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Abstract  

A multi professional team use different professional skills to a specific target. The people in 

the team complement each other to achieve the best performance possible. Professional 

identity is a mix between the professional and personal identity. Social identities, like 
professional identity, is a product of social categorization and social comparison.   

The purpose of this study was to examine how increased cooperation in cross-disciplinary 

teams has affected the professional identity of home care staff.    

The method I used to gather my material were focus groups with home care staff in relation to 

their workplace. Five focus groups were conducted and formed the basis of the results. I used 

parts of and got inspired from the hermeneutic approach in the analysis of my empirical 

findings. The results were interpreted by the social identity theory and the concepts of 

identity, professional identity and the dual task.  

The results show that home care staff finds it difficult to describe what their role is in the 

profession. The team's work has affected the staff to feel stronger in their profession and 

occupation. They have been able to learn from the other team members and have got a deeper 

understanding of the other team member’s profession. They also believe that the home care 

staff group has become more of a united group now that they know more about each other's 

work, work more equal and have more discussions within the group.  

Home care staff professional identity has been influenced, as all work within the team goes 

toward a common explicit goal. This has made stronger professional identity within the group 

and they can identify themselves more with each other. The teams work towards the common 

goal has also contributed to that they experience cooperation, understanding and affinity with 

the other team members. This has broadened their professional identity and they have become 

part of a new group - the team.  

 

Keywords: professional identity, team, multi-disciplinary teams, home care staff, home 

rehabilitation.
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1 Inledning 

Jag har genom min verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorgen blivit bekant med ett 

projekt där team arbetar tillsammans för att skapa en aktiv hemrehabilitering och trygg miljö 

för den äldre. I teamet ingår hemtjänstpersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

sjuksköterskor och myndighetshandläggare. Hemrehabprojektet startade i februari 2009 i en 

lokalt avgränsad del av Kalmar. Tidigare hade rehabilitering skett med sporadiska kontakter 

mellan till exempel sjukgymnaster och hemtjänstpersonal. Information och kommunikation 

har varit tillfällig. Projektet har bidragit till kontinuerlig och tillgänglig kommunikation och 

bildat team. Min förförståelse har bidragit till min nyfikenhet på hur hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet har påverkats av att arbeta i dessa team, då förändrade rutiner, kontakter och 

tankesätt kan ha bidragit till deras egen och andras uppfattning av hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet. Denna studie har som syfte att undersöka hur hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet påverkas genom det ökade samarbetet de har i teamen. Genom att studera 

teamarbete, teamets arbete och mål, samt yrkesidentitet har jag som målsättning att, 

tillsammans och i relation med min studie, öka kunskapen kring hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet och hur den påverkas i ett tvärprofessionellt team. 

1.1 Problemformulering 

Granberg menar att intresset för team som arbetsform, idag är mycket stort (2003:578).  

Enligt Granberg förändras företag och organisationer i allt större grad, verksamheten anpassas 

efter vilken efterfrågan som finns och krav på effektivitet ökar. Chefer kan inte längre veta 

bäst och människor kräver i större utsträckning självständiga arbeten med ansvar (ibid. s.576-

577). ”Komplicerade problem kräver mångsidig kunskap” (Thylefors, 2007:89). Många 

personers kunskap används i team för att lösa uppgifter eller problem tillsammans. Personer i 

teamet deltar aktivt, det finns en stödjande atmosfär, gruppens medlemmar lyssnar på 

varandra och åsikter respekteras och gruppens ledare dominerar inte. Uppgiften och rollerna i 

teamet måste dock vara bra beskriven och medlemmarna i teamet ska förstå uppgiften, för att 

ett team skall fungera väl och inte enbart belasta arbetet (Granberg, 2003:577-578). Att arbeta 

i tvärprofessionella team kan beskrivas som effektivt, modernt och bra för brukaren 

(Kvarnström & Cedersund, 2009:143). Men hur är det för de som arbetar i teamet? Att arbeta 

i ett team påverkar en persons arbete och hur arbetet utförs, samt vilken roll en medlem har 

och får i teamet. Att arbeta i team handlar även om att ta självständigt ansvar, bli respekterad 
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och lyssnad på (ibid. s.142). Jag vill i min uppsats studera en yrkesgrupp i ett team för att se 

hur arbete i ett team påverkar yrkesidentiteten.  

Yrkesidentitet kan beskrivas som sociala identiteter (Thunborg, 2004: 118). Begreppet 

försöker förena identitet med personers yrke. En persons yrkesidentitet förändras ständigt och 

påverkas av relationer, samspel och jämförelser med andra (Pingel & Robertsson, 1998 i 

Thunborg, 2004:118). Den sociala identitetsteorin menar att sociala identiteter skapas och 

förändras beroende på hur grupper kategoriseras. Det är personers upplevelse kring 

kategorisering och jämförelse med andra grupper som skapar identiteten. Jag har valt att 

analysera mitt resultat utifrån bland annat denna teori. Den sociala identitetsteorin har tre 

nivåer för att förklara hur sociala identiteter bildas. En grupp bildas genom att en 

kategorisering görs. Personer i gruppen identifierar sig sedan med varandra inom gruppen. 

