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1. Inledning och problemformulering 
En av de stora utmaningarna inom vård och omsorg är att upprätthålla säkra och 

högkvalitativa verksamheter, inte minst när flera olika yrkesgrupper finns med i 

bilden (Powell & Davies 2012:807). Samtidigt ställer samhället ett allt större 

krav på ett välfungerande samarbete som sträcker sig över professionsgränserna 

(Kvarnström & Wallin 2001:9). WHO har i sitt policydokument ”Health 21 – 

Health for all in the 21st Century ” utfärdat att det måste finnas ett 

välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper för individens bästa. Detta 

ska bland annat uppnås genom respekt och tillit för varandras yrkesprofessioner 

(WHO 1998:32). I senare version av Health 21 menar de att år 2010 bör länder i 

Europa ha ett fungerande interprofessionellt arbete inom vård och omsorgen 

(WHO 1999:119). 

I lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 

fastställs det i 6§ första styckets första mening att ” Verksamheten enligt denna 

lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter”. Statens offentliga utredningar (SOU 2008:77) 

betonar vikten av samarbete för att främja harmoni mellan och komplettering av 

insatser från olika samhällsorgan och myndigheter (s.266-267). LSS är en 

speciallag som i många fall kan verka enkel och konkret, men som i själva 

verket är komplex (Wolmesjö 2009:89). Bland annat ställer en mångfald av 

olika brukare och professioner som finns inom dessa verksamheter allt större 

krav på ett välfungerande interprofessionellt arbete (Giertz 2012:216). 

Interprofessionell samverkan inom funktionshinderområdet är dock enligt SOU 

2008:77 bil.14 ett relativt outforskat ämne. 

Samarbetet mellan olika professioner är en viktig komponent i utförandet och 

upprätthållandet av en säker och högkvalitativ vård och omsorg. Enskilda 

professioner har varken kompetens eller kapacitet för att ensamma svara för de 

behov varje enskild brukare har. Därför behövs sammansättningar av olika 

professioner i interprofessionella team, med teammedlemmar som har unika 

roller och kompetenser. En helhetssyn behövs för att kunna se till brukarens 

bästa (Long m.fl. 2003:663, 672). Ett välfungerande samarbete mellan olika 

professioner förknippas ofta med ett effektivare användande av resurser 

samtidigt som brukarens bästa fångas upp på ett bättre sätt (Kvarnström 

2008:191). Med allt mer begränsade ekonomiska förutsättningar i vård och 

omsorgen ses samverkan som en naturlig del och möjlighet för att utveckla 

verksamheterna, undvika dubbelarbete samt frigöra resurser (Danermark 

2000:8-9). Vidare finns i samverkan en grund för tillit och samordning mellan 

teammedlemmar som är en förutsättning för ett välfungerade teamarbete 

(Kvarnström 2011:83; D’Amour m.fl. 2005:116). 
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Trots de möjligheter som samarbetet mellan olika professioner medför kan 

samverkan i många fall visa sig vara problematisk. Individer i ett team kan ha en 

stark yrkesidentitet vilket kan påverka gruppdynamiken i form av spänningar i 

gruppen och revirkamp mellan olika professioner (Kvarnström & Wallin 

2001:7; Long m.fl. 2003:663). Vissa forskare menar att denna typ av rivalitet 

gör att teammedlemmar får bristande respekt för varandra och en oklarhet för 

varandras roller. Detta kan leda till att en individs professionella roll varken 

förstås eller erkänns inom teamet (Larkin & Callaghan 2005:346; Kvarnström 

2007:37). Det från början tänkta teamet med en miljö där allas kunskap och 

expertis värderas lika högt riskerar att få en miljö där några medlemmars 

kunskap och expertis värderas högre än andras. En form av informell hierarki 

uppstår (Kvarnström 2008:195; Lingard 2012:1763). Förutom att 

teammedlemmar måste hantera teamet har de även sina egna roller att handskas 

med. Varje profession har sina bestämmelser, riktlinjer och yrkesetiska koder att 

förhålla sig till (Kvarnström 2008:191). 

Problematiken inom de interprofessionella mötena kan påverka kvaliteten på 

vård och omsorg och därigenom äventyra brukarens bästa. Utöver detta 

resulterar det även i att de tillgängliga resurserna inte används på ett så effektivt 

sätt som möjligt (Lingard m.fl. 2004:403). En av de centrala delarna i socialt 

arbete är värnandet om individen och dennes bästa vilket uttrycks i bland annat 

Socialtjänstlagen (2001:453) 1§ 1-2 stycket, LSS 5-7§§ och Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) 2a§. Dessa lagar utgör en grund för det sociala 

arbetets praktik.  

För att kunna säkra kvaliteten i vård och omsorg samt effektivisera användandet 

av resurser måste vi bland annat arbeta för en välfungerande samverkan genom 

att motverka den problematik som kan uppstå vid interprofessionella möten. Ett 

första steg i arbetet för ett välfungerande interprofessionellt arbete kan vara en 

kartläggning av de professionellas upplevelser kring samverkan och dess 

komplexitet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa professionellas upplevelser av interprofessionell 

samverkan inom funktionshinderområdet. Fokus kommer att ligga på de 

yrkesgrupper som jobbar med och har erfarenhet av samverkan. Vidare kommer 

studien att behandla samverkan utifrån professionsgränser och informella 

hierarkier. 

Forskningsfrågan blir följande: Hur upplever professionella att arbeta inom 

interprofessionella team? 

I studien belyses följande frågeställningar: 

 Hur beskriver och upplever de professionella samarbetet i teamet? 

 Hur upplever de professionella sin ställning i teamet? 

 Vilka möjligheter och utmaningar med att arbeta i interprofessionella 

team åskådliggörs? 

2.1 Avgränsningar och definitioner 

Studien har avgränsats till team i en mellanstor kommun i södra Sverige. 

Anledningen till just denna avgränsning är med tanke på den geografiska 

närheten mellan universitetet och våra informanter. För att ytterligare avgränsa 

oss har vi valt att studera team inom funktionshinderområdet. Teamen som 

studien riktar sig in på består av följande professioner: Sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt enhetschefer som ofta har en 

socionomutbildning. 

Nedan kommer centrala begrepp att tydliggöras samt förklaras hur de är tänkta 

att användas i studien. Andra begrepp som vi finner är relevanta för att lättare 

förstå studiens kontext kommer att definieras. 

Funktionshinderområdet: För den föreliggande studien avser begreppet de 

verksamheter som utför insatser fastställda i LSS 9§.  

Brukare: Begreppet brukare avser personer som är omsorgstagare av insatser 

enligt LSS 9§. Begreppet brukare är vanligt inom funktionshinderområdet och 

används i många verksamheter (Giertz 2012:18). 

Professioner: Brante definierar i sin teoriartikel profession som följande: ”yrken 

som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning” (Brante 2009:15). 

Uttryckt annorlunda är professioner yrken med en formell utbildning och som 

applicerar förvärvad kunskap i det praktiska arbetet (Abbott 1988:8). Det kan 

vara exempelvis enhetschefer som i sitt yrke använder sig av sin kunskap inom 

socialt arbete (Brante 2009:30). De yrken som ingår i vår studie anser vi 
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stämmer in på ovan angivna definition av professioner. Samtliga yrken har en 

universitetsutbildning som utgår från olika vetenskapsområden. 

Samverkan: Samverkan är enligt Danermark (2000:15) ”medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte”.  Det handlar oftast om att olika 

professioner möts för att samverka om något. I sin definition av samverkan 

beskriver Danermark begreppet samarbete som ett mer allmänt begrepp där alla 

typer av människor interagerar med varandra. Det innebär att det inte behöver 

handla om att professioner möts utan samarbete handlar mer om en allmän 

interaktion mellan människor (Ibid.). För enkelhetens skull kommer begreppen 

samverkan och samarbete att användas synonymt utifrån definitionen av 

samverkan. I grund och botten handlar det om människor, i vårt fall 

professioner, som möts och interagerar med varandra.  

Team: Definieras enligt nationalencyklopedin (2008:461) som ”mindre grupp 

som samarbetar i bestämt syfte”. Definitionen passar väl ihop med Danermarks 

definition av samverkan. 

Interprofessionella team/möten: I studien har begreppet interprofessionella team 

använts vilket kan ses som en speciell form av team. I den här formen av team 

möts olika professioner för att samverka mot ett bestämt mål. Det som gör 

teamet speciellt är att alla bidrar med sin specifika kompetens men att det finns 

ett hänsynstagande till övrigas bidrag och medlemmarna har ett gemensamt mål. 

Teamet bygger på en tydlig kommunikation, samspel och ett delat ansvar i 

arbetet (Thylefors 2007:93-94). När vi i studien skriver om det 

interprofessionella mötet eller arbetet avses de tillfällen då de professionella i 

teamet på en angiven tid träffas för att samverka. Interprofessionella team som 

teoretiskt begrepp kommer att vidareutvecklas i avsnitt 5.2.  
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3. Bakgrund 
För att beskriva upplägget av team och teamarbetet i den valda kommunen har 

informanternas förklaringar använts. Detta för att inte använda kommunens egna 

dokument som källa och därmed röja anonymiteten.  

Kommunen har utfärdat dokument som ställer krav på samarbete mellan 

professionerna. Samverkan kan ske på olika sätt. Det finns teamkonferenser där 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef samt vårdpersonal träffas 

ute på enheterna för att diskutera kring verksamheten och brukarna. Förutom 

vårdpersonal och enhetschef har varje enhet en sjuksköterska, en arbetsterapeut 

och en sjukgymnast kopplad till sig. Teamkonferenser sker två gånger per 

termin. Utöver teamkonferenser anordnas miniteam bestående av den för 

enheten specifika enhetschefen, sjuksköterskan, arbetsterapeuten och 

sjukgymnasten. Miniteamen samlas inför teamkonferenserna, men även när 

behov uppstår. Hur ofta teamen träffas varierar, det vanliga är mellan 6-8 

veckor. Användandet av miniteam har tidigare inte varit obligatoriskt, men har 

sedermera blivit det. Förutom miniteam och teamkonferenser finns andra former 

av samverkan. Enhetschefer har exempelvis chefskonferenser och samarbete 

med personalavdelningen. Utöver miniteam utgör hälsoprofessionerna, det vill 

säga sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna ett eget team. 

Detta för att enklare koordinera insatser.  

Fokus för denna studie ligger främst på samverkan i miniteamen. 
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4. Tidigare forskning 
Interprofessionell samverkan som fenomen är ett väl utforskat ämne som 

återfinns i såväl internationella som svenska studier. För att söka forskning kring 

detta har vi använt oss av sökdatabaserna LIBRIS och Scopus med följande 

sökord: Interprofessional teamwork/team, collaboration, professional 

boundaries, interdisciplinary work, interprofessional relations, patient care team, 

interprofessionell samverkan och teamarbete. Vidare granskades studiernas 

referenser för att på så sätt finna liknande studier att använda oss av. De studier 

vi fick fram med de ovannämnda tillvägagångsätten innehöll antingen 

möjligheter eller utmaningar i arbetet mellan olika professioner. Majoriteten av 

studierna hade dock fokus på utmaningarna och berörde vårdteam i 

sjukhusmiljö. I en litteraturstudie av Poole & Real (2003) om interprofessionella 

team har författarna hittat endast en studie inom socialt arbete. Resterande 

studier återfanns inom områden som bland annat sjukhusvård, geriatrik och 

intensivvård (2003:378-382).  

Samverkan inom funktionshinderområdet är ett relativt outforskat ämne. Den 

forskning som finns berör samverkan mestadels mellan myndigheter. Annan 

forskning inom just funktionshinderområdet rör brukares självbestämmande, 

levnadsvillkor och tillgången till insatser (SOU 2008:77 bil.14; Giertz 2012:37-

42). Då det råder brist på studier som explicit har fokus på samverkan inom 

funktionshinderområdet har vi därför valt att fokusera på den forsknings kring 

interprofessionell samverkan som finns inom andra ämnesområden. Områden 

som inte direkt tillhör socialt arbete. Även om studierna inte berör just 

funktionshinderområdet handlar de i grund och botten om fenomenet 

interprofessionellt arbete.  

Tidigare forskning presenteras nedan under två rubriker som handlar om olika 

aspekter av arbetet mellan olika professioner. Rubrikerna handlar om 

utmaningar samt möjligheterna med samverkan. Under rubrikerna presenteras 

såväl internationella som svenska studier. 

4.1 Samverkan och dess utmaningar 

Kvarnström har i en svensk studie studerat utmaningarna med interprofessionellt 

arbete. Via intervjuer med medlemmar från team i sjukvården konstateras 

fenomenet interprofessionella team som komplext och innehållandes en rad 

olika utmaningar. Studien belyser bland annat svårigheterna som konflikter 

kring gränser och roller. Teammedlemmarna kunde ibland uppleva att andra 

professioner gick in på deras område vilket inte var uppskattat. 

Ansvarsfördelningen i teamarbetet upplevdes som ojämnt fördelat och det fanns 

en känsla av att teamet i stort hade ett större inflytande. De enskilda 
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medlemmarna som individer och som representanter för en profession 

överröstades av teamet som helhet (Kvarnström 2008:195, 197). Vidare 

konstaterar Kvarnström att teammedlemmarnas kunskapsbidrag inte värderas 

lika vilket leder till att vissa professioners kunskap inte tas tillvara. Teamet 

riskerar därför att gå miste om det helhetsperspektiv som gynnar både brukaren 

och varje enskild profession. En annan svårighet som presenteras är 

organisatoriska värderingar av de olika professionerna. Somliga professioner 

ansågs som mer värda än andra vilket skapade svårigheter i samarbetet 

(Kvarnström 2008:195-196). De svårigheter som uppmärksammas i 

Kvarnströms samt i en annan studie av Larkin och Callaghan (2005) grundar sig 

på att teammedlemmar inte erkänner varandra, inte förstår varandra och inte 

respekterar varandras roller och kunskap. Tillsammans med den varierande 

statusen som organisatoriska förutsättningar ändå skapar blir ett samarbete 

mellan olika professioner svårt (Kvarnström 2008:199; Larkin & Callaghan 

2005:346). 

I en litteraturstudie diskuterar Pool och Real (2003) likt Kvarnström (2008) om 

att professionsstatus kan spela en roll för huruvida kunskapen tas emot. 

Eftersom de flesta team består av skilda professioner är risken större för 

oliktänkande. Varje profession vill att deras kunskap ska ses som den primära 

vilket kunde skapa konflikter i teamet (Pool & Real 2003:390, 394). Varje 

profession har sitt perspektiv på lösningen av ett problem och det är inte alltid 

att det råder konsensus över vilket perspektiv som är den rätta i situationen. När 

konsensus väl råder är det dock inte lika viktigt att vara den som utför insatsen 

(Pool & Real 2003:375, 387–388). Det handlar alltså mer om att ens kunskap 

och lösning ska vara den primära. Vidare diskuterar Pool och Real att det finns 

en stark vilja hos varje teammedlem att ha sin egen identitet. Medlemmarna höll 

fast vid sina arbetsuppgifter och gränsöverträde var därför inte uppskattat. Att 

aktivt skydda och förstärka sina professionsgränser var därför en naturlig del i 

det interprofessionella arbetet (Pool & Real 2003:392). 

Powell & Davies (2012) skriver i sin intervjustudie om professionsgränser och 

vilken betydelse de har för teamarbetet. Teammedlemmar var måna om sin 

profession och var inte villiga att lära ut sina arbetsuppgifter till andra 

professioner med risk att själva förlora den arbetsuppgiften (Powell & Davies 

2012:810). Samtidigt visar studiens resultat att det även fanns ett visst motstånd 

att ta sig an nya former av uppgifter som ansågs ligga utanför professionen. Hos 

en del teammedlemmar fanns en ovilja att samarbeta med personer från snarlika 

professioner. Oviljan verkade enligt författarna komma av en rädsla för att 

utmana någons kompetens eller att själv riskera att få sin utmanad (Powell & 

Davies 2012:812). Powell och Davies visar likt tidigare studier att de svårigheter 
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som samverkan för med sig påverkar kvaliteten på de insatser som ges. 

Professionella måste förstå såväl sin egen som övriga teammedlemmars roller 

och kunskaper för att brukaren inte ska bli lidande (Powell & Davies 2012:813).  

