16,20
Psykologisk 108 52,01 -7,21

  
395,41 
p<0.01  

Kuratorer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 70 97,79 -9,89 
Social 543 500,39  22,37
Psykologisk 32 155,76 -12,48

  
753,94 
p<0.01  

Omv pers Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 61 32,77 -5,72
Social 263 152,35  12,34
Psykologisk 51 43,81 -6,62

  
228,93 
p<0.01  
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Tabell 4 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med från de tre aspekterna inom momentet att lämna förslag på faktorer 
som kan hänga samman med patientens symptom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Läkare Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 3 1,50 -1,22
Social 6 0,00 0,00
Psykologisk 9 1,50 1,22

  
3,00 
(ns)  

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 4 4,45 -2,11
Social 13 0,36 0,60
Psykologisk 16 2,27 1,51
 
  

7,09 
p=0.029  

Kuratorer Analysenheter
Kroppslig 1 
Social 9 
Psykologisk 2 
  

Omv pers Analysenheter
Kroppslig 1 
Social 5 
Psykologisk 5 
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Tabell 5 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med inom respektive aspekt i momentet insatsförslag. 

 

Läkare Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 30 6,88 2,62 
Social 14 1,17 -1,08 
Psykologisk 12 2,38 -1,54 
  10,43 

p<0.01 
 

 

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 10 2,67 -1,63 
Social 18 0,11 0,33 
Psykologisk 22 1,71 1,31 
  4,48 

(ns) 
 

 

Kuratorer Analysenheter Chi2  (df=2) R 
Kroppslig 7 0,02 -0,12 
Social 5 0,74 -0,86 
Psykologisk 10 0,97  0,98 
  1,73 

(ns) 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Omv pers Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 13 2,61 1,62 
Social 5 1,33 -1,15 
Psykologisk 7 0,21 -0,46 
  4,16 

(ns) 
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Tabell 6 
Skillnaderna inom varje profession vad gäller hur många analysenheter de bi-
drar med inom respektive aspekt i momentet att fatta beslut 

 

Läkare Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 12 5,07  2,25 
Social 4 0,86 -0,93 
Psykologisk 3 1,75 -1,32 
                 7,68 

p=0,021 
 

 

Psykologer Analysenheter Chi2 (df=2) R 
Kroppslig 3 2,56 -1,60 
Social 6 0,24 -0,49 
Psykologisk 13 4,38  2,09 
                  7,18 

p=0,028 
 

 

Kuratorer Analysenheter 
Kroppslig 1 
Social 7 
Psykologisk 2 
  
 

Omv pers Analysenheter 
Kroppslig 2 
Social 3 
Psykologisk 4 
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Bilaga 4 

Brev till medarbetare i psykiatrin i Ä-län med förfrå-
gan om deltagande i studien 
 
 
Vill du delta i en gruppintervju tillsammans med några kolle-
gor från psykiatrin i Ä-län?  
 
Jag arbetar sedan ett antal år tillbaka med ett avhandlingsprojekt 
där jag studerar arbetet under behandlingskonferens i vuxenpsyki-
atriska team. Kortfattat kan syftet med projektet beskrivas i följan-
de frågeställningar: 
 

I vilken utsträckning används det biologiska, psykologiska, 
respektive sociala perspektivet vid diskussion av patienter 
under behandlingskonferens?  
I vilken utsträckning använder de olika professionerna de oli-
ka perspektiven under patientdiskussionen? 
Vad är centrala påverkansfaktorer för vilka perspektiv som 
används, i vilken utsträckning de används, och av vilka pro-
fessioner?  
 

Arbetet med att söka svar på de två första frågeställningar är slut-
fört. Denna del av projektet har utformats som en observationsstu-
die. Tio vuxenpsykiatriska öppenvårdsteam har videofilmats under 
3 behandlingskonferenser. Ljudupptagningen från videobanden har 
sedan transkriberats till text. Med programvaran NVivo har sedan 
textmaterialet delats in i analysenheter (mening/del av mening), 
kategoriserats och kodats. En innehållsanalys har gjorts av materia-
let som sedan bearbetats statistiskt. Svar på de två första frågeställ-
ningar som beskrevs ovan föreligger alltså i form av resultatet av 
observationsstudien.  
    I syfte att besvara den tredje och sista frågeställningen ska jag 
genomföra ett antal gruppintervjuer med grupper av läkare, psyko-
loger, kuratorer respektive sjuksköterskor och skötare från psykiat-
rin. Vid dessa intervjuer ska deltagarna få ta del av resultatet av 
observationsstudien för att sedan lämna förslag på vad man tror kan 
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vara viktiga påverkansfaktorer för den belysning som görs av pati-
enterna under behandlingskonferenserna och för professionernas 
bidrag till denna. Intervjuerna ska ljudbandas och transkriberas till 
text, och detta material ska sedan utgöra underlag för att generera 
idéer om vad som kan påverka hur patientdiskussioner under be-
handlingskonferens gestaltar sig. Resultatet av studien kommer att 
redovisas inom ramen för en akademisk avhandling vid Institutio-
nen för beteendevetenskap, Linköping universitet. Data, dvs. ljud-
banden samt transkriptioner, kommer att förvaras inlåsta enligt 
Riksarkivets bestämmelser. I resultatpresentationen kommer det 
inte att vara möjligt identifiera någon enskild person. 
    Nu undrar jag - kan du tänka dig att tillsammans med ett antal 
kollegor delta i en gruppintervju av det slag som beskrivits ovan? 
Kanske kan du skriva en rad till mig på mejlen och berätta om du 
vill delta? Eller ringa - i så fall lättast på 0706-95 72 93. Mycket 
tacksam är jag för besked från dig senast den 4 februari. Och har 
du frågor kring studien så är du såklart hjärtligt välkommen att hör 
av dig!