Gruppen jämför sig sedan med andra grupper. Sociala identiteter, så som yrkesidentitet, är en 

produkt av social kategorisering och sociala jämförelser (Visholm, 2005:153-154; Millward, 

2000:444-445).  

En persons yrkesidentitet står alltså i relation till personens egna föreställningar och 

erfarenheter om sin närhet och omvärld genom identifiering och jämförelse (Thunborg, 

2004:119). Den omvärld personer som arbetar inom hemtjänsten har, är den med kollegor 

inom hemtjänstgruppen och omsorgstagare, då det är dessa som finns i hemtjänstpersonalens 

dagliga närhet. Det blir därigenom inget närmare samspel, samarbete eller jämförelse med 

andra yrkesgrupper. Hemtjänstpersonalen kategoriserar sig utifrån denna omvärld och 

identifierar sig genom de närmaste. Jämförelsen med andra grupper, som ska stärka den egna 

gruppen, blir bristfällig och yrkesidentiteten blir därigenom endast definierad av gruppen 

själva (Visholm, 2005:153). Yrkesidentitet skapas och förändas inom hemtjänstgruppens 

ramar, då yrkesidentiteten påverkas i relation till de närmaste och genom personens egen 

uppfattning av sitt yrke och sin identitet (ibid. s.118). De har svårt att förhålla sig till och 

jämföra sig med andra yrkesgrupper om de inte har närhet till dessa. Då andra tillgängliga 

referenser saknas för att vidga synsättet och samspelet, stannar hemtjänstpersonalens uttryck 

för sin yrkesidentitet inom hemtjänstgruppen och det sammanhanget (Millward, 2000:458).  

Ett tvärprofessionellt team skapar möten mellan olika yrkeskategorier och ett arbetssätt att 

tillsammans arbeta mot ett mål (Granberg, 2003: 577-578). Medlemmarna i teamet har något 

gemensamt och samarbetar för att nå målet. Detta ger frågan om hur teamarbete påverkar 

yrkesidentitet. Hemtjänstpersonalens yrkesidentitet som tidigare skapats och påverkats inom 



Lisa Hedbrant Att arbeta i ett tvärprofessionellt team 
 

4 

den egna gruppen och yrket, får genom det tvärprofessionella teamet fler referenser till sin 

yrkesidentitet. Hur påverkar detta hemtjänstpersonalens yrkesidentitet? Det är det jag genom 

denna uppsats vill undersöka. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ökat samarbete med andra yrkesgrupper i ett 

tvärprofessionellt team påverkar hemtjänstpersonalens yrkesidentitet. 

De frågeställningar jag ville besvara är: 

• Hur upplevdes den egna yrkesidentiteten innan samarbetet i tvärprofessionella team 

startade? 

• Hur har samarbetet i det tvärprofessionella teamet påverkat kategoriseringen av 

hemtjänstpersonalens grupp? 

• På vilket sätt har jämförelsen mellan de olika yrkesgrupperna påverkats i och med 

samarbetet i det tvärprofessionella teamet? 

1.3 Avgränsningar 

Utifrån mitt syfte har jag gjort följande avgränsningar. Uppsatsen innehåller inte en 

utvärdering av hur effektivt teamarbete är eller hur stor nytta det ger. Den ger heller ingen bild 

eller jämförelse av andra metoder för samarbete inom omsorgen. Då uppsatsen inte är tänkt att 

verka för förändring, har den därför inte en organisatorisk eller ekonomisk ansats. Jag har 

heller inte i min uppsats värderat den utbildningsgrad den hemtjänstpersonal som ingår i de 

grupper jag intervjuat har, och hur detta kan ha påverkat yrkesidentiteten. Uppsatsen ämnar ej 

heller att studera yrkesidentitet genom ett genusperspektiv som könsuppdelning eller hur 

manlig och kvinnlig hemtjänstpersonals yrkesidentitet påverkas. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i 8 kapitel och varje kapitel har underrubriker (avsnitt) för att läsaren 

skall kunna följa texten och kunna orientera sig i uppsatsen och innehållet. I nästa kapitel 

beskrivs bakgrund till studien och dess ämne. I kapitel tre (3) presenteras sedan tidigare 

forskning med studier och rapporter som är relevanta för studiens ämne och 

problemdiskussion. Kapitlen bakgrund och tidigare forskning är viktigt för att ge läsaren en 
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förförståelse kring ämnet och uppsatsens sammanhang. I kapitel fyra (4) beskrivs min syn på 

kunskap och förförståelse, den metod jag valt att använda för datainsamlingen, samt det urval 

jag gjort, tillvägagångssätt, hur jag analyserat materialet och etiska överväganden med 

metodvalet. Under avsnittet etiska överväganden, samt reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet, presenterar jag de etiska överväganden jag gjort i och med min studie och 

dess tillvägagångssätt, samt studiens trovärdighet, giltighet och grad av jämförbarhet. Vidare i 

kapitel fem (5) presenterar jag teorier jag utgått ifrån i min analys av det material jag fått in 

och som senare beskrivs i kapitel sex (6), där även empirin presenteras. Detta resultat och 

analys diskuteras sedan i kapitel sju (7) i en diskussion kring uppsatsen. Diskussionerna 

representerar mina reflektioner och tankar kring ämnet, resultatet och tillvägagångssättet. Det 

avslutande åttonde (8) kapitlet är en litteraturförteckning, sedan följer bilagor. 
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2 Bakgrund 