Kravet på en förståelse för varandra menar även Long m.fl. (2003) är essentiellt 

för att team ska fungera bra. Deras studie visar dock att denna förståelse inte 

alltid finns. Professioner upplevde likt i Kvarnströms (2008) studie att deras 

kunskap inte värderades på lika sätt. I Longs m.fl. studie upplevde 

sjuksköterskor att läkarnas och andra professioners kunskap värderas högre än 

deras. Sjuksköterskor vädjade för samlad kunskap och gemensamt utförande, 

men upplevde ofta att de övriga medlemmarna i teamet var väldigt beskyddande 

av sina egna professioner. Sjuksköterskornas försök till att förbättra teamarbetet 

och brukarinsatserna missförstods av somliga professioner som ett sätt för 

sjuksköterskorna att en större plats i teamet. Därför uppskattades inte försöket 

(Long m.fl. 2003:668, 671).  

Lingard m.fl. (2012) belyser fenomenet interprofessionellt arbete utifrån två 

perspektiv. Författarna av studien kombinerar intervju och observation som 

metod. Genom att intervjua informanterna om deras upplevelser av samverkan 

framkom det att informella hierarkier fanns i teamarbete som stort, men att det 

inte förekom i deras egna team. Vid observation av de berörda teamen 

konstaterade dock forskarna att det fanns informella hierarkier i samtliga team. 

Läkarna i vårdteamen visade sig vara de informella ledarna samtidigt som det 

var den professionen som var noggrannast med att det inte fanns någon sådan 

hierarki (Lingard m.fl. 2012:1763). Slutsatserna som författarna drar av studien 

är att oavsett hur hierarkier i teamen upplevs kommer det alltid att finnas vissa 

professioner som står högre i hierarkin än andra. Orsaken till detta ses som något 

utöver teamen och som de enskilda teammedlemmarna kan rå över. 

Samhälleliga strukturer, såsom längden på en utbildning eller vilka 

arbetsuppgifter och hur stort ansvar en profession har, skapar och bibehåller 

värderingar (Lingard m.fl. 2012:1765-66). Värderingar som författarna, likt 

Kvarnström (2008:196), menar återfinns i organisationer och ger upphov till 

informella hierarkier i de interprofessionella teamen. 

4.2 Samverkan och dess möjligheter 

Bristen på tillit och respekt mellan teammedlemmar är den största faktorn i 

uppkomsten av utmaningar. Kommunikation är därför nyckeln till ett 

framgångsrikt teamarbete. De ovannämnda studierna belyser de svårigheter som 

kan uppstå i samverkan, men samtidigt åskådliggör författarna vilka möjligheter 

som samverkan ändå medför. Ett välfungerande interprofessionellt arbete 

gynnar både brukare, professionella och organisation. Brukare får mer adekvata 

insatser då ett helhetsperspektiv träder fram när professionella samverkar. 
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Vidare gynnar det även de professionella i form av tidseffektivitet, de slipper 

dubbelarbete (Kvarnström 2008:191; Long m.fl. 2003:669). 

Interprofessionellt arbete behöver inte endast vara problematiskt. Det finns 

studier som visar på samverkan mellan olika professioner som ett vinnande 

koncept. En svensk studie om team i strokevård tar upp ett flertal effekter som 

kommer av teamarbetet. Här upplevde medlemmarna en samhörighet och 

prestigelöshet i teamet. Teamet gav också en insikt om varandras roller och 

professioner vilket in sin tur skapade en tillit. Brukaren och helhetsperspektivet 

var det primära och det fanns ingen rädsla i att dela med sig av sin kunskap i 

teamet (Harnby Bäckman m.fl. 2002:21, 23). Som tidigare nämnt finns det vissa 

personliga vinningar för professionella i samverkan. Deltagarna i studien 

upplevde teamarbetet som stimulerande och tillfredsställande. De utvecklade en 

tryggare yrkesroll och det fanns utrymme för ett personligt växande och lärande. 

Känslan av tillhörighet skapade ett engagemang och intresse för att jobba i team 

och för brukarens bästa (Harnby Bäckman m.fl. 2002:23-25). Grunden i varför 

teamarbetet var så lyckat, menar författarna, beror på en fungerande 

kommunikation. Teammedlemmarna upplevde att ju bättre de trivdes i gruppen 

desto bättre kommunikation blev det. Hur kommunikationen i ett team ser ut 

beror på engagemanget och intresset från samtliga medlemmar. Är en person 

negativt inställd till teamarbete kommer inte bara kommunikationen med denne 

bli lidande utan även teamarbetet i stort (Harnby Bäckman m.fl. 2002:22).  

Något som stärker påståendet om att team skapar en samhörighet är Kvarnström 

och Cedersunds (2009) studie om professionellas sätt att prata om sina team. 

Informanterna beskrev sig själva som beroende av varandra och ett team var 

nödvändigt för ett helhetsperspektiv. Teamet kunde därför användas som en 

tillgång för medlemmarna i deras arbete. När informanterna pratade om sitt team 

användes ordet ”vi” medan ”de” refererades till patienter och andra som inte 

ingick i teamet. Det tyder på att de professionella upplevde en stark tillhörighet 

till teamet (Kvarnström & Cedersund 2009:137-138, 141-142).  

OLIVIA-projektet (Organisatoriskt Lärande i Vårdens inre Arbete) studerade 

team inom Landstinget i Östergötland och konstaterar att teamarbete är lyckat på 

flera olika plan. När professionella arbetade i team steg engagemanget och viljan 

att göra bra ifrån sig. Varje teammedlem representerade en unik profession och 

därför var det viktigt att samtligas insatser var väl grundade. Det utvecklades en 

medvetenhet om varandras kompetens vilket gjorde att rollerna blev tydligare 

och stärktes. Under intervjuerna framkom det att teamarbetet bidrog till ett 

helhetsperspektiv med effektivare och mer samordnade insatser för brukarna. 

Brukare kunde märka ett flyt i insatser då de slapp en tidsödslande hänvisning 
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till de olika professionella. Teamet fungerade därför som en paketlösning för 

brukarna (Kvarnström & Wallin 2001:6, 9, 10).  

D’Amour m.fl. (2005) konstaterar i sin litteraturstudie att samverkan mellan 

olika professioner kan ses som en komplex och dynamisk process. Författarna 

menar att det inte går att tro att samverkan ska fungera väl enbart genom att 

samla skilda professioner i ett team. Vägen till ett välfungerande samarbete är en 

lång process och vilar på interaktioner mellan människor. Det är så att säga inte 

bara olika professioner som möts utan även personerna bakom dessa 

professioner. Det ställer krav på att tillit och respekt måste finnas mellan 

individerna i teamen (D’Amour m.fl. 2005:126-128). Vidare konstaterar 

författarna att interprofessionellt arbete sker främst utifrån två ändamål. Å ena 

sidan där samverkan utvecklas för brukarens bästa. Å andra sidan där samverkan 

utvecklas som ett verktyg för de professionella att utföra sina arbetsuppgifter. Ju 

bättre verktyg de professionella utvecklar via samarbetet, desto bättre kan de 

svara på brukarens behov (D’Amour m.fl. 2005:127).  

4.3 Sammanfattning 

I den presenterade forskningen ovan beskrivs interprofessionellt arbete som ett 

komplext fenomen. Lingard m.fl. (2012) visar att interprofessionellt arbete som 

forskningsområde kan vara svårt att studera. Studien belyser samverkan ur mer 

än ett perspektiv där arbetet mellan professioner kan upplevas som hierarkilöst, 

men att det omedvetet ändå finns en hierarki. Genom att i studien kombinera 

intervjuer med observationer framkommer både upplevda och faktiska 

förhållanden i teamarbetet. Övriga studier visar enbart den upplevda aspekten av 

samverkan, vare sig det är upplevelser av utmaningar eller möjligheter. 

Genomgången av Powell och Davies (2012) och Harnby Bäckmans m.fl. (2002) 

studier visar tydligt på att varje team är unikt, där liknande aspekter av 

samverkan upplevs på olika sätt. Det ger en fingervisning på hur komplexiteten 

runt interprofessionell samverkan som fenomen kan se ut. Ett genomgående 

tema som återfinns i de studier som belyser svårigheter med samverkan är att 

kunskap inte värderas lika. Detta kunde ta sig i uttryck på olika sätt. Det kunde 

vara att teammedlemmar upplevde att deras kunskap inte togs tillvara i form av 

bristande respekt och oförståelse, ojämn arbetsfördelning eller att andra 

professioner gick in på deras områden. Samtidigt var kommunikation den 

gemensamma nämnaren när det gällde en lösning på ovannämnda svårigheter. 

Att kommunicera, ha tillit och respektera var grunden för ett välfungerande 

interprofessionellt arbete.  

Som tidigare nämnts har forskning kring interprofessionellt arbete inom 

funktionshinderområdet inte kunnat hittas. LSS-lagstiftningen kan i många 
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avseenden vara en komplex lag att arbeta under. Eftersom samverkan kan ses 

som en dynamisk process byggd på interaktion mellan människor (D’Amour 

m.fl. 2005:126) innebär det att utmaningar och möjligheter kan uppstå oavsett 

vilket verksamhetsområde det handlar om. I funktionshinderområdet tillkommer 

dessutom den komplexa lagstiftningen som kan komma att ställa det 

interprofessionella samarbetet ytterligare på sin spets.  
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5. Teori, begrepp och perspektiv 
Studien teoretiska referensram utgörs i huvudsak av Andrew Abbotts 

professionsteori The System of Professions (1988) samt Thylefors modell av de 

olika teamtyperna. Abbotts teori belyser bland annat profession som begrepp, 

rivalitet och kampen om ta över och bibehålla jurisdiktion. Vidare kommer 

begrepp och perspektiv kring samverkan och aktörskap att tas upp. Detta för att 

ge en tydligare förståelse för samarbete mellan professioner. Teori och begrepp 

presenteras utifrån de aspekter som anses vara av särskild relevans för den 

föreliggande studien. 

5.1 Professioner och kampen om jurisdiktion enligt Abbott 

Vi har tidigare nämnt i avsnitt 2.1 att Abbott definierar professioner som yrken 

med formell utbildning där den förvärvade kunskapen appliceras i praktiken. 

Vidare ger den formella utbildningen en abstrakt kunskap som ger en ytterligare 

dimension i det praktiska arbetet. Innehavandet av den abstrakta kunskapen 

menar Abbott är en grundläggande aspekt för professioner att kunna hävda sin 

professionsrätt. En abstrakt kunskap gör dock nödvändigtvis inte professionen 

bättre på det praktiska. Abstrakt kunskap är viktig eftersom den ger en 

legitimitet i utförandet av det praktiska (Abbott 1988:54, 57). Tillsammans med 

den formella utbildningen och den abstrakta dimensionen av kunskapen blir 

professionen konkurrenskraftig gentemot andra (Abbott 1988:2, 8-9). 

Konkurrensen gäller jurisdiktion, det vill säga de område som professioner 

verkar inom. Varje profession har sin jurisdiktion med medföljande åtaganden. 

Det kan handla om olika arbetsuppgifter och andra krav som ställs (Abbott 

1988:2). En sjuksköterska har exempelvis en medicinsk utbildning med betoning 

på omvårdnad vilket ger kontroll och ansvar över medicinska och 

omvårdnadsmässiga insatser. Detta skapar ett dynamiskt system inom vilket 

professioner interagerar genom bland annat kamper om utökandet av 

jurisdiktion (Abbott 1988:33). Dynamiken illustreras i följande citat: 

From time to time, tasks are created, abolished, or reshaped by 

external forces, with consequent jostling and readjustment within 

the system of profession (Abbott 1988:33). 

Citatet visar på vilka sätt åtaganden och jurisdiktioner kan skifta mellan 

professioner. En organiserad och bred professionsbas är essentiellt i bevarandet 

av jurisdiktionen. Till detta hör även att professionen måste ha sin kompetens 

och abstrakta kunskap vilket är en central del i en professions styrka (Abbott 

1988:82,102). När det kommer till kampen om jurisdiktion finns det olika 

tillvägagångsätt för att bevara, markera samt utöka gränser. Det kan handla om 

att monopolisera vissa arbetsuppgifter, utarbeta klädkoder eller titlar. Exempel 

på detta är utskrift av mediciner och yrkestitlar som läkare (Abbott 1988:67). En 
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profession som har yrkeslegitimation bevarar och markerar sin jurisdiktion på ett 

bättre sätt än professioner utan. Legitimationen talar om vilka åtaganden som 

omfattas av den specifika professionen. Samtidigt som professionen ges rätten 

att verka inom jurisdiktionen utesluts obehöriga från att ta del av den (Abbott 

1988:80).  

Utökandet av den egna jurisdiktionen görs bland annat genom att klassificera 

åtaganden som sina egna, trots att åtagandet inte egentligen tillhör någon 

jurisdiktion. Genom att klassificera hävdar professionerna jurisdiktionsflytande 

åtaganden som sina egna (Abbott 1988:44). Vidare kan en profession utöka sin 

jurisdiktion genom att aktivt göra intrång på en annan profession och dess 

område. Problem definieras om för att passa det egna området. Alkoholism som 

problematik är exempel på ett problemområde som kan flytta sig mellan många 

områden såsom det sociala eller det medicinska (Abbott 1988:37, 98-99). 

Bevara, markera och utöka sin jurisdiktion är viktig för professionens 

överlevnad. En profession som förlorar områden till förmån för andra 

professioner riskerar att krympa och tappa sin professionella status. Fortskrider 

förlusterna riskerar professionen att bli verkningslös eller gå helt förlorad. 

Genom att utöka sin jurisdiktion blir professionen och dennes status starkare i 

systemet. Utökandet av område kan dock innebära en försvagning i förmåga att 

skydda sig. Det centrala blir därför att kontrollen över många områden gör en 

profession stark i aspekter av inflytande och status, samtidigt som den är mer 

utsatt för motattacker. En profession kan inte strida på alltför många håll 

samtidigt (Abbott 1988:60, 104). 

5.2 Team och teamtyper enligt Thylefors 

Thylefors (2007) belyser med en modell olika former av tvärprofessionella 

team, det vill säga team som arbetar över professionsgränser. Nedan kommer 

Thylefors olika teamtyper att presenteras. Varför vi väljer att presentera samtliga 

beror på att vi vill i detalj belysa skillnaderna mellan de olika teamen och 

därmed ge en bättre förståelse. Teamtyperna, tillsammans med informanternas 

beskrivning av samarbetet, har använts som ett hjälpmedel för att definiera 

vilken typ av team våra informanter arbetar i. 

Hur ett tvärprofessionellt team definieras beror på tre dimensioner. Den första 

dimensionen grundar sig i vilken utsträckning de olika professionerna är 

beroende av varandras kompetens. Den andra dimensionen handlar om hur 

mycket de olika professionernas roller överlappar varandra. Den tredje 

dimensionen har som grund i hur samarbetet mellan professionerna sker. 

Samarbetet kan ske på olika sätt. Det kan ske exempelvis genom delat ansvar 

eller centralt styrt samarbete (Thylefors 2007:91). De olika teamtyperna som 
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Thylefors presenterar är multi-, inter, transprofessionella samt 

professionsupplösa team.  

I det multiprofessionella teamet finns en tydlig avgränsning och rollfördelning. 

De olika professionernas kompetens är viktig, men används oberoende av 

varandra vilket innebär att insatserna oftast kommer efter varandra. Teamtypen 

handlar därför inte i någon större utsträckning om samspel. Samarbetet är i den 

typen av team centralstyrt vilket innebär att det finns en koordinator eller chef 

som samordnar de olika insatserna till en helhet (Thylefors 2007:92). 

Det interprofessionella teamet har till skillnad från det multiprofessionella ett 

mer integrerat samarbete och därför ställs ett större krav på att ha 

samkoordinerade insatser. Ett mer holistiskt perspektiv i utförandet av insatser 

träder fram och summan blir därmed mer än delarna. Kommunikation är här en 

grundpelare för ett bra samarbete. De olika professionernas kompetens inom 

sina respektive områden är fortfarande viktig samtidigt som hänsyn tas till 

övrigas kunskap. Ett delat ansvar präglar den här typen av team samtidigt som 

teamet kan ha en ”coach” som fungerar som en inspiratör för att få ut det mesta 

av varje profession. Rollen som ”coach” är olika beroende på hur teamet är 

uppbyggt. Det skulle kunna vara en oberoende person eller en teammedlem som 

omedvetet har tagit sig an den rollen (Thylefors 2007:94). 