Med vänlig hälsning,

Suzanne Blomqvist 
Leg.psykolog, Leg.psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi, 
doktorand

Psykiatriskt forskningscentrum 
Primärvård, psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting 
Universitetssjukhuset Örebro Tel 019-602 58 84, 0706-95 72 93  
suzanne.blomqvist@orebroll.se
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Bilaga 5 

Tabell 1 
Förklaringar till att den sociala aspekten gavs så stort utrymme i patientbeskriv-
ningarna: Behov av goda relationer i teamet 

Behov av goda 
relationer i tea-
met

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Alla måste 
förstå allt som 
sägs

8 30 9 9 56 

Alla ska vara 
jämlika 

0 5 8 3 16 

Alla ska vara 
delaktiga 

0 5 6 2 13 

   Synliga olikhe-
ter mellan med-
lemmar kan leda 
till konflikter  

0 16 1 9 26 

   Man får bara 
prata inom sitt 
kompetensområ-
de

0 1 12 0 13 

   Summa  8 57 36 23 124 
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Tabell 2 
Förklaringar till att den sociala aspekten gavs så stort utrymme i patientbeskriv-
ningarna: Patientrelaterade förklaringar 

Patientrelaterade 
förklaringar 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

  Sociala faktorer är 
viktiga bakgrunds-
faktorer 

1 16 9 13 39 

  Social situation 
ger information om 
psykologiska fakto-
rer

2 4 10 0 16 

  Social situation 
indikerar funk-
tionsnivå som i sin 
tur indikerar ade-
kvat behandlings-
nivå 

4 8 13 0 25 

  Man behöver 
kunna leva sig in i 
patientens livssitua-
tion 

1 7 12 2 22 

  Kroppsliga fakto-
rer är inte viktiga 
för uppkomsten av 
psykiska symtom 

4 0 0 3 7 

   Summa 12 35 44 18 109 
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Tabell 3 
Förklaringar till att den sociala aspekten gavs så stort utrymme i patientbeskriv-
ningarna: Organisatoriska förhållanden 

Organisatoriska 
förhållanden 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Sociala aspekten 
fokuseras pga 
begränsad tid vid 
patientbesöket 

0 6 6 0 12 

Tabell 4 
Förklaringar till att den sociala aspekten gavs så stort utrymme i patientbeskriv-
ningarna: Normer  

Normer Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 
   Fokus på 
kroppsliga 
aspekter är 
inte ”snällt” 

0 4 0 12 16 

   Läka-
re/psykologer 
väljer andra 
forum  

0 5 0 0 5 

   Det är en 
psykiatrisk 
tradition att 
fokusera på 
den sociala 
aspekten  

0 3 0 0 3 

   Den som 
har inflytande 
över diskus-
sionen styr 
innehållet 

0 0 4 0 4 

   Summa  0 12 4 12 28 
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Tabell 5 
Förklaringar till att de tre aspekterna gavs olika stort utrymmer under de olika 
momenten: Organisatoriska förhållanden 

Organisatoriska 
förhållanden 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Läkare for-
mellt ansvarig – 
ger kroppsligt 
fokus under 
beslutandemo-
menten 

1 4 1 1 7 

   Psykiatrin har 
främst insatser 
av psykologiskt 
och kroppsligt 
slag

1 3 3 5 12 

   Summa  2 7 4 6 19 

Tabell 6 
Förklaringar till att de tre aspekterna gavs olika stort utrymmer under de olika 
momenten: Normer 

Normer Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 
   Hierarki 
– läkare 
och psyko-
log pratar 
mest under 
analys och 
beslut, 
färgar 
inriktning 

6 2 0 1 9 

   Kropps-
liga insat-
ser diskute-
ras inte 

0 1 1 5 7 

   Summa  6 3 1 6 16 
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Tabell 7 
Förklaringar till att de tre aspekterna gavs olika stort utrymmer under de olika 
momenten: Behov av goda relationer i teamet 