Följande kapitel tar upp team och tvärprofessionella team, hur det ser ut idag, hur de skildras 

och kan se ut. Även det projekt som teamet studeras genom lyfts här fram. Genom detta får 

läsaren en förförståelse till ämnen som tas upp i uppsatsen för att kunna ta till sig denna på 

bästa sätt. 

2.1 Team 

Team är den snabbast växande arbetsorganisatoriska modellen i USA och även i Sverige 

växer intresset. Team, eller arbetslag, är ingen ny företeelse utan har används länge av både 

djur och människor för att tillsammans lösa problem som en enskild individ inte klarar själv. 

Ett klassiskt exempel är i jakt eller krig. I modern tid så har teamet bland annat används i 

industrin, samt inom socialtjänst och omsorg. Inom det sociala arbetet eller inom omsorgen är 

det ofta olika professioner som samarbetar i så kallade tvärprofessionella team, för att se till 

hela brukaren/klientens behov (Granberg, 2003:577 f.f.). Mer om detta beskrivs i nästa 

avsnitt.  

Svensk vård och omsorg har en lång historia innan team började användas bland 

omsorgsgivarna. Vård och omsorg byggdes upp kring patienten och sjuksängen och 

verksamheten genom ronder och indelningar i salar. Vården hämtade sedan inspiration från 

grupper inom industrin och ansåg att genom detta en bättre kontinuitet kunde skapas. En 

grupp omsorgsgivare tog hand om en grupp omsorgstagare. Detta för att en eller endast ett 

fåtal skulle ha ett speciellt ansvar för en enskild omsorgstagare, och bygga upp en relation 

med denne. Detta lever kvar i det så kallade kontaktmannaskapet som finns idag. Parvård, då 

två av dessa personer från olika yrkeskategorier, som var extra nära omsorgstagaren 

samarbetade, blev en typ av team. De kompletterade varandra med olika kompetenser (Berlin, 

Carlström & Sandberg, 2009:17). Nu har arbete i team blivit en väletablerad företeelse inom 

svenska vårdorganisationer. Team skapas bland annat för medarbetarnas välbefinnande och 

för att bryta ner gränser mellan olika institutioner eller yrken. Ett välfungerande team är tänkt 

att skapa en effektivare arbetsorganisation (ibid. s. 16 f.f.). ”Teamorganisering betonar en 

prestigelös samverkan istället för hierarkiska relationer uppifrån och ned.” (ibid. s. 19). 

Granberg beskriver tre olika faktorer till varför team har blivit populärt (2003:576). Den 

första är att verksamheter får större krav på effektivitet och att produktionen skall kosta 
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mindre. Den andra faktorn är att teknikutveckling och spetskunskap ökar och chefer och 

ledning kan inte längre kunna allt om verksamheten. Det krävs därför olika personer som skall 

samarbeta för att verksamheten skall kunna bli en helhet. Den tredje faktorn som påverkar 

efterfrågan på teamarbete är att företag och andra verksamheter i större utsträckning anpassar 

sig efter vad kunden och omvärlden vill ha. Det blir genom det större krav på kommunikation 

och anpassning vilket kan tillgodoses genom att flera personer och/eller professioner 

samarbetar i team (Granberg, 2003:576 f.f.). 

Vid arbete i team så är medlemmarnas arbetsuppgifter integrerade. Det innebär att även om 

arbetsuppgifter utförs individuellt så kan människorna arbeta i team om deras arbetsuppgifter 

är integrerade och om de har en gemensamt mål. Ett team är alltså inte enbart en grupp med 

människor utan det krävs samarbete, gemensamma mål och att medlemmarna kompletterar 

varandra för gruppen för att de skall kunna benämnas som ett team (Lind & Skärvad, 

2004:17-19). Arbete i team ställer stora krav på teammedlemmarnas självdisciplin, ansvar och 

kommunikationsförmåga (ibid, s.151), vilket gör det extra viktigt med att ha ett gemensamt 

mål. Forskare är eniga om att det i ett team krävs inte bara ett tydligt gemensamt mål, utan 

även att det målet stämmer någorlunda överens med teammedlemmarnas individuella mål och 

att teamets medlemmar känner att målen är viktiga och meningsfulla (t.ex. Thylefors, 

2007:27; Garnberg, 2003:578). Teamets uppgift formas i teamets arbetssätt, ledning och 

förståelse för sin uppgift. Teamarbete handlar om att en teamets kompetens är större än de 

sammantagna individuella kompetenserna (Granberg, 2003:579). Nedan presenteras hur ett 

tvärprofessionellt team är uppbyggt, samt fördelar och nackdelar. 