Transprofessionella team kännetecknas av en betydligt tätare integration än de 

ovanstående teamen. Det finns ett medvetet gränsöverskridande arbete där de 

olika teammedlemmarna lär ut delar av sin kompetens till övriga i teamet. Skulle 

någon i teamet saknas finns det andra som tillfälligt kan täcka upp delar av 

dennes arbetsuppgifter. Samordningen av arbetet sker genom den teammedlem 

som har mest kompetens i det specifika ärendet (Thylefors 2007:94-95). Ett 

exempel kan vara att arbetsterapeuten har mest inflytande vid ärenden som rör 

arbetsterapi. Utmaningen med det transprofessionella teamet är att det är svårt 

för den professionelle att agera gränsöverskridande samtidigt som denne måste 

och vill behålla sin expertis i förhållande till övriga teammedlemmar (Thylefors 

2007:95–96). Det handlar med andra ord om att behålla sin jurisdiktion (Abbott 

1988:82, 102). 

Roll- och professionsupplösta team kan ses utifrån tre olika perspektiv. Det kan 

ses som en dysfunktionell upplösning där alla i teamet görs lika och där alla 

förväntas att göra lika. Teammedlemmarna uppfattar därför teamet som 

prestigelöst och utan konflikter. Det andra perspektivet är den funktionella 

upplösningen. Här kännetecknas teamet av en mångfald i yrkesgrupper men att 

samtliga har samma arbetsroll. Mångfalden ses som en styrka och något som ska 

leda till helhetsperspektiv och kunskap om flera metoder för att nå samma mål. 
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Det tredje perspektivet är det enbart upplösta teamet eller ett så kallat 

pseudoteam, som är en grupp olika professioner som inte tar hänsyn till 

varandras kompetens eller insatser. I det upplösta teamet arbetar de 

professionella endast utifrån sina professioners mål och det finns inget 

samarbete. Utvecklingen av pseudoteam är en risk som finns när olika 

professioner möts för att samarbeta i team (Thylefors 2007:96-97). 

På nästa sida presenteras Thylefors modell som illustrerar de olika typer av 

tvärprofessionella team. 
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Figur 1: Olika typer av tvärprofessionella team enligt Thylefors (2007:93).
1
 

 

 

                                                           
1
 Sökningar efter författarens eller bildillustratörens kontaktuppgifter har gjorts utan 

framgång. Efter kontakt med förlaget har vi fått godkännande att ha med figuren. 
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Den vanligast förekommande teamtypen är den interprofessionella följt av den 

transprofessionella. Ofta överlappar dessa två teamtyper varandra. Många team 

vill identifiera sig med båda teamtyper, framförallt ses ledarskapet som 

transprofessionellt (Thylefors 2007:98). 

Ett tvärprofessionellt arbete är inte alltid som teamtyperna framhäver utan det 

finns även utmaningar med den här typen av arbete. Det är inte sällan att bland 

annat kommunikationssvårigheter eller revir- och maktkamp uppstår. Thylefors 

menar att konflikter inte alltid behöver vara något negativt utan kan ses som en 

bekräftelse över att teamet fungerar. Det ska inte alltid råda konsensus i ett team, 

det måste finnas utrymme för delade åsikter för att i slutändan hitta den 

skräddarsydda lösningen på problemet. En medvetenhet om teammedlemmars 

olika prioriteringar och intressen skapar en förståelse för den rådande konflikten. 

En persons envishet som för många blir ett intrång i deras sfär ses istället som 

ett engagemang för sitt arbete. För att hitta den skräddarsydda lösningen måste 

man ibland kompromissa. Detta tillvägagångssätt för med sig även en annan 

effekt i form av att harmonin i gruppen bibehålls (Thylefors 2007:99-100). 

Grunden för teamarbete är att samtliga medlemmar ska ha en likvärdig status. 

Det finns faktorer som påverkar detta. Thylefors menar likt Abbott (1988:54, 

57) att i många avseenden kan bland annat utbildning och tradition återspegla 

teammedlemmarnas status i teamet. Thylefors menar dock att det även finns 

andra faktorer som kan påverka, såsom kunskap, erfarenhet och personliga 

kvaliteter (Thylefors 2007:101–102). 

Den största utmaningen som präglar allt arbete mellan professioner är 

tidsbristen. Tvärprofessionellt arbete går inte att bedriva om inte professioner 

möts. Utmaningen är därför att få teammedlemmarna att förstå vikten av 

samverkan och att prioritera det. Om inte samtliga professioner närvarar vid ett 

möte försvinner grundtanken med ett tvärprofessionellt arbete, det vill säga ett 

helhetsperspektiv (Thylefors 2007:103). För att få ett effektivt samarbete i 

samtliga teamtyper krävs tillit och öppenhet teammedlemmarna emellan. Varje 

individ måste uppmärksammas, respekteras och bekräftas för att de ska utföra 

goda insatser för teamet. Kommunikation är därför den viktigaste 

förutsättningen för ett välfungerande tvärprofessionellt arbete. Dialogen är ett 

viktigt verktyg när det kommer till hantera de utmaningar som samverkan kan 

ge upphov till. Dialog innebär att både kunna lyssna öppet och respektera andras 

åsikter samtidigt som det är lika viktigt att på ett tydligt sätt framföra sitt eget 

perspektiv (Thylefors 2007:100, 104–106). 
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5.3 Danermarks syn på samverkan 

Danermark menar att samverkan mellan olika professioner kan vara 

problematisk i aspekter av olika regelverk och professionernas ställning i 

hierarkin. Det är inte helt ovanligt att team har medlemmar som utgår ifrån olika 

lagstiftningar (Danermark 2004:48, 53). Det kan exempelvis handla om hälso- 

och sjukvårdslagen kontra socialtjänstlagen eller arbetsmiljölagen. I och med att 

olika professioner i första hand rättar sig efter sina egna regelverk kan det 

innebära svårigheter i samarbetet. Beroende på innehållet i regelverken får 

somliga professioner större auktoritet i olika avseenden. Detta kan resultera i att 

vissa professionella upplever att deras handlingsutrymme otillbörligt begränsas 

när de tvingas förhålla sig till andra teammedlemmars lagstiftningar (Danermark 

2004:48). 

Professionellas ställning i hierarkin kan ligga till grund för en problematisk 

samverkan. Det är ofta inte professionen i sig som utgör problematiken utan det 

är ansvaret som åligger professionen (Danermark 2004:53). Personer kan med 

sitt nuvarande ansvar, position och inflytande i teamet göra anspråk på områden 

och frågor som ligger utanför dennes jurisdiktion (Danermark 2000:42). Det kan 

leda till problematisk samverkan och konflikter kring befogenheter och 

arbetsuppgifter. För att samverkan ska fungera och ge effekt menar Danermark 

att organisationen måste ge förutsättningar för att samverkan ska kunna äga rum. 

Ofta är tid det största hindret för att samverkan inte ger det resultat som 

förväntas. Samverkan tar tid i dubbel bemärkelse, det vill säga att det tar tid att 

samverka samtidigt som att det tar tid innan resultat uppmärksammas och 

framgång med teamarbetet blir synligt. Resultat som bland annat 

resurseffektivitet och undvikande av dubbelarbete. För att samverkan ska kunna 

ske måste dock organisatoriska förutsättningar ges i form av resurser och 

avlastning av arbetsbörda (Danermark 2000:8-10, 18-19). 

5.4 Dunér & Nordströms perspektiv på roller och aktörer 

Inom teamen har de professionella olika roller som grundar sig utifrån deras 

funktion. Det finns enligt Dunér och Nordström (2005) bashjälpare, 

resurshjälpare och experthjälpare i ett team. Inom funktionshinderområdet är 

bashjälpare de som utför det praktiska runtomkring brukaren vilket kan vara 

omvårdnadspersonal på ett boende. Personer med en yrkeslegitimerad 

kompetens ses som experthjälpare. Dessa personer arbetar självständigt utifrån 

sin kunskap och erfarenhet. Exempel på experthjälpare är sjuksköterskor eller 

arbetsterapeuter. Resurshjälpare är personer som leder och fördelar resurser för 

att bashjälpare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enhetschefen på ett boende 

är den vanlige resurshjälparen. Teamens resurshjälpare är oftast de som ses som 
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spindeln i nätet, det vill säga de som leder och fördelar arbetar för bashjälparna 

och fungerar som samordnare (Dunér & Nordström 2005:26). 

5.5 Diskussion av de teoretiska perspektivens och begreppens relevans för 

studien 

Ovanstående teoretiska perspektiv och begrepp har valts på grund av två 

anledningar. För det första anser vi att samtliga perspektiv är betydelsefulla för 

att kunna förstå fenomenet samverkan mellan olika professioner. Den andra 

anledningen är att ingen enhetlig teori som täcker samtliga aspekter av 

interprofessionell samverkan har kunnat hittas. För att kunna belysa de aspekter 

som studien tar upp har därför en kombination av olika teoretiska perspektiv och 

begrepp valts. Kärnan i våra teoretiska utgångspunkter är att samverkan ses som 

en form av interaktion. Professioner möts i interaktion med varandra och arbetar 

för samma målsättning. Det råder dock inte alltid konsensus eller att önskad 

effekt uppnås. Samverkan kan i vissa avseenden vara problematiskt vilket har 

belysts i samtliga teoretiska perspektiv och begrepp. Abbotts (1988) teori tolkar 

vi har en strukturell nivå i belysning av de möjliga utmaningarna i arbetet 

mellan professioner. Teorin har professioner som grupp i fokus och inte de 

professionella i sig. Vi ville få förståelse för de större strukturella och 

bakomliggande faktorerna av samverkan som påverkar arbetet på grupp- och 

individnivå. Thylefors (2007) och Danermark (2000 & 2004) behandlar 

samverkan på gruppnivå med teamen i fokus och interaktionen mellan de 

professionella, det vill säga mer fokus på individen och hur denne samarbetar. 

Vidare för Dunér och Nordström (2005) med sig en ytterligare dimension på 

individnivå och de olika rollerna som kan finnas i ett team. Dessa perspektiv har 

valts bland annat för att vi ska få en förståelse för vilken ställning olika 

professioner kan ha i teamet. 

Föreliggande studies avsikt var inte bara att åskådliggöra de utmaningar som 

samverkan för med sig utan även vilka möjligheter som finns. Vi anser att våra 

teoretiska utgångspunkter har kunnat belysa det genom att visa på effekterna 

som kommer av samarbete. 
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6. Metod 
Under detta avsnitt behandlas de metodologiska val som föreligger studien. Här 

redovisas studiens urvals-, datainsamlings- och analysmetod. Vidare kommer 

även etiska överväganden, förförståelse och studiens framställning att redogöras 

för.  

6.1 Studiens ansats 

Syftet med vår studie var att belysa professionellas upplevelser av att arbeta 

inom interprofessionella team. När syftet med en studie är att studera 

upplevelser av ett fenomen är en kvalitativ metod den mest lämpliga. En 

kvalitativ ansats går på djupet av ett fenomen och fångar individers unika 

erfarenheter (Patton 2002:47-48). Kvalitativa metoder kännetecknas bland annat 

av få informanter som deltar i studien vilket innebär att en generalisering inte är 

möjlig. Det ligger dock inte i den kvalitativa metodens intresse, att generalisera 

(Patton 2002:14, 46). Kvalitativ metod kan bland annat relateras till en 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk tradition (Larsson 2005:2). Den 

hermeneutiska traditionen är en vanlig utgångspunkt när upplevelser av ett 

fenomen ska studeras. Informanterna befinner sig i centrum av studien och får 

ett stort utrymme i vad samtalet ska handla om (Westlund 2009:62). Traditionen 

kännetecknas av fylliga och tolkande beskrivningar för att läsaren ska få en 

helhetsbild av exempelvis materialet och informanterna. Det handlar mer om att 

få förståelse för ett fenomen snarare än att förklara det (Sohlberg & Sohlberg 

2009:102, 246-247; Westlund 2009:62). 

Den hermeneutiska traditionen tillsammans med den kvalitativa ansatsen var de 

utgångspunkter som var mest lämpliga för vår studie och dess syfte. 

Anledningen till varför vi fann dem lämpliga var för att vi ville gå på djupet och 

studera upplevelserna av fenomenet interprofessionellt arbete.  

Vidare har ett abduktivt förhållningssätt använts vilket innebär alternering 

mellan induktion och deduktion (Fejes & Thornberg 2009:25). Induktion 

innebär ett slags nerifrån- och upperspektiv. Utifrån det empiriska material som 

forskaren samlar härleds teorier och begrepp. Deduktiva resonemang är 

induktionens motpol och innebär att forskaren med hjälp och teorier och 

begrepp drar slutsatser om det studerade fallet (Sohlberg & Sohlberg 2009:128-

129; Patton 2002:453-454). Att ha ett abduktivt förhållningssätt innebär att 

forskaren studerar empirin utifrån dess egna premisser samtidigt som analytiska 

resonemang underbyggs med hjälp av teoretiska utgångspunkter (Patton 

2002:470; Svensson 2011:191-192). Detta är ett förhållningssätt som återspeglas 

i studiens resultat och analys. 
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6.2 Studiens urvalsmetod 

I vår studie intervjuades sju professionella som arbetade interprofessionellt inom 

funktionshinderområdet. Det interprofessionella arbetet kunde ses i bland annat 

miniteam beståendes av enhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. I och med att teamen bestod av fyra professioner valdes två 

representanter från varje profession. Detta för att få en bredare bild av 

upplevelserna kring samverkan mellan olika professioner. På grund av sjukdom 

uteblev en informant, men samtidigt sågs en mättnad genom återkommande svar 

i studiens empiriska material. Bortfallet anses därför inte ha någon större 

påverkan på studiens resultat. Av hänsyn till anonymiteten har vi inte angivit 

vilken profession endast hade en representant. 

För att hitta informanter användes ett kriterieurval. Det innebär att informanter 

måste uppfylla vissa för studien uppsatta kriterier för att kunna medverka 

(Patton 2002:238). Följande kriterier sattes upp: Informanterna måste i dagsläget 

arbeta interprofessionellt samt ha cirka ett års erfarenhet av att jobba i team. 

Kriterierna sågs som förutsättningar för att kunna studera upplevelserna av 

samverkan. För att kunna ta del av deras aktuella upplevelser av fenomenet såg 

vi det som naturligt att informanterna i dagsläget måste arbeta 

interprofessionellt. Ett erfarenhetskriterium var även viktigt för att 

informanterna skulle ha kunnat bilda sig en uppfattning över teamarbete. Varför 

det blev cirka ett år var för att det sågs som en rimlig tidsram. 

När kriterierna var uppsatta mailades en intresseförfrågan till ansvariga för 

funktionshinderområdet i närliggande kommuner. Av förfrågade kommuner 

svarade en kommun. Vi blev hänvisade till den ansvarige för hälso- och 

sjukvårdsprofessionerna, det vill säga sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och 

sjukgymnasterna. Den ansvarige frågade runt vilka som var intresserade av att 

delta och sedan fick vi ta del av en lista med intressenter och deras 

kontaktuppgifter. Kontakt togs även med två enhetschefer som ville ställa upp 

som informanter. Enhetscheferna tog kontakt med sin områdeschef och fick 

klartecken för att kunna delta. Samtliga informanter fick ett missivbrev (se 

bilaga 1) skickat till sina respektive mail. I missivbrevet redogjordes det för 

bland annat syftet med studien, rätten att kunna närsomhelst avbryta intervjun 

samt rätten till anonymitet. Informanterna skulle även godkänna deltagande 

genom att svara på mailet. Enhetscheferna bekräftade redan innan missivbrevet 

skickades att de ville delta. Under ett intervjutillfälle kom det fram att en 

informant hade jobbat mindre än ett år på den aktuella arbetsplatsen. 

Informanten hade dock erfarenhet av att jobba i team sen tidigare vilket 

resulterade i att vi gjorde bedömningen att denne ändå uppfyllde kriterierna för 

att ingå i studien. 
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6.3 Datainsamlingsmetod 

Studien grundar sig på data insamlad via intervjuer. Intervjun som metod är den 

vanligaste kvalitativa metoden. Den är lämplig när forskaren vill ta del av 

informanters upplevelser, beskrivningar, tankar och känslor av ett fenomen 

(Patton 2002:341; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:36). Metoden var därför 

lämplig för studien och dess syfte, att studera upplevelser av interprofessionella 

team. 