Behov av 
goda rela-
tioner i 
teamet 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Diskus-
sionen star-
tar med den 
sociala
aspekten 
som känns 
ofarligt, 
därefter tas 
andra aspek-
ter upp 

0 1 0 6 7 

Tabell 8 
Förklaringar till att omvårdnadspersonalen i mindre utsträckning än de övriga 
professionerna deltar i patientdiskussionerna: Normer 

Normer Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Omvård-
nadspersona-
len har lägst 
status och 
därför pratar 
de mindre 

4 6 4 1 15 

   OmvPers 
förfogar inte 
över ett yr-
kesspråk 

0 0 5 2 7 

   Summa 4 6 9 3 22 
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Tabell 9 
Förklaringar till att det främst läkare och psykologer som bidrar i de analyse-
rande och beslutande momentet: Normer 

Normer  Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 
   Hierarki – 
läkare och 
psykolog 
pratar mest 
under analys 
och beslut 

31 0 3 1 35 

   Kuratorer 
gör sociala 
utredningar – 
pratar mest 
under beskri-
vande mo-
mentet 

6 2 0 0 8 

   Omvård-
nadsinsatser 
inte i fokus i 
psykiatrisk 
öppenvård 

0 0 3 1 4 

   Summa  37 2 6 2 47 
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Tabell 10 
Förklaringar till att det främst läkare och psykologer som bidrar i de analyse-
rande och beslutande momentet: Organisatoriska förhållanden 

Organisatoriska 
förhållanden  

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Läkare for-
mellt ansvarig – 
deltar därför 
under beslutan-
demomenten 

5 0 4 1 10 

   Läkare deltar 
mindre i det 
beskrivande 
momentet pga 
att de lyssnar på 
”rapport” från 
övriga teammed-
lemmar.   

0 0 14 0 14 

   Psykiatrin har 
främst insatser 
av psykologiskt 
och kroppsligt 
slag

0 3 0 0 3 

   Summa  5 3 18 1 27 
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Tabell 11 
Förklaringar till att det beskrivande momentet så stort utrymme: Teammedlem-
marnas behov av avlastning 

Teammedlemmarnas 
behov av avlastning 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Behov av emotio-
nell avlastning 

5 19 22 13 59 

   Intellektuellt mer 
krävande med analys 
än med beskrivningar  

0 4 8 2 14 

   Summa  5 23 30 15 73 

Tabell 12 
Förklaringar till att det beskrivande momentet så stort utrymme: Organisatoris-
ka förhållanden  

Organisatoriska 
förhållanden 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Beslut tar lite 
utrymme för de 
fattas i andra 
forum 

0 6 3 1 10 

   Bristande 
mötesstruktur 

22 6 3 4 35 

   Rapport till 
läkare 

5 3 2 4 14 

   Ofta nybesök 
som tas upp – 
lämnar då myck-
et information 

0 3 1 0 4 

   Summa  27 18 9 9 63 
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Tabell 13 
Förklaringar till att det beskrivande momentet så stort utrymme: Normer 

Normer Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Beskriv-
ningar inne-
håller impli-
cita analyser 
och förslag 
till insatser 

0 5 1 0 6 

   Måste ge 
insyn då man 
inte litar på 
varandra 

0 9 0 0 9 

   Analys är 
onödig för 
alla patienter 
får samma 
insatser 

0 2 0 3 5 

   Analys 
onödig då 
den som drar 
ärendet själv 
bestämmer 
insats 

0 9 0 0 9 

   Tradition 
från journal-
skrivning och 
rondrapporte-
ring  

0 4 1 6 11 

   Summa  0 29 2 9 40 
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Tabell 14 
Förklaringar till att det beskrivande momentet så stort utrymme: Patientrelate-
rade förklaringar 

Patientrelaterade 
förklaringar 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

   Det är bra med 
mycket informa-
tion om patienten 

0 5 2 6 13 

   Osäkert vad 
som bidrar till 
psykiska symtom 
– måste lämna 
mycket informa-
tion 

1 4 6 0 11 

   Man måste 
kunna leva sig in 
i patientens situa-
tion  

1 3 2 1 7 

   Summa  2 12 10 7 31 
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Tabell 15 
Förklaringar till att det beskrivande momentet så stort utrymme: Behov av goda 
relationer i teamet 

Behov av 
goda relatio-
ner i teamet 

Kurator Psykolog OmvPers Läkare Summa 

    Alla måste 
förstå allt som 
sägs – be-
skrivningar 
lättare att 
förstå än ana-
lyser

0 2 0 0 2 

   Synliga 
olikheter mel-
lan teammed-
lemmar kan 
leda till kon-
flikt 

2 22 0 4 28 

   Summa  2 24 0 4 30 
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