2.2 Tvärprofessionella team 

Ett tvärprofessionellt team är ett team där personer från olika professioner är medlemmar. En 

skillnad kan göras mellan profession och disciplin, då en och samma profession kan hämta sin 

kunskap från många olika discipliner (Kvarnström & Cedersund, 2009:129). Teamarbete 

leder genom samarbete och integration till ett ökat lärande av kunskap och metoder. Detta kan 

i sin tur leda till en större arbetstillfredsställelse genom utvecklingen av kunskap/metoder och 

uppmärksamheten kring professionen (Thylefors, 2007:90-92). 

Samhället förändras och som nämnts ovan så behövs effektiva, flexibla och målinriktade 

resultat och lösningar. Team har blivit ett arbetssätt som genom sina positiva egenskaper att 

skapa just detta, blivit en vanlig metod. Det gäller att skapa team av olika individer som kan 
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arbeta kollektivistiskt för att uppfylla gemensamma mål (Thylefors, 2007:26). Att samarbeta 

på detta sätt mellan professioner har blivit allt mer nödvändigt och vanligt, inte minst inom 

välfärdsområdet. Välfärdstjänster har blivit mer specialiserade och det innebär att fler olika 

professioner är inblandade i välfärden. Att integrera dessa professioner genom 

tvärprofessionella team blir då ett sätt att ge service till en speciell grupp (Axelsson & 

Axelsson, 2009:148).  

De olika professionerna samarbetar sinsemellan men är även samordnade från sina respektive 

verksamheter (Axelsson & Axelsson, 2009:149). Arbete utanför teamets arbete utförs av de 

olika professionerna och teamet kan ha olika stor betydelse för den individuella professionens 

arbete. Den individuella professionens arbete kan ha påverkats av teamets etablering i den 

enskilde arbetarens vardag (Nylén, 2009:86-87). Det finns alltså teamets synvinkel på arbetet 

och professionens egna logik till arbete. Teamets synvinkel beskrivs genom vikten av att delta 

i möten, planera och genomföra det planerade, samt att se frågor och problem utanför den 

egna professionen. Den egna professionens logik menar på att arbetaren skall utföra sitt arbete 

väl och med hög kvalité, samt att se utvecklingsmöjligheter inom den egna verksamheten. 

Teamets synvinkel och den egna professionens logik kan bli ett dilemma (ibid. s. 87). 

2.3 Hemrehabprojektet i Kalmar kommun 

Hemrehabilitering där arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssjuksköterska och 

hemtjänstpersonal leds i ett sammanhang och samarbetar har sin största betydelse i att 

brukarna kan bibehålla sina funktioner och förmågor och att pågående försämring, 

som normalt åldrande innebär, fördröjs. (Månsson, 2007:24) 

Marita Månsson arbetade som MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering) och 

utvecklingsansvarig för rehabilitering i Östersund kommun och var år 1997 med och 

genomförde ett hemrehabiliteringsprojekt i ett geografiskt avgränsat område i Östersund. 

Hemtjänstpersonalen arbetade med projektet i team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

distriktssjuksköterskor, så kallade tvärprofessionella team, för att ge brukare rehabilitering i 

deras egna hem. Dessa team utgör kärnan i hemrehabiliteringsprojektet (Månsson, 2007:116-

117). Hemrehabprojektet i Kalmar kommun har utgått från Östersunds arbetsmodell. 

Målgruppen för satsningen presenteras i planeringen (Kalmar Kommun, 2009:2). Det 

innefattar äldre som behöver rehabiliterande insatser, bland annat personer som bor i ordinärt 

boende, alltså i sitt privata hem, personer som fått ökat behov av hemtjänstinsatser och 
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personer som behöver rehabilitering pågrund av kroppsliga funktionshinder (Kalmar 

kommun, 2009:2). I detta stycke beskrivs även att hemrehabilitering innefattar all personal 

som utför eller beslutar om hemtjänst eller rehabilitering. Som ett eget stycke under målgrupp 

beskrivs det att ”Det är viktigt att rehabilitering uppfattas som ett gemensamt förhållningssätt 

som innefattar all personal.” (Kalmar kommun, 2009:2) I projektets värdegrund beskrivs att 

individens mål och behov styr och utger utgångspunkt för rehabiliteringen, men även att 

teamet ansvarar för kontinuerlig uppföljning.  