Intervjuerna som gjordes hade en semistrukturerad form. Detta innebär att 

intervjuaren använder sig av en intervjuguide innehållandes specifika teman som 

hjälpmedel. Forskaren styr på så sätt temat men låter samtidigt informanterna 

tala fritt utifrån sina upplevelser. Eftersom det på förhand är bestämt vilka teman 

som ska beröras möjliggör intervjuformen för forskaren att lättare följa upp 

intressanta tankar (Patton 2002:343-344). Då vi är ovana intervjuare ansågs 

denna intervjuform passa oss bäst. Vi kunde därmed låta informanterna tala fritt 

och fånga ett djup i det specifika temat samtidigt som det fanns en ram att 

förhålla sig till. 

Intervjuguiden bestod av ett antal teman med underliggande frågor och 

potentiella följdfrågor. De teman som berördes var: interprofessionella möten; 

kunskapsbidrag; hierarki, roller och professionsgränser; samt professionsstatus 

(se bilaga 2). Våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning låg till 

grund för guiden och dess teman. Bland annat utgick vi från Abbotts (1988) 

professionsteori samt studier där professionsstatus, hierarki, samarbete, kunskap 

och tid fanns som teman (Lingard m.fl. 2004:404; Lingard m.fl. 2012:1763). 

Guiden innehöll inledande frågor om bland annat bakgrund och utbildning. 

Detta för att inleda intervjuerna på ett bra sätt samt att få större kontext till 

materialet. Intervjufrågorna genomarbetades noga och godkändes av 

handledaren för det självständiga arbetet samt av en VFU-handledare som är 

enhetschef inom funktionshinderområdet. VFU-handledaren arbetar i en annan 

kommun men har erfarenhet av att jobba interprofessionellt. Vidare bidrog 

denne med att klargöra huruvida intervjufrågorna förstods såsom vi önskade. 

Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt. Detta ansågs vara det bästa 

alternativet eftersom det gav möjlighet att komplettera varandra, ifall att det 

skulle behövas. Det kan vara lätt att missa viktiga tankar som informanten 

delgett som den andra författaren då kan följa upp. Vidare kan det vara svårt att 

ensam både intervjua och analysera kroppsspråket. Med två närvarande kunde 

den ena intervjua och den andra notera kroppsspråk och tonfall som var av 

intresse. En och samma person intervjuade under samtliga intervjutillfällen 

eftersom vi ville ha liknande formulering och förklaringar på frågorna. Den 
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andre fungerade som ett stöd och kunde komma med följdfrågor vid behov. För 

att förbättra intervjuerna gjordes gemensamma reflektioner i efterhand över vad, 

hur och varför något sades. Vår gemensamma närvaro kan dock ha haft en 

påverkan på intervjusituationen. För vidare resonemang kring detta se avsnitt 

9.2. 

Intervjuerna spelades in via ljudbandsupptagning för att mer i detalj kunna 

analysera det som sades. Varje intervju transkriberades direkt efter av båda 

författarna. Egna transkriberingsregler som hur kommatecken och punkter skulle 

användas eller när pauser skulle skrivas ut sattes upp. Intervjuerna 

transkriberades även så ordagrant som möjligt för att inte gå miste om helheten 

samt med skriftspråk för ökad förståelse. Därmed kunde en noggrannare och 

mer konsekvent analys av materialet säkerställas (Tholander & Thunqvist 

Cekaite 2009:157, 163). 

6.4 Analysmetod 

Den analysmetod som valdes var kvalitativ innehållsanalys. Metoden innebär en 

tolkning av texter där likheter och skillnader som träder fram presenteras i olika 

kategorier och teman. Innehållsanalysen är kontextberoende, det vill säga att en 

text inte kan läsas utan att förstå dess sammanhang. Enskilda citat får heller inte 

användas utan att forskaren har förstått innebörden av det som har sagts innan 

och efter citatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008:159, 162).  

Innehållsanalysen kan delas upp i två grenar, den manifesta och den latenta. 

Analys av manifest karaktär fokuserar på vad en text säger vilket innebär att de 

faktiska orden och meningarna som en informant säger är det centrala. Latent 

analys har istället fokus på betydelsen bakom det som har sagts eller skrivits. 

Den senare varianten av analys har en högre grad av tolkning från forskarens 

sida (Graneheim & Lundman 2004:106, 111). Studiens syfte var att belysa 

informanternas upplevelser av interprofessionella team. Det var därför självklart 

att utgå från informanternas egna beskrivningar och uttryck. Samtidigt var det av 

intresse att få en ytterligare dimension, det vill säga att utifrån teoretiska 

utgångspunkter hitta ett djup i materialet. En kombination av den manifesta och 

latenta analysen sågs därför som ett naturligt tillvägagångssätt. Det är dock 

viktigt att som forskare inte försöka tvinga fram tolkningar ur texter. Det 

behöver inte alltid finnas en underliggande mening i det som sägs eller skrivs 

(Granheim & Lundman 2004:111). 

Analysprocessen utgick från Lundman & Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av de begrepp och tillvägagångssätt som medföljer en kvalitativ 

innehållsanalys. Första steget var att fastställa studiens analysenhet, det som ska 

analyseras (Lundman & Hällgren Graneheim 2008:162), i vårt fall 
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transkriberingarna. Det slutgiltiga målet med analysprocessen är att ur 

analysenheterna utröna kategorier och teman. För att nå dit måste forskaren följa 

vissa steg. Ur den text som läses dras för studien relevanta meningar och 

stycken. Dessa meningar och stycken kallas meningsenheter. Via kondensering 

kortas meningsenheterna ner utan att förlora det väsentliga innehållet. För att 

ytterligare underlätta hanteringen abstraheras kondenseringarna, med hjälp av 

koder, till en högre logisk nivå. Skillnader och likheter delar sedan upp koderna 

i olika kategorier. Koder får inte passa in i fler än en kategori. För att det inte 

ska ske måste kategorierna vara så pass uttömmande som möjligt. Slutligen 

ställs de olika kategorierna mot varandra och teman bildas utifrån kategoriernas 

gemensamma drag. Varje tema får därmed en egen röd tråd (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2008:163-164).  

Som tidigare nämnts följdes Lundman och Hällgren Graneheims analyssteg. 

Samtliga transkriberingar lästes av båda författarna och därefter jämfördes och 

diskuterades de meningsenheter som hittades. Meningsenheterna kondenserades 

och kodades tillsammans samt skrevs ner på små lappar för att enklare kunna 

överblicka materialet. Koderna delades sedan utifrån likheter och skillnader upp 

i underkategorier och kategorier. Det fördes kontinuerligt diskussioner kring 

koderna och kategorierna som reviderades allt eftersom, innan de fick sin 

slutgiltiga form. Från 21 underkategorier utformades åtta kategorier. De åtta 

kategorierna utkristalliserades till följande tre teman: Herren på täppan, Ensam 

är inte stark och Det ena efter det andra.  

För att illustrera analysprocessen följer på nästkommande två sidor exempel 

över hur våra meningsbärande enheter blev till teman.  
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Tabell 1: Exempel på hur en kategori konstruerades. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Det har förekommit 

genom åren att någon 

annan i teamet vill vara 

chefen på enheten och då 

blir det väldigt fel. Det blir 

jättefel” 

Någon annan 

i teamet vill 

vara chef. Det 

blir jättefel 

Annan vill 

vara chef 

 

 

 

Gränsöverträde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit men 

inte 

längre! 

”Vi är ju olika procentuellt 

[…] De vänder sig också 

kanske till den personen 

som är lättast att få tag på  

Den person 

som är lättast 

att få tag på 

Olika 

procentuellt 

 

 

 

Tillgänglighet 

”Vad finns det för 

anledningen att 

arbetsterapeuten ska gå in 

och göra mycket av ens 

jobb. En busschaufför är 

en busschaufför. En 

expedit är en expedit […] 

springa och göra varandras 

jobb, det är aja baja i min 

värld.” 

En 

busschaufför 

är en 

busschaufför. 

En expedit är 

en expedit” 

Olika roller  

 

 

Viktigt med 

gränser 

”Alltså då lyfter man 

henne i hennes profession 

[…]man försöker skapa en 

liten allians eller vad ska 

man säga[…]så att den här 

personen också får en 

uppgift på något sätt, 

behöver inte gå in på mitt 

kunskapsområde.” 

Försöka 

skapa en 

allians. Ger 

personen en 

uppgift, så de 

ej går in på 

mitt område 

Skapa 

allians 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

 

”Då skulle jag nog 

kommentera det. Att eller 

ja jag vet inte hur jag 

skulle lägga fram det, men 

kanske på ett team eller 

möte och ta det just med 

den personen.” 

Skulle 

ifrågasätta 

varför man 

går in på mitt 

område 

Ifrågasätta 
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Tabell 2: Exempel på hur underkategorier och kategorier blev till teman. 

 

  

Underkategori Kategori Tema 

Värde och respekt  

Mitt värde 
 

 

 

 

 

Herren på täppan 

Stark men svag 

Status  

Stolthet 
Legitimation 

Teamroll  

Vem är vem? 
Mandat 

Teamets funktion  

 

Till vilken nytta? 

 

 

 

 

 

Ensam är inte stark 

Diskussion utan personal 

Teamet i teamet 

Fungerar bra  

 

Mer än summan av delarna Kunskapsbidrag 

Helhetsperspektiv 

Gränsöverträde  

 

 

Hit men inte längre! 

 

 

 

 

 

 

Det ena efter det andra 

Viktigt med gränser 

Tillgänglighet 

Strategi 

Olika prioriteringar  

 

Det går inte! Olika lagstiftningar 

Tidsbrist 

Kommunikation  

Konsten att tala och lyssna 
Relation 
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6.5 Etiska överväganden 

Etik är en viktig del av forskning (Vetenskapsrådet 2002:5). Studien har 

genomförts i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt de 

lokala riktlinjer som socionomprogrammet utfärdat (Studiehandledning 2013:6-

7). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Tillsammans 

utgör dessa det så kallade individskyddskravet och innebär att ingen informant 

på något sätt ska kränkas, förödmjukas eller utsättas för fysisk eller psykisk 

skada (Vetenskapsrådet 2002:5-6). De lokala etiska riktlinjerna rör valet av 

informanter och hur resultatet får presenteras. Studenterna får till exempel inte 

presentera sitt empiriska material så att det på något sätt kränker eller påverkar 

informanterna negativt (Studiehandledning 2013:7). 

Informanterna i studien fick ta del av ett missivbrev som skickades ut i god tid 

före intervjuerna. I brevet förklarades studiens syfte och tillvägagångssätt där vi 

presenterade en önskan om att spela in intervjuerna. Dessutom informerades 

informanterna om att medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin 

medverkan närsomhelst. Det tydliggjordes även i brevet att anonymitet skulle 

råda samt att materialet endast skulle användas för det självständiga arbetet och 

därefter förstöras. Informanterna ombads lämna sitt medgivande för deltagande i 

studien genom att besvara det mail som skickades ut i samband med 

missivbrevet. För att ge möjlighet till frågor och funderingar lämnades 

författarnas samt handledarens kontaktuppgifter (se bilaga 1). Under 

intervjuerna var vi noga med att återigen gå igenom innehållet i missivbrevet för 

en sista försäkran om att de godkände sin medverkan. 

Presentationen av studiens resultat medförde vissa etiska överväganden. 

Samtliga informanter befann sig i samma byggnad vilket försvårade säkrandet 

av anonymiteten. Sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna 

delade i vissa avseenden kontor med varandra. Det resulterade i att större delen 

av arbetsplatsen kände till att intervjuer skulle ske och ibland även vilka som 

skulle intervjuas. Diskussioner har förts huruvida citat skulle härledas till både 

profession och intervju, exempelvis ”Sjukgymnast 1” eller om citaten skulle 

anonymiseras helt. Hade fullständig anonymisering valts skulle tyngden i 

resultaten förlorats då det i många fall kunde vara av betydelse att veta vilken 

profession som uttalat sig. Vissa citat innehöll redan information som avslöjade 

vilken profession som kan ha uttalat sig. Efter noga överväganden valde vi 

därför att skriva ut vilken profession, men inte vilken intervju det rörde sig om. 

Känsliga uppgifter som exempelvis namn och orter anonymiserades redan vid 

transkriberingarna. För att ytterligare säkra anonymiteten har vi valt att i studien 

inte skriva vilken kommun de professionella jobbar inom. Anledningen till detta 
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var att minimera risken att någon utomstående skulle kunna röja anonymiteten. 

Det empiriska materialet har endast används för studiens ändamål och obehöriga 

har inte haft tillgång till det. Studiens tillvägagångssätt anser vi uppfyller 

samtliga forskningsetiska principer vad gäller informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vidare följer 

studien även de lokala etiska riktlinjerna för socionomprogrammet. 

6.6 Förförståelse 

En viktig del i all forskning är att den som läser en studie eller text ska kunna tro 

på det som står. Ett sätt att öka en studies trovärdighet är enligt Ahrne & 

Svensson att forskaren ska vara transparant i sin framställning. Det ska finnas 

möjlighet att som läsare kunna kritisera studien (Svensson & Ahrne 2011:26–

27). Larsson menar att delgivandet av sin förförståelse för det fenomen som ska 

studeras är en viktig del för kvaliteten i kvalitativa studier. Genom att redogöra 

för sin förståelse tydliggör forskaren sitt perspektiv för läsaren. En stor del av 

förståelsen är de personliga erfarenheter som kan påverka forskarens tolkning av 

fenomenet (Larsson 2005:4).  

Vi har försökt att hålla ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. Det går inte 

att undvika att vår förförståelse kan ha påverkat studiens utförande. Under 

termin fem på socionomprogrammet var vi ute på vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Under VFU:n upplevde vi båda arbete i interprofessionella 

team. En av oss var med en skolkurator där interprofessionella team fanns i form 

av skolans elevhälsoteam. Den andra författaren hade sin VFU med en 

enhetschef inom funktionshinderområdet, dock i en annan kommun än den för 

studien gällande. Även här uppenbarade sig interprofessionella team i form av 

teamträffar med sjuksköterska, enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast samt 

vårdpersonal. Erfarenheterna från den sistnämnda VFU:n har varit det som har 

inspirerat oss att studera interprofessionellt arbete. Under VFU:n sågs vissa 

utmaningar och möjligheter med den här typen av arbete, som exempelvis 

gränsöverträdelser och helhetsperspektiv. Vi har så långt som möjligt försökt 

redogöra för varandras erfarenheter av utmaningar och möjligheter för att kunna 

hålla så neutralt och öppet förhållningssätt som möjligt. 

Socionomutbildningen har även bidragit till en viss förförståelse. Utbildningen 

har givit oss kunskaper om både sociala problem och arbetet kring dessa. 

Samtidigt har utbildningen givit oss verktyg för att se på sociala problem utifrån 

olika perspektiv. I kombination med våra personliga erfarenheter av 

interprofessionellt arbete kan vår förförståelse ha påverkat sättet att se på 

samverkan mellan olika professioner. Det kan ha givit upphov till att vi i studien 

har haft mer fokus på utmaningar och hinder snarare än möjligheterna med 
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samverkan. Programmet har även vid ett kurstillfälle bjudit in Susanne 

Kvarnström att föreläsa om interprofessionell samverkan.  

Vidare har vår förförståelse påverkats av litteratur, teori och tidigare forskning 

vilka ligger till grund för och har genomsyrat vår studie. 

6.7 Framställning av studien  

Författarna har skrivit samtliga avsnitt gemensamt. Därigenom har vi satt en 

gemensam prägel på det självständiga arbetet. Under arbetes gång har dock 

konsensus inte alltid rått mellan oss författare. Materialet har ibland tolkats på 

olika sätt, men genom ständiga diskussioner och reflektioner har vi ändå alltid 

lyckats komma fram till en gemensam tolkning.  
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7. Resultat och analys 

Våra informanter beskrev sitt samarbete som mer av det interprofessionella 

slaget. De beskrev de olika professionerna som oersättliga och det var viktigt 

med ett helhetsperspektiv. I varje specifikt ärende ansågs varje profession kunna 

komma med sin lösning på problemet utifrån sin unika kompetens. Samtliga 

medlemmars kunskap togs i beaktande innan beslut fattades. I vissa avseenden 

sågs transprofessionella drag i informanternas beskrivning av samarbetet. Det 

förekom gränsöverskridande arbete. Detta var dock omedvetet och i grund och 

botten inte uppskattat. För att det ska vara ett transprofessionellt team måste det 

gränsöverskridande arbetet vara en medveten del av samarbetet (Thylefors 

2007:95). Vidare ansåg några att rollen som ”coach” var den som hade mest 

kompetens inom det specifika ärendet, det vill säga likt ett transprofessionellt 

team. Emellertid fanns det andra i teamet som såg sig själva som ”coach” eller 

”spindeln i nätet”, som är ett av grunddragen i det interprofessionella teamet. 