Vidare kan det praktiska genomförandet av rehabiliteringsprojektet förklaras för att tydliggöra 

hemtjänstpersonalens vardag med hemrehabiliteringsprojektet. Jag har här utgått ifrån 

projektplanen (Kalmar Kommun, 2009) och mina egna erfarenheter. En 

hemrehabiliteringsinsats börjar med ett behov eller ökat behov av rehabilitering eller 

hemtjänstinsatser. Ett ökat behov av rehabilitering kan till exempel uppstå efter en 

sjukhusvistelse eller i och med normalt åldrande. På teammöten, där hemtjänstpersonal, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterska, myndighetshandläggare och enhetschef ingår, 

tas aktuella ärenden upp och insatser planeras och diskuteras. Dessa möten är teamets främsta 

tillfälle för samordning. Mötena hålls varje vecka på bestämd tid. (Kalmar kommun, 2009:3). 

Hemtjänstpersonalens roll i teammötet är ej uttalat specifikt men blir, efter egen erfarenhet, i 

praktiken att uppmärksamma ett ökat eller minskat behov av hjälp och rapportera utifrån sin 

närhet till omsorgstagaren. Efter dessa möten verkställs det som diskuterats. Det kan till 

exempel vara att omsorgstagare får hjälpmedel som skall underlätta eller ett träningsprogram 

av sjukgymnasten som skall göras med hjälp av hemtjänstpersonalen. 

Myndighetshandläggaren, som är den person som bedömer behovet hos omsorgstagaren, 

följer därefter upp insatsen (Kalmar kommun, 2009:3) och uppmärksammar om behov har 

förändrats.  

Bakgrund och syftet med hemrehabprojektet beskrivs ovan och jag vill genom detta avsnitt 

lyfta fram de delar som påverkar personalen. De ingår i målgruppen och förväntas ha ett 

gemensamt synsätt. Det betonas även att det är teamet som är kärnan i arbetet, där 

hemtjänstpersonalen ingår. Genom detta avsnitt vill jag ge läsaren en bild av 

hemrehabprojektet som är det projekt studiens respondenter är verksamma i. 
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2.4 Hemtjänstpersonalens arbete och yrkesroll 

Som nämns ovan ska hemtjänstpersonalen i teammötena planera insatser, samordna och 

diskutera aktuella ärenden (Kalmar kommun, 2009:3). De är dock inte specifikt nämnt i 

planeringen av projektet (se bilaga 1 och 2) vad varje yrkesgrupp skall göra, bara att det är 

viktigt att rehabilitering uppfattas som ett förhållningssätt bland dem. Enligt 

nationalencyklopedin definieras undersköterska som den ”yrkesgrupp inom vård och omsorg 

med uppgift att ge en god och säker omvårdnad till den som är sjuk eller i behov av omsorg 

p.g.a. handikapp eller ålder” (NE: undersköterska). Undersköterskor och därmed även 

vårdbiträden, då dessa ingår i samma arbetsgrupper, skall alltså ge en god och säker vård.  

Arbetet påverkas utifrån hur normer och värderingar i vardagens organisering ser ut. 

(Nordström, 2000:121) Hemtjänstpersonalen får tät kontakt med brukare och är brukarens 

ögon och öron. De utför sysslor som tvättning, bad, av- och påklädning, toalettbesök, 

gångträning och hantering av enklare hjälpmedel (Beck-Friis, 2009:25). 

I den idé-praktiska världen organiserar hemtjänstassistenterna de arbetsuppgifter 
och de förändringar som initieras från ledningen. Deras arbete styrs både utifrån 
rådande värderingar och trender i ledningens omgivning och vardagslivets 
organisering. Genom att socialnämndens politiker delegerar 
myndighetsutövningen till hemtjänstassistenterna kommer deras arbetsuppgifter 
att bli politiska handlingar. (Nordström, 2000:94-95) 

Ett dilemma i personalens arbete är att samtidigt som de skall vara organisationens 

representant så skall de möta och tillgodose omsorgstagarnas behov i vardagen (Nordström, 

2000:121). Szebehely menar att det är svår att hävda sina intressen både som lönearbetande 

anställd och som omsorgsgivare (1995:223). Szebehely fortsätter och menar att detta blir ett 

dilemma som grundar sig i personalens vilja att inte välja mellan att antingen värna om sina 

egna löntagarintressen eller om de äldres behov (1995:225). ”De hävdar rätten att vara 

omsorgs-arbetare.” (Szebehely, 1995:225). I denna typ av diskussion finns begreppen 

lönarbetarrationalitet och omsorgsrationalitet, som skildrar just detta. Dessa begrepp beskriver 

hur personalen resonerar i sitt arbete i olika situationer av det. Är det intresset som löntagare 

eller är det intresset av att ge en god omsorg, som styr personalens handlande (ibid. s.223). 

Oavsätt hur man väljer att se på hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter och hur de har fått dem, 

så kvarstår det faktum att brukarnas individuella behov och önskemål om hur deras vardag 

skall se ut är delvis styrande för hemtjänstpersonalens arbete (Nordström, 2000:95). 
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Nordström förklarar tre utvecklingsfaser som den sociala hemtjänsten gått igenom. Från 

kvinnoarbete till lönearbete, från amatörmässigt arbete till omsorgsyrke och från 

omsorgsarbete till yrkeseffektivitet. Alla dessa utvecklingsfaser innebar en ökad trygghet, att 

omsorgsgivarna fick ett yrke, men även att omsorg skulle bli kostnads- och 

verksamhetseffektivt, vilket ledde till en hela tiden föränderlig verksamhet där samarbete 

mellan yrkeskategorier krävs (Nordström, 2000:21-23). Detta speglar hemrehabprojektets 

teams uppkomst och arbete. Den historiska återblicken knyter an till föregående stycke om 

omsorgsarbetet som lönearbete, då omsorg blev avlönat och diskussionen kring effektivitet 

kontra omsorg uppstod. Enligt Szebehely ansågs omsorgens värme och äkthet försvinna med 

det avlönade arbetet, i jämförelse med den ideella och informella omsorgen (1995:220). En 

slutsats kan då bli att lågavlönat omsorgsarbete ger en mänskligare omsorg, än högavlönat. Ett 

exempel kan vara läkare, som har ett arbete längre ifrån den familjära vård och omsorgen, då 

det uppstår en mer personlig och nära kontakt. Detta i jämförelse med hemtjänstpersonal som 

har ett arbete nära den familjära omsorgen (ibid. s.220). 

2.5 Sammanfattning 

I kapitlet som just följt har skildrat teamet och det tvärprofessionella teamet, beskrivit hur ett 

team kan se ut och hur de olika medlemmarna integrerar. Målet och den gemensamma 

uppgiften är här viktig. Kapitlet har även beskrivit det projekt som de intervjuade 

respondenterna befinner sig i och arbetar efter. Hemtjänstpersonalens arbete och yrkesroll 

beskrevs sedan kort. Den breda omfattningen i det avsnittet, till exempel dilemmat mellan 

löne- och omsorgsarbete och om arbetets utveckling, är intressanta i sig. I denna uppsats har 

de dock syfte att ge läsaren en vidgad bild av hemtjänstpersonalens arbete och yrke, och vilka 

svårigheter som kan finnas. Dessa bakgrundsbeskrivningar är till för att läsaren skall få en 

bild av den verklighet som studeras och olika synvinkar av den. 
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3 Tidigare forskning 

Kapitlet kommer att beskriva tidigare studier kring teamarbete, hemtjänstpersonalens yrke och 

yrkesidentitet, för att skapa ett sammanhang och perspektiv inför granskning. Samt för att 

stärka syftet med uppsatsen och relevansen till att genomföra studien. Den förförståelse 

tidigare forskning ger kommer även vara till hjälp i analysen av materialet. 

3.1 Tvärprofessionella team 

”Komplicerade problem kräver mångsidig kunskap” (Thylefors, 2007:89). Detta är enligt 

Thylefors ett av argumenten för att använda sig av team där flera yrkeskategorier ingår 

(2007:89). Teamen blir samtidigt ett medel för att skapa en helhetssyn inom det aktuella 

verksamhetsområdet (ibid. s.89). Nedan presenterar jag tidigare studier kring teamarbete 

mellan olika professioner för att lyfta svårigheter och fördelar med teamarbete, samt att belysa 

vad tidigare forskning kan berätta kring hur ett team kan se ut och dess effekter.  

Susanne Kvarnström har undersökt i sin licensavhandling hur teammedlemmarna talar om sitt 

team och vilka svårigheter som medlemmarna uppfattar finns med teamarbete (2007:28). Här 

kommer både argument för teamarbete och vad som är svårigheten med det fram. Kvarnström 

genomförde studien genom fokusgruppintervjuer och semistrukturerade individuella 

intervjuer med teammedlemmar (2007:29). Två mönster som framkom i resultatet om hur 

medlemmarna i teamet talade om sitt team var kunskapsenergi och tillförlitligt stöd. 

Kunskapsenergi innefattar till exempel att två kan se bättre än en och kunskap utbyts inom 

teamet. Mönstret tillförlitligt stöd innehöll familjemetaforer, ömsesidig tillit, personkemi, 

gemensamt ansvarstagande och ett socialt klimat (ibid. s.28). Mönster i hur svårigheter 

beskrevs handlade om gruppdynamik, kunskap och omgivningen. Teammedlemmar upplevde 

att teamdynamiken, när en person representerade sig profession i teamet, var problematisk. 

Svårigheter framkom alltså när kunskap skulle utbytas mellan professioner och omgivningens 

påverkan på teamet. Svårigheter kan alltså uppkomma om organisationen/kontexten runt 

teamet har hierarkiska värderingar eller om det finns en bristande samsyn på kunskap och 

kunskapsutbyte. Att inte kunskap från alla professioner tas till vara. Själva teamet, 

teamdynamiken, visade sig bli svår om teamet bestämmer över en profession, och det 

förekommer ett ojämt ansvar om olika uppgifter. Även när andra professioner går in i det 

egna området så kan det uppstå problem (ibid. s.30-31). En slutsats med denna studie kring 

teamarbete, tog fram att teammedlemmen fick fler sätt att definiera sig själv i ett teamarbete, 
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vilket påverkade deras syn på sig själva och sitt yrke. Medlemmarna fick medel att föra fram 

åsikter och hantera svårigheter, vilket underlättade och motiverade i arbetet. Svårigheterna 

med teamarbetet begränsar utnyttjandet av teamets resurser och minskar möjligheten att 

uppnå en helhetssyn på klientens problem (ibid, s.45). 