Nedan presenteras studiens tre teman: Herren på täppan, Ensam är inte stark 

och Det ena efter det andra. 

7.1 Herren på täppan 
Temat handlar om teammedlemmarna och upplevelserna av den egna och andra 

professioner. I temat finns tre kategorier: Mitt värde, Vem är vem? och Stolthet. 

Tillsammans belyser kategorierna bland annat de professionellas ställning i 

teamet, vart beslutsfattandet ligger samt hur samtliga teammedlemmars kunskap 

värderas. 

7.1.1 Mitt värde 

Kategorin representerar upplevelserna av hur informanterna respekteras i teamen 

och vilket värde varje profession har. Mitt värde handlar även om vilken 

ställning informanterna har i teamet utifrån deras upplevelser av 

professionsvärde.  

Det fanns en gemensam upplevelse hos samtliga informanter kring de olika 

professionernas värde i teamet. Upplevelserna gällde såväl det egna värdet som 

kollegornas värde i teamet.  

Jag anser att min profession är lika viktig som alla andras som 

finns i huset. Jag är varken bättre eller sämre än dem. 

     Sjukgymnast 

Citatet belyser den enhetliga uppfattningen om vilket värde de olika 

professionerna hade. Ingen profession sågs som viktigare än någon annan utan 

teamarbetet sågs som något kollektivt. Thylefors (2007) menar att 

förutsättningen för ett gott interprofessionellt arbete är att det ska finnas samspel 
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och hänsyn teammedlemmar emellan. Grundtanken är att alla ska ha en likartad 

ställning i teamet vilket ställer krav på ömsesidig respekt (Thylefors 2007:94). I 

studien åskådliggjordes respekten för varandra på olika sätt. Detta illustreras i 

citatet nedan där arbetsterapeuten beskriver hur dennes kunskapsbidrag togs 

emot i miniteamet. 

Jag upplevde att det respekterades bra. Att jag fick bra respons 

tillbaka och så. Att man lyssnade på mig också. 

Arbetsterapeut 

Feedback i form av respons och bekräftelse var vanligt bland informanterna och 

uppskattades. Det sågs som viktigt för att veta att ett gott arbete har utförts och 

som en del i att kunna höjas ytterligare i sin profession. Enhetscheferna 

upplevde att de inte hade någon specialkompetens som de övriga medlemmarna 

utan en mer allmän kompetens. De uttryckte sin kunskap som ”lite om mycket”, 

men såg sig ändå som en lika viktig del i teamet. Allas lika värde blev tydligt 

och kan illustreras med följande citat: 

Jag är ju en del som alla andra, en fjärdedel. 

    Sjuksköterska 

I miniteamen fanns en önskan och vilja att samtliga professioner skulle få 

komma till tals och få sin röst hörd. Teamen strävade efter allas lika värde. Vi 

tolkar även det respektfulla klimat som fanns i uttalandena som ett sätt för 

individerna att bli sedda i sin profession. Upplevelsen av ställningen i teamet 

verkade hänga samman med den respekt och respons som mottogs från de andra 

medlemmarna. Feedback kan ses som en måttstock på hur professionen, men 

framförallt hur professionens insatser, värderas. Genom utsagorna såg vi att det 

fanns en ömsesidig respekt vilket var, i likhet med bland annat Kvarnströms 

(2008) slutsatser, nödvändig för teamets arbete. Utan respekt och förståelse 

gentemot varandra riskerar samverkan att brista (Kvarnström 2008:199). Det 

spelade ingen roll huruvida en profession hade en specialkompetens eller inte. 

Varje profession kunde bidra på sitt sätt, där samtligas kunskap fyllde en unik 

och lika viktig funktion.  

7.1.2 Vem är vem? 

Vem är vem? handlar om informanternas upplevelser om vilka roller som finns 

och vem som besitter de olika rollerna. Kategorin berör även var beslut och 

mandat ligger i teamet.  

Majoriteten av informanterna menade att det fanns andra roller utöver de 

formella som sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. En roll 

som ofta nämndes var spindeln i nätet. Den som drar i trådarna, sammankallar 
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till möte och handhar information och resurser. Enhetschefen var den som 

många gånger ansågs ha rollen som spindeln i nätet: 

Jag kallar ju till mötet på något sätt […] ja, vad ska vi kalla det då, 

spindeln kan vi kalla det. Sammankallande, samordnare, chef, kan 

man väl också säga. 

    Enhetschef 

Det föll sig naturligt i och med att det var enhetschefens enheter det gällde och 

tillgängliga resurser låg på dennes bord. Enhetschefen som spindeln i nätet 

ligger i linje med Dunér och Nordströms (2005) beskrivning av vilka 

huvudsakliga roller som återfinns i interprofessionella team. De menar att 

enhetschefen är en så kallad resurshjälpare, den som bidrar med och fördelar de 

resurser som finns tillgängliga. Resurshjälparen är också den som fungerar som 

sammankallare för professionerna (Dunér & Nordström 2005:26). Några 

informanter kunde dock ofta se sjuksköterskorna som den samordnande i 

miniteamet. Sjuksköterskan själv såg sig även som den ledande och 

sammankallande för miniteamet. Citatet nedan belyser hur sjuksköterskan anser 

att denna roll kan vara traditionsbunden. Samma roll som majoriteten ansåg att 

enhetschefen hade. 

Ja, jag är ju sjuksköterska, så det blir ju så. Av någon konstig 

anledning så är det ofta vi som leder teamet, såsom bollar ut 

frågorna, […] och det tror jag är en tradition, att det alltid har varit 

så. 

    Sjuksköterska 

Samtidigt fanns en betoning bland informanterna att det inte nödvändigtvis 

behövde vara någon specifik profession som var ledande under mötet. Vem som 

ledde var oftast situationsbundet. När miniteamens medlemmar samlades för att 

diskutera kring en specifik brukare kunde ledaren för mötet oftast vara den 

profession med mest omfattande insatser. Teammedlemmar gick in i mötet först 

och främst i egenskap av sina respektive professioner och fyllde i andra hand 

övriga teamroller såsom spindeln i nätet. Vi tolkar att det finns två aspekter av 

ledare för mötet. Den första aspekten är det övergripande ledarskapet som 

handlar om vem som överblickar verksamheterna och ser när miniteam börjar 

bli aktuellt. Informanterna kallade denna roll för spindeln i nätet och vi uppfattar 

enhetscheferna och sjuksköterskorna tillhörande denna roll.  

Där har det varit lite olika, men det har oftast varit enhetschef som 

har hållit i själva dagordningen eller vad man ska säga. 

    Sjukgymnast 
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Ingen arbetsterapeut eller sjukgymnast identifierade sig med denna roll utan såg 

antingen enhetschef eller sjuksköterska som innehavare. Vi ser det av naturen att 

enhetschef anser sig vara spindeln i nätet. Ute på deras enheter fungerar de redan 

som en slags sammankallare och samordnare. Sjuksköterskan som 

sammankallare kan snarare bero på tradition, att det är en profession som har 

funnits länge. Den andra aspekten av ledare för mötet handlar om vem som styr 

under mötestillfället. Här kunde vi inte se att någon specifik profession var mer 

dominerande än någon annan, det var snarare situationsbundet. När miniteamet 

diskuterade personalfrågor var enhetschefen ledande och när det handlade om 

rehabilitering eller medicinering var det någon av de övriga professionerna.  

När det kom till det slutgiltiga beslutsfattandet var majoriteten av informanterna 

överens om att mandatet låg hos enhetschefen. Viktiga beslut, i synnerlighet 

beslut med omfattande personalkostnader, togs inte utan enhetschefens 

godkännande. En sjukgymnast för liknande resonemang som Dunér och 

Nordström (2005:26) om att det är enhetscheferna som sitter på resurserna och 

fungerar som resursfördelare. I och med att vissa insatser kräver mer resurser än 

andra åligger det enhetschefen att disponera exempelvis personal. 

Enhetscheferna själva upplevde att de hade beslutsmandat eftersom de i 

slutändan ansvarade för verksamheten. Ett ansvar som flitigt betonades av de 

flesta informanter. Samtidigt fanns det från enhetschefernas sida också en 

benägenhet att tona ner det lite: 

Som jämbördig men med beslutsmandat. Det är ju trots allt jag 

som har ansvar för verksamheten […] det är ju jag som ryker om 

det skiter sig på enheterna för det är jag som har beslutsmandatet, 

men i diskussionen vill jag vara jämbördig. […] Alltså spel för 

galleriet att det är jag som fattar beslutet, för vi gör ju det 

tillsammans.  

    Enhetschef 

På pappret måste någon vara beslutfattande, men samtidigt var det viktigt att alla 

teammedlemmar var delaktiga i beslutet. Enhetschefen tonar därför ner sin 

ställning genom att proklamera sin jämbördighet. Det kan ses som ett försök att i 

mötet med de andra professionerna visa att samtliga är på samma nivå. 

Enhetschefen ingår i teamet i egenskap av chef över verksamheterna, inte som 

chef över miniteamet. Samtidigt fanns en förståelse från de andra professionerna 

varför enhetschefen i vissa frågor hade mandatpositionen. Teamets medlemmar 

hade olika uppgifter som förde med sig olika former av mandat. 

Ja, för det handlar ju om hur mycket personal man kan sätta av, 

sådana där personalfrågor har ju inte jag något mandat i att 
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bestämma, jag kan ju bara säga vad som behövs för den här 

brukaren.  

    Sjukgymnast 

Citatet illustrerar enhetschefen som enhällig beslutsfattare över personal och 

resurser. Hälso- och sjukvårdsprofessionernas mandat ligger i att bedöma vilka 

insatser som är nödvändiga. Det är tydligt att det finns mandat i miniteamen, 

men att de berör olika områden. Ingen profession har fullt mandat över hela 

teamet utan det rör sig om ett samspel mellan dem. 

7.1.3 Stolthet 

Kategorin redogör för synen på den egna professionen i förhållande till övriga 

professioner inom funktionshinderområdet. Vikten av att ha en utbildning och 

tillhörande legitimation belyses även i denna kategori. 

Trots att det fanns en strävan efter att teammedlemmar skulle vara lika i teamet 

framkom i materialet att det kunde finnas skillnader mellan professionerna.  

… att man har en lite översittarattityd. ”Jag har en legitimation 

vilket du inte har lilla du” ungefär. Inte bara mot mig utan även 

mot personal och där blir det ju, det är svårt att få till ett bra 

samarbete, om man går in med den inställningen att jag är mer 

värd än du.  

    Enhetschef   

Citatet ovan belyser hur en enhetschef upplevde att legitimerade professioner 

förhöll sig till icke-legitimerade. Legitimation ses som något viktigt och ett sätt 

att hävda sin kunskaps giltighet gentemot andras. Liknande attityd mot icke-

legitimerad personal återfanns i andra informanters utsagor. Attityden var främst 

riktad mot personalen ute på enheterna. Ett par informanter uttryckte att viss 

vårdpersonal saknade vårdutbildning och kunde därför inte se brukarnas 

problematik på samma sätt som de själva gjorde. En av informanterna menade 

att 4,5 år på universitet gav ett förhållningssätt som personer utan utbildning 

saknade. Formell utbildning medför enligt Abbott (1988) en abstrakt kunskap. 

Den abstrakta kunskapen ger tyngd och legitimitet i diskussionen kring det 

praktiska arbetet (Abbot 1988:54, 57). Det är något som till viss del kunde ses i 

miniteamen.  

Det är så mycket medicinska insatser […] vad det är för 

biverkningar, vad det är för prover som ska tas och vad man ska 

efterfråga hos en doktor […] för det vet man ju inte, gemene man, 

för det är ju klart det ska man inte veta för det har man inte 

utbildning för […] visst sjukgymnast har en del medicinsk 
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kunskap och arbetsterapeut har väl några poäng, men utan det här 

teamet tänker jag att den medicinska kompetensen försvinner. 

    Sjuksköterska 

Specifika uppgifter tillfaller den som har rätt utbildning, i ovanstående fall gäller 

det sjuksköterskan. Även om sjukgymnasten och arbetsterapeuten har viss 

kunskap är deras kompetens inte tillräcklig. Den profession vars område 

insatserna gäller har en kompetens av större legitimitet än andra. Det kan ge en 

känsla av stolthet, att på vissa områden ha en kompetens som inte finns hos 

andra professioner. Stolthet som syns mer hos vissa professioner än andra.  

En annan enhetschef menade att det inte enbart är hälsoprofessionerna som kan 

vara stolta, utan att även enhetschefer kan upplevas vara stolta. Informanten 

uttryckte att sjuksköterskor och enhetschefer är de professioner som under 

miniteamen kan uppfattas sitta på höga hästar.  

Sedan vet jag att det finns team där framför allt sjuksköterskan 

sätter sig lite… det är lite fint att sjuksköterska ibland så, och det 

kan då bli kamp med att det är lite fint att vara sjuksköterska och 

det är fint att vara chef. Är det två hästar som struttar i samma 

hage så är det inte bra liksom. 

    Enhetschef 

Enhetschefen menar att konsekvenserna av att ha professioner i miniteamet som 

tror sig veta bäst kan tära på samarbetet. Varför det endast rör sig om de här två 

professionerna beror möjligtvis på att sjuksköterskan har fler insatser än 

arbetsterapeut och sjukgymnast. Sjuksköterskan fungerar också som en 

sammankallare för hälsoprofessionerna. Enhetschefen kan ses tillhöra en 

kategori för sig eftersom denne har arbetsuppgifter av organisationskaraktär som 

skiljer sig avsevärt från övriga i teamet. En tolkning av detta skulle kunna vara 

att tradition kan spela roll i varför det är just enhetschef och sjuksköterska som 

sätter sig på höga hästar. Sjuksköterskan har en längre tradition än arbetsterapeut 

och sjukgymnast vilket kan innebära att det är mer accepterat för en 

sjuksköterska att vara den som tar mer plats. På samma sätt har enhetschefen en 

tradition av att leda och fördela arbetet. En professions historia och tradition kan 

enligt Thylefors (2007:101) påverka vilket inflytande som innehas när det berör 

samverkansrelaterade frågor. Informantens citat om att ”två hästar inte kan 

strutta i samma hage” kan tolkas som ett uttryck för att det är svårt att bedriva 

samverkan när flera professioner vill fungera som ledare i ett och samma team. 

Det kan också vara ett uttryck för de utmaningar som starka traditioner kan föra 

med sig. 
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7.2 Ensam är inte stark 
Ensam är inte stark handlar om informanternas upplevelser av interprofessionell 

samverkan och dess möjligheter. Två kategorier representerar temat: Mer än 

summan av delarna och Till vilken nytta? Tillsammans belyser kategorierna 

möjligheterna med samverkan i stort och betydelsen av miniteam. 

7.2.1 Mer än summan av delarna 

I denna kategori belyses de möjligheter som informanterna upplevde att 

interprofessionell samverkan förde med sig. 

Det fanns en positiv inställning hos samtliga informanter till ett arbete mellan 

professioner. Interprofessionell samverkan sågs som ett vinnande koncept och 

informanterna menade att samverkan drev verksamheterna och arbetet framåt. 

Genom att samverka skapades en arena för konstruktiva diskussioner mellan 

professionerna som resulterade i vinster för samtliga. Tidseffektivitet var en 

central del bland majoriteten av informanterna, något som även Danermark 

menar är en viktig anledning till samverkan (2000:8-9). Samverkan mellan 

professioner bjuder på en rak kommunikationsväg där både tid och resurser 

sparas in. I och med samverkan finns samtliga professioner tillgängliga vilket får 

som effekt att alla vet vad det som har gjorts och vad det är som behöver göras. 

Det blir ett flyt i insatser som i slutändan gynnar brukaren i form av rätt insatser 

vid rätt tidpunkt. När alla professioner drar mot samma mål får brukaren den 

vård och omsorg som behövs. Utebliven samverkan kunde enligt en informant få 

förödande konsekvenser:  

Alltså de enheter som inte har brukarperspektiv, där ser jag att de 

far illa. De får inte det… det de behöver. Det kan gälla 

grundläggande basal omvårdnad till en hälsosam kost till 

grundläggande behov man har rätt till. Det ser jag jättetydligt […] 

för att man inte samverkar. 