Atwal och Caldwell beskriver olika perspektiv på teamarbete, vad som krävs för att fungera i 

ett team och vad som påverkar teamen (2006:362). Teamarbete inom omsorg anses ha mycket 

mer fördelar än traditionell omsorg. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors 

perspektiv av multidisciplinärt teamarbete. Datainsamling gjordes genom kvalitativa 

individuella intervjuer med sjuksköterskor, samt genom observationsstudier. Sjuksköterskorna 

ingick i team med annan medicinsk personal, som till exempel läkare. Studierna visare att 

teamarbete möttes med skeptism och en känsla av att inget blev gjort. De kände inte att de 

fick ut något av samarbetet. Det fanns ingen direkt struktur på mötena i teamet och de såg 

därav olika ut från gång till gång. På grund av detta fick de heller inte något utbyte mellan 

varandras professioner, och därav fungerade inte teamets arbete optimalt. Sjuksköterskorna 

uppfattade att de haft svårt att säga sin mening på teammöten i rädsla av att bli en syndabock. 

Av sjuksköterskorna var det många som inte kunde beskriva begreppet multidisciplinärt och 

det kunde dras slutsatser att de inte gav sig själva en status eller kände att de hade makt i 

teamet (Atwal & Caldwell, 2006:362-363). De upplevde att de inte uppfyllde tillräckliga krav 

för att passa in i teamet. Atwal och Caldwell analyserar detta genom att se till historiska 

synvinklar och menar att teamet blir ofungerande för att det finns en stark hierarkisk tradition 

som menar att sjuksköterskor är underordnade läkare (2006:363). Slutsatsen pekar på att 

välfungerande och effektiva team behöver att alla medlemmar i teamet förstår konceptet med 

multidisciplinära team. Teamet måste vidare värdera individuella bidrag och ge alla möjlighet 

och utrymme att säga sin åsikt. Teamet behöver ha ett mål eller ett uppdrag som alla är med 

på och förstår (ibid. s.364). 

3.2 Teamet som utgångspunkt 

År 2006 fick forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård i Jämtlands län (FoU Jämt) uppdraget att samla erfarenheter av hemrehabilitering i 

Östersund. Östersund hade då bedrivit hemrehabiliteringssatsningar i tio års tid. Östersunds 

modell av hemrehabilitering inom äldreomsorgen var den modell som Kalmar kommun 

startade upp sitt projekt efter i februari 2009, där teamet är en viktig del och utgör 

utgångspunkten för arbetet. Rapporten grundar sig på gruppintervjuer med hemtjänstpersonal. 
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Rapporten presenterar hur grupperna ser på rehabilitering, på sin roll som 

undersköterska/vårdbiträde, på sin roll i hemteamet, exempel på arbetssätt, hur de upplever 

samarbetet med andra i teamet och så vidare (FoU Jämt, 2006:1, s. 22-27). 

Resultatet pekar bland annat på att rehabilitering enligt hemtjänstpersonalen är att brukaren 

skall klara det vardagliga själv, uppmuntra till aktivitet, stöttar och ska få ”så lite hjälp som 

möjligt av oss” (FoU Jämt, 2006:1, s. 22). Att informera, förmedla och rapportera ingår i 

hemtjänstpersonalens roll och nästan alla av grupperna identifierar sin som rehabiliterare. De 

uttrycker att de blivit mycket bättre på att uppmärksamma om en brukare behöver mer eller 

mindre hemtjänst. Samarbetet med sjukgymnast och arbetsterapeut fortsätter utanför dessa 

hemteammöten och då upplevde de flesta grupper att det fungerar bra. Uttalanden som; de 

litar på oss, bra respons, naturliga i teamet, de pushar oss, de är bra att ha i början, sedan fixar 

vi det och så vidare. De upplevde att de blev lyssnade på och att deras yrkesrollskunskap 

respekteras. De upplevde även att de fick respons för det de gör och att detta påverkar hur de 

ser på sitt arbete. Många av grupperna upplevde att de är delaktiga i planeringen för brukarens 

omsorg och blir kallade till möten angående det (FoU Jämt, 2006:1, s. 27). Rapporten kan ge 

värdefull input till det resultat jag fått fram om hemtjänstpersonalens yrkesidentitet i 

förhållande till teamet. 