    Sjuksköterska 

Utan samverkan försvinner flytet i insatserna. Okontinuerliga insatser kan vara 

förödande för en brukare som har behov av en struktur i vardagen. Uppföljning 

av vad som har gjorts brister då det blir svårare för samtliga professioner att ta 

del av samma information. Sjuksköterskans uttalande kan ses som ett 

skräckexempel och som en markering för hur viktigt det är med samverkan.  

Det rådde en samstämmighet gällande att det inte fanns någon profession som 

hade en fullständig kompetens i alla sammanhang. Samtliga kunde bidra på sitt 

sätt, men det krävdes engagemang från alla.   
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Jag kan ju för det första inte allting. Jag är varken sjuksköterska, 

arbetsterapeut eller sjukgymnast. Så deras specialkunskaper, deras 

profession är jätteviktig för att jag också ska förstå. 

    Enhetschef 

Bland enhetscheferna såg vi en syn på samverkan som ovärderlig. I och med att 

de inte har någon specialkunskap vad gäller det direkta brukararbetet blev 

samverkan en absolut nödvändighet. Utan hälsoprofessionerna skulle 

verksamheten inte kunna fungera. Det fanns ett behov av att kunna komplettera 

varandra. Teamet var inte till för konsensus utan för att bra beslut skulle tas för 

brukaren. Ett samarbete mellan professionerna skapade ett helhetsperspektiv i 

arbetet för brukaren. Alla kunde bidra med sin del och som en informant 

utryckte sig: 

Det är bland det viktigaste vi gör, att man får med varandras 

tårtbitar i det hela […] Jag kan mina saker, det är bara en liten 

tårtbit. Men tillsammans med andra blir det ju komplett […] så att 

det blir en helhet. Att summan blir bra för den här personen. 

    Sjukgymnast 

Informanterna beskrev helhetsperspektivet som att varje profession bidrog med 

sin kunskap. Liknande beskrivning hittade Kvarnström & Wallin (2001:9) där 

teammedlemmar lyfte att helheten försvann om inte alla professioner bidrog 

med sitt perspektiv. Kunskapsbidraget kunde vidare variera beroende på 

problematik. Det var inte alltid teammedlemmar hade någon specifik insats i ett 

ärende, dock kunde de vara med i diskussionerna och komma med idéer utifrån 

sin kompetens. Helhetsperspektivet är något mer än summan av samtligas delar, 

vilket även Thylerfors menar är de grundläggande karaktärsdragen för 

interprofessionella team (2007:94). Tillsammans med informanternas 

upplevelser menar vi att det handlar om en anpassning och kombination av 

professionernas kompetens. Utifrån detta skräddarsys sedan insatser efter den 

specifika brukarens behov. Professioner samlas och utgör ett team som är 

starkare än individen i teamet.  

7.2.2 Till vilken nytta? 

Tidigare kategori berörde yttre effekter, sådant som direkt gynnar brukaren. 

Denna kategori redogör för en annan användning av miniteam som i första hand 

rör de professionella och verksamheterna. 

Flertalet av informanterna upplevde att teamen förde med sig positiva effekter 

för deras individuella yrkesroll. Teamen stärkte deras självförtroende och gav en 

trygghet i det egna arbetet. När teamet sammanstrålade för att arbeta gemensamt 

fick insatserna en helt annan betydelse: 
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Det skulle inte fungera om vi inte samarbetade med varandra. Den 

får man aldrig ta bort, vi kan inte jobba ensamma, någon av oss. Vi 

blir inte starka, ensam är inte stark alltså. Det blir en helt annan 

dignitet när vi jobbar tillsammans. 

     Arbetsterapeut 

Informanten menade att de tillsammans fick större pondus. Insatserna blev 

slagkraftigare och togs emot på ett bättre sätt. Miniteamen fungerade som en 

arena för personlig utveckling och lärande. Medlemmarna blev införstådda i 

varandras roller och kunskaper, samtidigt som den egna byggdes ut och stärktes. 

Tidigare studier har visat att team kan fungera som en lärande process där 

medlemmar lär av varandra. Det skapar en personlig och professionell 

tillfredställelse (Harnby Bäckman m.fl. 2002:23-25). Exempel kan vara att på ett 

personligt plan ha en vilja till en utökad kunskap eller att på det professionella 

planet känna trygghet i vilka insatser som är mest lämpliga.  

Miniteam användes bland annat när riktlinjer och rutiner skulle fastställas, eller 

när större förändringar var på gång ute på enheterna. Hur vårdpersonalen 

arbetade var ofta ett viktigt ämne på dagordningen. Personalen är involverade i 

en stor del av brukarnas liv och är delaktiga i utförandet av insatser. Näst intill 

samtliga informanter menade att miniteam gav möjlighet för att diskutera 

personal- och verksamhetsrelaterade frågor. Mest förekommande var att 

diskutera vårdpersonalens bemötande gentemot brukare samt hur teamet skulle 

förhålla sig till personalen. Det rörde ämnen som var känsliga och som behövdes 

resoneras kring utan personalens delaktighet. Inför stora förändringar kunde 

delaktighet skapa oro vilket resulterade i mer skada än nytta.  

… jag jobbar så och försöker jobba så, med strategier för hur, 

alltså säg att man har en personalgrupp som vill köra sitt egna lilla 

race. Jag ser det som att det inte är riktigt bra arbetssätt utan det är 

så här vi ska jobba mot den här brukaren så. Då involverar jag 

teamet till det här, alltså sjuksköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast.    

    Enhetschef 

Här har enhetschefen en idé över hur verksamheterna ska se ut. För att det ska 

kunna genomföras måste personalen vara ”med på tåget” och det görs med hjälp 

de övriga medlemmarna i miniteamet. Hälsoprofessionerna fungerar i sådana 

situationer som en förlängd arm för enhetschefen. Personalgruppen måste dock 

redan innan hälsoprofessionernas inblandning har förstått vikten av deras 

kompetens och insatser för verksamheterna. Vissa informanter menade att 

budskapet och stödet måste förmedlas av enhetschefen. Utan rätt stöd kunde det 

i vissa fall se ut som att hälsoprofessionerna försökte kontrollera verksamheterna 
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genom att styra och ställa i personalgrupperna. Vi tolkar det som att det är 

meningen att hälsoprofessionerna ska vara en del av verksamheten och inte 

fungera som några externa kontrollanter. 

I materialet har vi kunnat se ytterligare en dimension av miniteamet. Vi refererar 

till detta som ”teamet i teamet”. Hälsoprofessionerna hade utöver miniteam 

redan ett eget team. Det fick effekter för samarbetet: 

Jag tycker att det är bättre som man har för då kan man liksom 

diskutera även i teamet själva också innan man går och har 

miniteam med enhetschefen, att vi kanske kan ta upp det här med 

enhetschefen, att vi kan snacka ihop oss också, så det bli som 

ytterligare ett tillfälle. 

    Arbetsterapeut 

Hälsoprofessionernas team kunde användas för att resonera kring en brukares 

behov inför mötet med enhetschefen. Det sågs som en fördel att kunna prata 

ihop sig innan ett miniteam eftersom hälsoprofessionerna då var bättre enade. 

Informanterna ansåg även att enhetschefen behövde kopplas in först när behovet 

kring en brukare var fastställt. Båda enhetscheferna var positiva till att det fanns 

ett ”team i teamet”. De menade att förslag på insatser blev mer genomtänkta och 

det fanns oftast inga problem med att utföra dem. I praktiken upplevdes ingen 

problematik med hälsoprofessionernas team utöver miniteamen. Ett par 

informanter kunde däremot se en potentiell problematik med att enhetschefen 

möter ett sammansvetsat gäng. De menade att det skulle kunna upplevas som att 

hälsoprofessionerna kommer ”som en armé av folk” och kör över enhetschefen.  

7.3 Det ena efter det andra 
Kommande tema behandlar de svårigheter och utmaningar som kan uppstå i 

interprofessionell samverkan. Vidare redogörs för hur utmaningarna kan 

hanteras och förhindras. Temat representeras av tre kategorier: Hit men inte 

längre!, Det går inte och Konsten att tala och lyssna.  

7.3.1 Hit men inte längre! 

Denna kategori tar upp professionellas upplevelser av gränsöverträde och vikten 

av att värna om sina arbetsuppgifter. Kategorin tar även upp vilka 

tillvägagångssätt som fanns för att förhindra gränsöverträde. 

Samtliga av studiens informanter hade någon gång upplevt att andra 

professioner gått in på deras arbetsområden.  

Det här har förekommit genom åren att någon annan i teamet vill 

vara chefen på enheten. Och då blir det väldigt fel, det blir jättefel. 
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Vi har olika professioner och jag är väldigt tydlig med att säga att 

jag inte är det ni är. Jag är det här. 

    Enhetschef 

När gränsöverträde skedde sågs det oftast som ett intrång. Det var inte 

accepterat när andra professioner utan tillåtelse utförde andras arbetsuppgifter. I 

de fall det hade skett överträdelser upplevdes det som fel och inskränkande. 

Många informanter menade att det var viktigt att var och en arbetade i egenskap 

av sin profession och endast utförde det som de hade mandat för. Abbott 

(1988:60) för i sin professionsteori ett resonemang om att bevarandet av 

uppgifter är viktigt för att professionen inte ska förlora sin funktion. Liknande 

tankesätt kring gränsöverträdelser återfanns i materialet. Enhetschefernas 

upplevelser av att andra försökte ta över och styra bland personalen kunde ses 

som det tydligaste intrånget. Utifrån Abbotts resonemang kan enhetschefens 

upplevelser tolkas som ett uttryck för en rädsla av att förlora sin roll som ledare. 

Andra gränsöverträden som fanns i miniteamen var ofta mellan arbetsterapeut 

och sjukgymnast. Det beskrevs som en hårfin gräns och det fanns flytande 

arbetsuppgifter mellan dessa två professioner. Rehabiliterande insatser var 

typiska åtgärder som båda professionerna var inblandade i men som lätt kunde 

gå in i varandra. Flytande arbetsuppgifter är enligt Abbott de som lättast kan 

övertas, vilket vi märkte i materialet angående arbetsterapeut och sjukgymnast.  

Graden av tillgänglighet ute på enheterna kunde också ge upphov till 

gränsöverträde. 

Vi är ju olika procentuellt. Det är ju fler sjuksköterskor och 

arbetsterapeuter än sjukgymnaster […] De vänder sig också 

kanske till den personen som är lättast att få tag på.  

    Sjukgymnast 

Sjuksköterskan var den hälsoprofession som hade flest insatser och var därför 

mer tillgänglig. Professionen ansågs ha lättare för att kliva in på de övriga 

hälsoprofessionernas områden än tvärtom. I vissa fall kunde det hända att 

sjuksköterskan i samband med viktkontroll rekommenderade motion, något som 

normalt var ålagt en sjukgymnast. Det fanns visserligen en förståelse varför den 

typen av intrång skedde. Samtidigt var det dock önskvärt bland informanterna 

att professionen det gällde var den som fick komma med rekommendationerna. 

Handlade det om en form av avlastning menade en av informanterna att den 

hellre skulle komma från den egna professionen och inte en annan. Den egna 

jurisdiktionen kunde annars, i Abbotts termer, riskera att förloras.  
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Det finns en risk att åtgärden inte blir lika bra. Det finns också en 

risk att vi sänker varandras legitimitet och det finns en risk i att vi 

sänker varandras, ja det är lite samma sak, att man sänker statusen, 

för att om du som sjuksköterska går in och börjar ta 

arbetsterapeutens roll då säger ju du också implicit att du faktiskt 

kan […] vad ska då arbetsterapeut vara här för? 

    Enhetschef 

Det fanns olika anledningar till varför det var viktigt att hålla i sin jurisdiktion. 

Alltför många intrång i ens arbetsuppgifter riskerade att sänka professioners 

status. I slutändan kunde det innebära att yrkesrollen löstes upp och riskerade 

således att bli verkningslös. Vi fann i materialet att informanterna var rädda om 

sitt mandat. De hade en roll som de identifierade sig med och den fick inte 

förloras. Flertalet informanter menade att det fanns en anledning till varför vissa 

professioner hade en yrkeslegitimation. Arbetsuppgifter skulle och fick endast 

utföras av personer med rätt utbildning och tillhörande legitimation. Den 

formella arbetsbeskrivningen var ett sätt för att kontrollera vad en profession 

verkligen hade mandat för att göra på arbetsplatsen. I enlighet med Abbott 

(1988:80) sågs utbildning och legitimation som sätt för att bibehålla uppgifter 

och åtaganden och därmed skydda sin jurisdiktion. Det ansågs som ytterst 

viktigt bland informanterna att det fanns en klar uppdelning över vem som 

gjorde vad: 

Alltså man får inte sudda ut gränserna så att man inte vet längre 

om den andra gör nu det jag hade tänkt göra för då blir det väldigt 

otydligt, och då vågar man till slut kanske inte göra någonting. Det 

kan ju bli en rädsla för att man ska överträda sitt yrkesområdes 

befogenheter, så det gäller ju att vara medveten om vad var och en 

ska göra. 

    Arbetsterapeut 

Utan en klar uppdelning fanns en risk att de professionella kom in på områden 

som de inte behärskade fullt ut. En samstämmighet rådde bland informanterna 

om att varje profession måste hålla sig till sina arbetsuppgifter för att det ska 

vara tydligt och rättssäkert mot brukare och personal. 

Teammedlemmarna hade därutöver olika strategier för att synliggöra och 

förhindra gränsöverträdelser. Den vanligaste strategin var att gå direkt till 

gällande person och ifrågasätta varför personen gått in på deras arbetsområden. 

Samtidigt var det ibland bättre att välja sina strider för relationen i miniteamet. 

Intrång kunde hos vissa informanter ses som ett starkt engagemang för arbetet. 

De menade då att det bästa sättet för att lösa situationen var att lyfta den andre i 

sin profession: 
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Då lyfter man henne i hennes profession och sen ber om hjälp […] 

man försöker skapa en liten allians, eller vad man ska säga. Så att 

den här personen också får en uppgift och på något sätt inte 

behöver gå in på mitt kunskapsområde och jag behöver inte gå in 

på hennes, men jag behöver ändå hennes hjälp. 

    Enhetschef 

Genom att lyfta personen i sin profession eller tilldela specifika uppgifter 

minskar risken för gränsöverträde. Professionen blir på så sätt synlig och det 

finns inget behov för personen att göra andras åtaganden. Informantens uttryck 

om att skapa en allians tolkar vi som att det är bättre att ha personen med sig än 

mot sig. Alliansen kan komma att underlätta det fortsatta samarbetet i 

miniteamet.  

7.3.2 Det går inte 

I denna kategori kommer samverkans utmaningar med fokus på organisatoriska 

förutsättningar och lagstiftningar att behandlas. 

Trots att en tidigare kategori redogjorde för tidseffektivitet som en möjlighet 

med samverkan ses tid paradoxalt nog som en av de större utmaningarna. För att 

kunna samverka måste det finnas tid för det:  

Det som i så fall har varit dåligt är ju att någon hela tiden inte kan. 

Att man knuffar fram så att det blir inaktuellt det man tänkt att 

prata om. Att man försöker hitta nya tider. Det kan jag tycka blir 

lite såhär och då har vi det äntligen. 

    Sjukgymnast 

Ibland kunde det upplevas som svårt att samla alla professioner. Studiens 

informanter såg tidsbrist som en av de stora orsakerna till varför samarbetet i 

vissa fall inte fungerade fullt ut. Hälsoprofessionerna uppfattade enhetscheferna 

som stressade och att det då blev svårt att planera in ett möte. En informant 

menade att det ibland kunde ta flera månader innan de kunde träffas. 

Anledningen till att möten inte blev av ansågs vara relaterat till prioriteringar. 

Flertalet informanter menade att det låg på enhetschefens bord att prioritera 

miniteam, men att denne samtidigt kunde ha mycket annat i kalendern som tog 

tid. Det blev ett stressmoment för teammedlemmarna när möten uteblev och 

arbetet hamnade på hög, vilket i sin tur ytterligare spädde på upplevelserna av 

bristande tid. Tidsbrist är enligt Danermark (2000:18-19) och Thylefors 

(2007:103) en avgörande faktor till varför samverkan uteblir. Samverkan sker 

först när professioner möts och därför är det viktigt att samtliga prioriterar det. 

För att professionella ska kunna prioritera menar Danermark att organisatoriska 

förutsättningar måste ges.  
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När informanterna väl samlades höll de till på enhetschefens kontor. Under 

mötet kunde olika prioriteringar och lagstiftningar ses som utmaningar för 

samarbetet. 

Sjuksköterskan har ju HSL som sin lagstiftning, jag har LSSen 

men sen måste jag ju ta hänsyn till HSLen och SOL och diverse 

SOFSar och diverse annat liksom arbetsmiljölagar och annat, på 

något sätt så har ju en sjuksköterska HSL som sin ledstjärna och 

jag […] måste ta hänsyn till mycket mer. 

    Enhetschef 

Hälsoprofessionerna utgår främst från hälso- och sjukvårdslagen (HSL) medan 

enhetschefer främst har LSS-lagstiftningen, men även flera andra lagar, att ta 

hänsyn till. I grunden har LSS och HSL samma utgångspunkter där brukarens 

bästa står i fokus, dock lägger HSL en större betoning på hälsa medan LSS 

betonar självbestämmandet. Informanterna menade att det kunde leda till 

svårigheter i samarbetet. För en sjuksköterska var kost och hälsa ”A och O” i 

arbetet med brukaren. Det var däremot svårt att upprätthålla såvida enhetschefen 

inte såg problematiken på samma sätt. Bland enhetscheferna lades i stället ett 

stort fokus på brukarnas autonomi. Hälsoprofessionerna menade då att brukarna 

kunde ta beslut som inte gick i enighet med deras hälsa.  

För när man är verksamhetsansvarig och har ett visst tänk och 

präglar sin personalgrupp, då kan jag komma med vad jag vill för 

det är inte aktuellt, för här på enheten bestämmer brukarna själva. 

    Sjuksköterska 

Enhetschefens betoning på självbestämmanderätten kunde enligt några 

informanter ses som ett sätt för att inte behöva ta ett större ansvar för arbetet. 

Självbestämmanderättens betydelse kunde inte bara ses hos enhetscheferna utan 

vissa informanter menade att det även präglade arbetet på enheterna. 

Hälsoprofessionerna menade då att de ibland kunde känna sig motarbetade. 

Team med medlemmar som utgår från olika lagstiftningar är vanligt 

förekommande och ibland problematiskt, menar Danermark (2004:48). 

Utmaningen blir då att fastställa vilken lagstiftning som bör prioriteras högst. 

Det får till följd att vissa medlemmar kan uppleva ett begränsat 

handlingsutrymme. Citatet ovan kan ses som ett exempel på när sjuksköterskan 

känner att dennes lagstiftning hamnar i skymundan. Det är inte längre hälsan 

som är aktuell utan självbestämmandet. 

7.3.3 Konsten att tala och lyssna 

Kategorin Konsten att tala och lyssna belyser kommunikationen och relationen i 

miniteamen.  
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Relationen mellan teammedlemmarna beskrevs överlag som god, men att det 

fanns utrymme för förbättringar. Hälsoprofessionerna menade att samarbetet 

med enhetscheferna kunde variera. De uttryckte, liksom enhetscheferna, att det 

inte är möjligt att ha en lika god relation med alla. Vikten av professionalitet och 

professionellt förhållningssätt betonades. Teammedlemmarna måste kunna 

bortse från att de ibland inte går ihop på ett personligt plan och i stället förhålla 

sig professionellt till samarbetet.  

Det kan ju vara så att vi inte känner varandra och att vi inte pratar 

riktigt samma språk. Där har det emellanåt haltat lite […] att vi går 

in med lite olika förväntningar på det här, jag är ju van vid mitt sätt 

att jobba. 

    Enhetschef 

Skillnader i förväntningar och språk kunde leda till svårigheter i miniteamen. Vi 

kunde i materialet se att det fanns en förståelse för varandras roller och 

kompetens, men det kunde variera och tog sig lite olika uttryck beroende på 

vilken fråga som var i fokus.   

Man är mer nyfiken och kunskapshungrig. Ja för om min 

sjukgymnast säger ”nu kör vi lite akupunktur här för att det blir 

inget bra med smärtlindring, nu kör vi akupunktur”. ”Självklart” 

säger jag. 

    Sjuksköterska 

Citatet visar att det fanns en vilja av att förstå och lära sig av varandra. En annan 

teammedlems kunskap ifrågasattes inte utan togs snarare emot på ett positivt och 

nyfiket sätt. Samtidigt upplevde vissa informanter att det inte fanns någon 

förståelse för samverkan i stort. Utmaningen var därför att få till en dialog och 

engagera samtliga medlemmar. Hälsoprofessionerna fann en utmaning i att få 

vissa enhetschefer att förstå vikten av samverkan. Miniteamet kunde inte 

fungera som ett miniteam om inte enhetschefen var med på noterna. I grund och 

botten arbetade hälsoprofessionerna och enhetschefen mot samma mål, dock 

kunde det hindras av bristfällig kommunikation. Informanterna menade att när 

enhetschefen väl var insatt i hälsoprofessionernas arbete skapades ett utrymme 

för gott samarbete. Öppen och tydlig kommunikation var enligt samtliga 

informanter nyckeln till ett välfungerande interprofessionellt arbete. 

Man måste kunna prata med varandra och kunna öppna upp, för att 

kunna ge varandra kritik […] men ibland kanske det är stängda 

dörrar så att man inte kan nå fram till varandra och då får man ju 

ibland ryta lite grann och säga ”nu måste vi skärpa oss här”. 

    Arbetsterapeut 
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Kommunikation är det som i Harnby Bäckmans m.fl. (2002) studie framkommer 

som bland det viktigaste för fungerande teamarbete. En rak kommunikation 

skapade en tillitsfull miljö där teammedlemmar trivdes och ville arbeta i. Ju 

bättre medlemmarna trivdes i teamet, desto tydligare blev engagemanget i 

arbetet (Harnby Bäckman 2002:22-23). Citatet ovan tolkas som att det finns en 

önskan om att ha ett arbetsklimat där det går att kritisera kollegor utan att 

kritiken uppfattas som påhopp. Vidare menade även två informanter att 

öppenheten måste bygga på en förståelse och respekt för varandras roller.  
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8. Diskussion 

Interprofessionellt arbete är som resultaten visar ett komplext fenomen. Hos 

studiens informanter fanns det blandade upplevelser av vad som sågs som de 

stora utmaningarna och möjligheterna med teamarbete. Helhetsperspektivet var 

den största anledningen till varför professioner samverkade. Utan ett samarbete 

fanns en risk att brukarna for illa. Samtidigt kunde det nära samarbetet föra med 

sig utmaningar i form av gränsöverträden och lagstiftningar som ställdes mot 

varandra. Det finns otaliga faktorer som påverkar samarbetet mellan 

professioner och i denna studie har vi lyft fram och belyst ett fåtal av dem. 

Studiens miniteam upplevdes bland informanterna som hierarkilösa och 

teammedlemmarna ansågs ha en likartad ställning i sina team. Samfällt 

betonades betydelsen av professionernas lika värde i beskrivningen av 

samverkan. Status måste enligt Thylefors (2007:101-102) bortses från i 

samverkan mellan professioner och ett lika värde måste införas för att ett gott 

interprofessionellt arbete ska kunna uppnås. I resultaten kunde vi i stort se 

hierarkilösa team, men att det i vissa team kunde föreligga en hierarki. 

Yrkestradition och utbildning fick stort utrymme hos några, även om allas lika 

värde betonades starkt. Det faktum att enhetschefer och sjuksköterskor utsågs, 

av både dem själva och andra, som ledande i teamen kan vara ett tecken på att 

hierarkier ändå kan förekomma. Huruvida team är hierarkilösa eller inte kan 

bero på hur individerna förhåller sig till sina egna och andras traditioner. 

Betydelsen av traditioner skulle kunna vara en orsak till att team är hierarkiska 

och det blir extra tydligt när enhetschef och sjuksköterska med långa traditioner 

av att leda och samordna ingår in teamet. Vidare skapar vissa organisatoriska 

förutsättningar obalans mellan professionerna i teamet. Enhetscheferna är 

ansvariga för verksamheterna och har därför av naturen en något högre ställning. 

Thylefors (2007:101-102) diskuterade kring tradition som något som kan 

påverka teammedlemmars status. Starkare tradition kunde ge upphov till en 

större ställning i teamet. För att team ska vara hierarkilösa tror vi att det måste 

finnas en medvetenhet kring de traditioner som omgärdar den egna 

professionen. Varje teammedlem måste även kunna hantera traditionerna och 

inte låta de påverka teamarbetet på ett negativt vis. Informanternas upplevelser 

av lika ställning och värde i teamen tolkas som att ett välfungerande samarbete 

var det primära och att traditionernas betydelser kom i andra hand. Samtidigt är 

det möjligt att det som sagts under intervjuerna inte återspeglar de faktiska 

mötena. 

Interprofessionellt arbete sågs som något positivt och det fanns ett erkännande 

bland teammedlemmarna att ingen profession hade fullständig kunskap. En 

intressant aspekt värd att nämna var att tre aktörer kunde gynnas av samverkan: 
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brukarna, organisationen och de professionella. Brukarna fick bättre insatser 

utifrån ett helhetsperspektiv och som var skräddarsydda efter deras behov 

samtidigt som det blev en kontinuitet i insatserna. Tidigare studier (Kvarnström 

& Wallin 2001:9-10; Harnby Bäckman m.fl. 2002:21) lyfter bland annat 

helhetsperspektivet som centralt för samverkan. I och med att informanterna 

själva ansåg att ingen hade fullständig kunskap framställs samverkan som det 

enda sättet för att kunna skräddarsy insatser. Utan samverkan tappas 

helhetsperspektivet och den optimala hjälpen för brukaren uteblir. För 

organisationen medförde samverkan en effektivare användning av resurser 

samtidigt som kvaliteten på brukarinsatserna förbättrades. Vad gäller de 

professionella kom samverkan att underlätta deras arbete. Det intressanta var att 

föreliggande studies resultat vad gäller de personliga vinsterna med samverkan 

tydligast återfanns i Harnby Bäckmans m.fl. (2002:22-23) studie. Teamarbetet 

stärkte teammedlemmarnas självförtroende och de kände sig tryggare i sina 

yrkesroller. Andra studier, som exempelvis Lingard m.fl. (2004:407), betonar 

nästan uteslutande brukar- och organisationsrelaterade vinster. Vi tror att 

självförtroendet och tryggheten som de professionella fick från teamen även kan 

komma att ses i det individuella arbetet utanför teamen. Interprofessionell 

samverkan påverkar således all form av arbete och kan därför ses som ytterst 

nödvändig för organisationen.  

Ett intressant fynd som kunde utläsas ur materialet var, trots den goda 

samverkan, uppfattningen av gränsöverträde som en utmaning. Intrång var inte 

uppskattat hos någon av informanterna och det var därför viktigt att skydda sina 

gränser. Sjuksköterskan var den profession som uppfattades ha lättast att kliva in 

på andras områden samtidigt som den var svårast att göra intrång på. Något som 

dock förbryllar är att alla hälsoprofessioner har varsin legitimation, det som 

Abbott (1988:80) menar ska hålla andra professioner borta. Den enda 

professionen i miniteamet som inte hade legitimation var enhetschefen. Varför 

det förekom gränsöverträde trots att majoriteten av professionerna hade en 

legitimation kan bero på flera orsaker. Sjuksköterskeprofessionen har funnits 

länge och har därmed en stark tradition och legitimation att luta sig mot i 

förhållande till de andra professionerna. De två andra hälsoprofessionernas 

legitimationer kan då möjligtvis ses som mindre etablerade än sjuksköterskans. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast hade arbetsuppgifter som var snarlika och som i 

många avseenden gick in i varandra. Det kan göra legitimationerna diffusa och 

professionerna svårare att skydda. Sjuksköterskan hade däremot arbetsuppgifter 

som skiljde sig mer markant från de övriga och det skulle kunna vara en av 

orsakerna till varför professionen var svår att göra intrång på. När jurisdiktioner 
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anses vara otydliga kan det enligt Abbott (1988:98-99) öppna upp för medvetna 

gränsöverträden från andra professioner.  

En intressant aspekt här är att vissa arbetsuppgifter och insatser är mer skyddade 

än andra. Rekommendation av motion, som sjukgymnasten hade i åtagande, 

kunde lätt göras av andra i förbifarten. Sjuksköterskans uppgifter som var av 

mer medicinsk karaktär utfördes dock nästintill aldrig av andra. Kan det förutom 

svag legitimation vara så att arbetsuppgifter värderas olika? Det tror vi kan vara 

möjligt då tidigare forskning, däribland Kvarnström (2008:195-196), redan visat 

att kunskaper i team värderas på olika sätt. Enhetschefen hade som tidigare 

nämnt ingen legitimation utan enbart sin tradition att skydda professionen med. 

Tradition verkar inte vara tillräcklig då enhetscheferna själva uttryckte att 

samtliga hälsoprofessioner har försökt att ”vara chef ute på enheterna”. 

Legitimation, det som enhetscheferna saknar, menar Abbott (1988:80) är ett 

ytterligare steg för att stärka professionen och dess tillhörande jurisdiktion. 

Sjuksköterskornas starka ställning i teamet kan därför förklaras av att det finns 

en stark legitimation och gedigen tradition. Vidare går det inte att uttala sig om 

inom ramen för studien i vilken utsträckning enhetscheferna syns ute på 

enheterna, men eventuellt skulle detta kunna vara en bidragande faktor till 

intrång på chefsområdet. När hälsoprofessionerna i miniteam möter en 

enhetschef som sällan är ute på enheterna kan det uppfattas som att de vet bäst 

om hur personalen ska samordnas. Detta skulle då kunna upplevas från 

enhetschefens sida som ett intrång i dennes arbete. Resultaten visade vidare att 

gränsöverträde, som upplevts av samtliga informanter, verkade vara ett känsligt 

ämne. Trots att flertalet av studiens informanter menade att överträdelser och 

intrång i dagsläget inte förekom skulle den spända stämningen runt ämnet kunna 

tolkas som att så inte var fallet. Detta ämne var något som gärna kringgicks och 

det var som en elefant i rummet. Alla ser att den finns där, men ingen vill riktigt 

tala om den.  

Under miniteamen var en annan utmaning att professionerna utgick från olika 

lagstiftningar. När självbestämmanderätten åberopades av enhetschefen kunde 

hälsoprofessionerna i vissa fall uppleva det som undanflykter. I dessa avseenden 

kände sig hälsoprofessionerna motarbetade. Det skulle snarare kunna ses som en 

fråga om olika prioriteringar och inte som en medveten motarbetning. 

Utbildningen kan ha satt prägel på tankesätt samtidigt som lagen tvingar 

professionerna att agera på specifika sätt. I studien innebar det att 

hälsoprofessionerna tydligare utgick ifrån ett hälsoperspektiv medan 

enhetscheferna mer betonade socialtjänstlagen och självbestämmanderätten. Vid 

svåra ärenden ville varje profession utgå från sitt eget sätt vilket kunde uppfattas 

som motarbetningar. Svårigheterna blev då att kunna hitta en gemensam lösning. 
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Likt D’Amour m.fl. (2005:126-128) samt Powell och Davies (2012:813) anser 

vi att en tydlig och rak kommunikation är ett första steg mot en förståelse för 

respektive utgångspunkter och synssätt vilket på sikt skulle kunna bidra till en 

möjlig lösning på problemet. 

”Teamet i teamet” sågs som något som gynnade det interprofessionella arbetet. 

Ett par informanter menade dock att det kunde finnas en fara med att 

hälsoprofessionerna var alltför samspelta. I denna studie fann vi ingen 

problematik med ett ”team i teamet”, men vi menar att det är möjligt att det 

skulle kunna finnas. Utkristalliseras mindre grupper inom ett team finns en risk 

att någon lagstiftning eller kompetens hamnar i skymundan. För att inte gå miste 

om helhetsperspektivet är det därför viktigt att det finns en förståelse för 

samtliga teammedlemmars lagar och roller. 

Interprofessionell samverkan som arbetssätt för med sig många utmaningar men 

även möjligheter. För att kunna hantera utmaningarna och dra nytta av 

fördelarna ställs det stora krav på organisatoriska förutsättningar och på de 

professionella själva. Vidare måste det även finnas utrymme för att kunna prata 

om de känsliga utmaningarna. Dessa kan annars komma att bli svåra att lösa och 

kan då fortsätta att försvåra det interprofessionella teamarbetet.  
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9. Metodologisk reflektion 
Nedan diskuteras studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Slutligen 

kommer studiens kategorier samt metodologiska överväganden att redogöras 

för.  

9.1 Trovärdighet 

För studier av kvalitativ karaktär är trovärdighet centralt och det finns olika sätt 

att skapa, bevara samt öka den. Svensson och Ahrne (2011:27) diskuterar tre 

olika tillvägagångssätt för att göra kvalitativa studier trovärdiga. En studie måste 

ha transparens vilket innebär att författarna ska ha skrivit forskningstexten på ett 

sätt som ger läsaren möjlighet att kunna granska den kritiskt. Studiens olika 

metodologiska val ska vara noggrant beskrivna och författaren får inte utlämna 

viktiga detaljer som kan ha påverkat resultatet. Läsarna ska enkelt kunna följa 

forskningsprocessens gång och förstå hur författaren har reflekterat kring valen. 

Under framställningen av studien har vi varit noga med att tydligt redovisa de 

olika val som har gjorts. Vi hade bland annat som mål att presentera texten på ett 

tydligt och rättframt sätt, allt för att inte läsaren ska förlora flytet eller bli 

förvirrad i läsandet. Analysprocessen redogjordes steg för steg och illustrerades 

med två tabeller som visade hur meningsenheter slutligen blev till teman. 

Graneheim och Lundman (2004:110-111) beskriver trovärdigheten som direkt 

beroende av hur forskaren har analyserat sitt material samt att de olika 

meningsenheterna ska tillhöra rätt kategori och tema. Med detta i åtanke har vi 

därför varit noga med att diskutera och kontrollera att samtliga koder och 

meningsenheter hör till rätt kategori. I avsnitt 6.4 redogjordes för hur 

kategorisering ska gå till. Kategorierna ska vara så uttömmande som möjligt och 

en kod får inte passa in i flera än en kategori. I praktiken har detta varit svårt att 

uppnå. Under framställningen av studien uppmärksammades att vissa kategorier 

kan upplevas gå in i varandra. Varje kategori inleddes därför med en kortare 

förklaring av dess innehåll. Vi tror att distinktionen mellan kategorierna på så 

sätt tydliggjordes. 

Svensson och Ahrne (2011:28) menar vidare att återkoppling till fältet kan ses 

som en del i en studies trovärdighet. Tanken med en återkoppling är att 

informanterna ska kunna relatera till det resultat som forskaren presenterar. Det 

behöver emellertid inte innebära att informanterna måste hålla med om eller 

tycka om forskarens resultat. Analysen av intervjuerna återkopplades till de 

informanter som hade önskat det. Detta för att ge dem en möjlighet att ta del av 

och lämna eventuella synpunkter innan arbetet är färdigställt. Responsen från 

informanterna var positiv. 
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9.2 Pålitlighet och överförbarhet 

Det finns ett flertal faktorer som kan ha påverkat studiens pålitlighet. Intervju 

som metod har vissa svagheter. Den belyser inte alla perspektiv på ett fenomen 

utan måste kombineras med andra metoder, det vill säga forskaren måste 

triangulera ett fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:56; Svensson & 

Ahrne 2011:27). I den föreliggande studien valdes endast intervju som 

datainsamlingsmetod vilket kan ha påverkat studiens pålitlighet. 

Vidare finns det en problematik med att det som informanterna säger inte 

nödvändigtvis är det som sedan görs i praktiken. Det är därför viktigt att 

triangulera fenomenet med olika datainsamlingsmetoder (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011:56). Vi har i viss mån utfört en triangulering då båda författarna 

närvarade vid intervjutillfällena. Under tiden den ena författaren höll i en 

intervju kunde den andra observera informantens kroppsspråk när olika frågor 

ställdes, som Alvesson (2011:44) redogör för. Vid mer känsliga frågor noterades 

att vissa informanter såg osäkra ut och gav svårtydda svar. Efter intervjuerna, 

men även under, kom det fram att några informanter kände till vilka de övriga 

var. Detta kan ha påverkat resultaten genom att informanterna svarat på vissa 

sätt som nödvändigtvis inte behöver spegla hur de faktiskt upplever exempelvis 

relationer. Krippendorff (2013) menar att informanter, vid tillfällen då de vet att 

forskarens resultat skulle kunna påverka dem, kan svara utifrån eget intresse. 

Det är därför viktigt att inte ta informanternas svar för givet (Krippendorff 

2013:36). Krippendorffs resonemang tydliggjordes i vår studie när några 

informanter efter intervjun berättade att det förekom spänningar i relationer och 

viss revirkamp mellan professionella. Utsagor som inte överensstämde med vad 

som sagts under intervjun. Vi tror att studiens resultat och pålitlighet mycket väl 

kan ha påverkats av det ovannämnda.  

Det finns också en medvetenhet om att själva intervjusituationen kan ha spelat 

roll för studiens pålitlighet. Båda författarnas närvaro vid intervjuerna har både 

sina fördelar och nackdelar. Till fördelar hör som tidigare nämnt att medan den 

ena intervjuar så kan den andra fokusera på bland annat kroppsspråk. En nackdel 

är däremot att informanterna kan uppleva intervjun som ett förhör och då känna 

sig i underläge. I kombination med att intervjuerna spelas in kan informanterna 

hämmas ytterligare och därmed vara kortfattad i sina svar (Alvesson 2011:44). 

För att försöka motverka den här problematiken hade vi redan i missivbrevet 

förberett informanterna om att båda författarna skulle närvara och att intervjun 

önskades att spela in. Samtidigt finns en annan sida i intervjusituationen, 

nämligen forskareffekten. Informanter kan svara på frågor utifrån vad de tror att 

forskaren vill veta, de vill ligga forskaren till lags (Lalander 2011:90). 
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Förförståelsen, som presenterades i avsnitt 6.6, kan ha haft en påverkan på hur 

det empiriska materialet samlats in och analyserats. Under studiens gång har det 

varit en utmaning att bortse från förförståelsen. En av författarna hade 

erfarenheter av utmaningar och problematik i interprofessionellt teamarbete. Det 

kan ha påverkat hur intervjuerna utfördes och vilka följdfrågor som ställdes. 

Analysen kan även ha påverkats då vi kan ha tolkat informanternas utsagor 

utifrån våra egna erfarenheter. Larsson (2005:4) menar att det speciellt inom 

hermeneutiken inte går att undkomma tolkningar. Det finns alltid ett perspektiv 

av något slag bakom påståenden och slutsatser som görs. En redogörelse av våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter talar därför om för läsaren vilka 

utgångspunkter vi haft i studien. För att ändå vara så objektiva som möjligt inför 

och under intervjuer och analys har vi ständigt haft en dialog med varandra. 

Genom att reflektera över våra erfarenheter anser vi att vi lättare har kunnat 

särskilja våra tolkningar från informanternas upplevelser.  

I termer av studiens överförbarhet är det viktigt att ha i åtanke att resultat och 

analys som har presenterats är unika för studiens informanter. Varje informant 

har sin unika upplevelse och när det kommer till kvalitativa studier är det därför 

svårt att prata i termer av generalisering (Svensson & Ahrne 2011:28). 

Kvalitativa studiers resultat kan dock enligt Svensson och Ahrne till viss mån 

överföras till andra personer eller kontexter (2011:29). Delar av denna studies 

resultat menar vi kan gå att överföra till andra verksamhetsområden. Resultatet 

om att professionella går in på varandras områden och att det är viktigt med 

gränser tror vi är resultat som kan gå att överföras till liknande miljöer. 

Äldreomsorgen kan vara ett sådant område eftersom det finns samma eller 

liknande professioner som samverkar med varandra. 

9.3 Alternativa tillvägagångsätt och övriga reflektioner 

Det finns alternativa sätt att utforma studien utifrån det föreliggande syftet. 

Intervjuerna skulle kunna kombineras med observationer av teamarbetet för att 

på så sätt triangulera fenomenet interprofessionellt arbete. Om det 

tillvägagångssättet använts hade informanternas upplevelser kunna kartläggas 

samtidigt som vi hade kunnat observera huruvida det som sägs är det som görs. 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.1 hade Lingard m.fl. (2012) via en kombination 

sett skillnader mellan det sagda och det gjorda. Det hade varit intressant att se 

om liknande skulle återspeglat sig hos vår studies informanter. I och med att 

miniteam inom den valda kommunen sker oftast var 6-8 vecka såg vi därför en 

problematik med att kunna närvara. Fokusgruppintervjuer som metod sågs som 

ett alternativ där vi kunde ha samlat varje profession för sig. Fördelen är att 

informanterna kan känna trygghet med att ha sin profession samlad och därmed 

lättare kan delge sina upplevelser. 
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Nackdelen är att materialet förlorar teamkontext och handlar mer om det 

personliga än det interprofessionella. Problemet som vi såg med fokusgrupper 

var att kunna samla alla informanter. Det rör sig om flera professioner och 

många informanter. Inom ramen för det självständiga arbetet ansåg vi att 

kombinera observation och intervju eller att ha fokusgrupper skulle bli alltför 

omfattande varvid endast intervju valdes som datainsamlingsmetod. 

Vad det gäller att vissa av studiens informanter kände till andras medverkan 

hade urvalet kunna genomförts på ett annat sätt. Vi kunde ha bett de ansvariga 

som ordnade fram informanterna att försöka vara noga med att informanterna 

inte skulle känna till varandras medverkan. Huruvida de sedan väljer att berätta 

för sina kollegor om sin medverkan kan vi däremot inte rå över. Ett alternativ 

hade kunnat vara att fråga efter en lista över vilka som arbetar med miniteam, 

för att sedan på egen hand slumpmässigt välja ut informanter och kontakta dem.  
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10. Kunskapsbidrag och framtida forskning  
Med den föreliggande studien har vi belyst professionellas upplevelser av 

interprofessionellt arbete inom funktionshinderområdet. Studien har bidragit 

med en kunskap om vilka möjligheter och utmaningar som kan uppstå i arbetet 

mellan olika professioner. Vi hoppas även att studien har kunnat ge en insikt i 

betydelsen av samverkan inom socialt arbete. Samtidigt har vi velat 

uppmärksamma de känsliga utmaningarna som finns för att kunna öppna upp en 

reflektion kring dessa.  

Studien har inte redogjort för vilka organisatoriska förutsättningar som givits för 

att främja ett interprofessionellt arbete. Det har heller inte varit dess intention. 

Studier om vilka organisatoriska förutsättningar som ges för att bedriva ett 

fungerande teamarbete ser vi därför skulle kunna vara av relevans. Vidare var 

vårdpersonalen inte en del av miniteamen. Det skulle därför vara intressant att se 

en studie om avsaknaden av vårdpersonal i teamen har någon betydelse för 

helhetsperspektivet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Hej! 

Tack för visat intresse av att vilja delta i vår studie om interprofessionellt teamarbete! 

Vi är två socionomstudenter på termin sex vid Linköpings universitet. Vi har påbörjat vårt 

självständiga arbete som handlar om interprofessionella team inom funktionshinderområdet. 

Fokus kommer att ligga på Er upplevelse av roller, kunskapsbidrag och samverkan med andra 

yrkesgrupper. I studien kommer vi intervjua representanter från enhetscheferna, 

sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna som har erfarenhet av samverkan. 

Intervjuerna beräknas pågå ca 45-60 minuter och vi planerar att båda närvara. Tanken är att 

intervjuerna även ska spelas in. Att delta i studien är frivilligt och ni har rätt att närsomhelst 

avbryta Er medverkan. Materialet från intervjuerna kommer att anonymiseras och hanteras 

konfidentiellt. Vidare har vi ett ansvar och skyldighet att förvara materialet så ingen obehörig 

kommer åt dem. Materialet kommer endast att användas för det självständiga arbetet och det 

kommer endast att behandlas av oss två. Efter studien kommer allt material att förstöras. 

Studien är planerad att vara färdig i slutet av maj. 

För att vi ska veta om Ni vill delta i studien vill vi gärna ha en bekräftelse via mail.  

Då vi har en begränsad tidsram för när det självständiga arbetet ska vara klart är vi tacksamma 

för ett skyndsamt svar, så att vi färdigställer den formella delen. 

Vi ser fram emot Er medverkan! 

Har ni några frågor eller funderingar kring något, kontakta gärna oss på: 

mail: XXXmailto:admro624@student.liu.se  eller   tel: XXX  

Vår handledare: 

Anna Olaison, Universitetslektor mail: XXXmailto:anna.olaison@liu.se         tel: 

XXX 

Avdelningen för socialt arbete 

Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier 

Linköpings Universitet 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Admir Robovic & Simon Bartolini 

  

mailto:admro624@student.liu.se
mailto:anna.olaison@liu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

De fetmarkerade frågorna är de frågor vi kommer att ställa till informanten. Under själva 

frågorna kommer vi att ha med ett antal följdfrågor för att belysa helheten. 

Inledande frågor: 

1) Kan du berätta lite om dig själv?  

- Utbildning? 

- Hur många har du jobbat som X? 

- Hur många års erfarenhet av att jobba i team? 

- Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du som X? 

Interprofessionella möten:  

2) Vid vilka tillfällen arbetar du i team där olika professioner ingår? 

- Berätta mer om ”det teamet”?  

- Varför träffas ni? 

- Vilka professioner tenderar att närvara? 

- Hur ofta träffas ni? 

- Vart brukar mötena hålla rum? 

 

3) Hur ser du på samverkan med andra professioner? 

- Vilken betydelse har samverkan för dig? 

- Vilken betydelse har samverkan för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt? 

4) Hur skulle du beskriva samarbetet i det team du ingår i? 

- På vilket sätt är det bra/dåligt 

 

5) På vilket sätt styr chefer och andra utomvarande organisatoriska förutsättningar 

ert arbete i teamet? 

 

6) Vilka möjligheter ser du med teamet? 

- Vad möjliggör teamet? 

- Vad förmår gruppen att klara av? 

- På vilket sätt hjälper teamet dig i ditt arbete? 

 

7) Vilka utmaningar ser du med teamet? 

- Vilka problem uppstår? 

- De motsättningar som finns, vad handlar de om? 

- Vad förmår gruppen inte att klara av? 

- Vilka strategier har ni haft inom ert team för att hantera de utmaningar som finns? 
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Kunskapsbidrag: 

8)  Hur ser du på de olika professionernas kunskapsbidrag? 

- Bidrar alla lika mycket? 

- Hur upplever du att de olika professionernas kunskap värderas under ett möte? 

 

Hierarki, roller och professionsgränser: 

9) Hur upplever du din roll i teamet? 

- Trivs du med din roll? Varför/varför inte 

- Om inte, vilken roll skulle du vilja ha? 

- Om ja, vad är det som gör att du trivs? 

 

10) Hur upplever du din roll i förhållande till andra i teamet? 

- Vilken ställning har du? 

- Hur känner du att din kunskap värderas bland de olika professionerna? 

 

11) Hur väl respekteras ditt arbete i teamet?  

- När känner du att andra professioner går in på ditt område? 

- Händer det ofta? 

- Hur känner du dig när det händer? 

- Vad gör du när det händer? 

- Vad gör du för att förhindra att det händer igen? 

 

12) Hur löser ni konflikter? 

- Vid tillfällen då ni har olika syn på hur ett problem ska lösas, hur gör ni för att komma 

fram till en enhetlig lösning? 

- Vem upplever du har störst detaljkunskap när det kommer till brukare och deras 

behov? 

 

13) Vart ligger beslutsfattandet i teamet? 

- Hur ser beslutsprocessen ut? 

- Vem upplever du har störst mandat vid beslut? 

 

14) Hur skulle du beskriva Hälso- och sjukvårdteamet? 

- Hur skulle du beskriva relationen mellan enhetscheferna och hälso- och 

sjukvårdsteamet? 

- Hur har beslutet om att sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska vara i 

ett team påverkat ert arbete i det stora teamet? 
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Professionsstatus: 

15) Hur ser du på din profession i stort, i samhället? 

- Vad gör din profession stark/svag i förhållande till andra professioner? 

- På vilket sätt påverkar det dig i ditt arbete? 

 

16) Vart befinner sig din profession i förhållande till de andras professioner i 

teamet? 

- Vart placerar du din profession i förhållande till de andra? 

- På vilket sätt är din professions kompetens unik? 

 