3.3 Hemtjänstpersonalens yrke 

Gunilla Fahlström tar i en avhandling upp undersköterskors arbete och arbetsvillkor 

(1999:23). Bland annat inrikta sig den på att beskriva äldreomsorgsarbetets innehåll, beskriva 

och analysera tillgänglig kunskap om yrkesgruppernas arbetssituation och identifiera 

belastande och främjande faktorer i arbetet (ibid. s.23-24). Utgångspunkten för studien var 

intervjuer med personal i hemtjänst och hemsjukvård och resultatet tog upp frågeställningar 

om arbetets innehåll och villkor i praktiken. I studien ingick även en postenkät för att jämföra 

olika arbetssituationer mellan hemtjänstpersonal, hemsjukvårdspersonal, personal på sociala 

institutioner och på sjukhem (ibid. s.23).  

Resultatet visade att mötet med brukaren upplevdes som det centrala för hemtjänstpersonalen. 

Arbetets villkor kan påverkas utifrån var arbetet utförs, alltså att hemtjänstpersonal som 

verkar i brukarens hem skiljer sig från arbete vid institution. Brukarna beskrevs som några 

som personalen kände väl och relationen till brukaren svarade för en stor del av stimulansen i 

arbetet. I studiens resultat diskuteras även synen på olika nivåer av utbildning. Den 
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intervjuade personalen hade många olika utbildningsnivåer och uttryckte ingen stark åsikt av 

att utbildning behövdes eller inte. De uttryckte däremot en olustig känsla när de värderar sin 

egen praktiska erfarenhet högt i mötet med mer utbildad personal runt omkring arbetet. De 

uttryckte då att de känner sig som en elev igen, och menar att deras erfarenheter blir mindre 

värda. Kontinuitet uppgavs vara viktigt för att främja ansvar och motverka att kunnandet i 

arbetet minskar. Det bidrar även till en trygghet i arbetssituationen. (Fahlström, 1999:46-65) 

Att ha närhet till brukaren och att känna att sin kunskap är värd något påverkar hur 

hemtjänstpersonalen upplever sig egen yrkesidentitet och kan i sin tur påverka hur andra ser 

på densamma.   

Denna avhandling speglar ett samarbete och vilka olika frågor som var aktuella i detta 

samarbete och arbetet i teamet. Bland annat kom frågor som utbildningsgrad och trygga 

relationer och arbeten upp. Dessa olika frågor och diskussioner bidrar till förförståelse och 

analys av min uppsats studie. 

3.4 Yrkesidentitet 

Hur yrkesidentiteter påverkas i relation med andra och utifrån den enskilda individen 

undersöks av Thunborg, i en avhandling kring hur yrkesidentiteter lärs in och bildas (1999:2). 

Syftet med studien är att öka kunskaperna kring lärande av yrkesidentiteter inom hälso- och 

sjukvården (ibid. s.2 f.f.). Studien genomfördes genom insamling av empiri genom dokument 

från vårdenheterna och registerdata. Intervjuer och självobservationer genom 

dagboksanteckningar användes sedan för att samla in de olika aktörernas föreställningar och 

handlingar i vardagen. Det diskuterades hur yrkesidentiteter lärs, det vill säga formas, 

upprätthålls och utvecklas mellan dessa nivåer i ett samspel (Thunborg, 1999:71; 221). 

Thunborg diskuterar i avhandlingen undersköterskornas yrkesroll utifrån de resultat som 

framkommit av studien (1999:243). Undersköterskornas arbete karaktäriseras av 

patientorientering, regel- och rutinstyrning, samt anpassningsinriktning. Undersköterskornas 

arbete har en stark omvårdnadskaraktär och de tar ofta patienternas perspektiv. Både 

sjuksköterskor och undersköterskor ansåg att undersköterskor anpassade sig och inte tog egna 

initiativ i arbetet. En stor del av undersköterskornas lärande är genom det praktiska arbetet. 

Personalutbildning värderas i förhållande till det praktiska arbetet och möjlighet till 

utveckling var beroende av andra som bestämde vilken utbildning man fick och vilka behov 

som fanns (ibid. s.243-257). 
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Sammanfattningsvis så menar Thunborg att samspelet mellan andra aktörer är viktigt för att 

lära en yrkesidentitet i vardagen (1999:264). Ett hierarkiskt mönster kan urskiljas ur resultaten 

kring samspelet. I ett ömsesidigt samspel är båda givare och tagare. Yrkesidentitetens karaktär 

är grunden för ett hierarkiskt system, där det finns en ordning av olika yrkesgrupper. 

Yrkesidentitet kan ses som både resultatet av utveckling och formning, men även en 

förutsättning för lärande. Utifrån yrkesgruppers föreställningar, handlingar och interaktioner 

sker lärande av yrkesidentiteter i en stegvis process (ibid. s.264). Utbildningsfasen, 

handledningsfasen, praktiska arbetsfasen och utvecklingsfasen formas eller upprätthålls 

yrkesidentiteter. Yrkesidentiteter lärs av olika situationer och verksamheter och utmynnar i 

anpassning och/eller utveckling. I undersköterskors arbete, som karaktäriseras av 

patientorientering, skulle drivkraft för utveckling av yrkesidentitet vara patentens intressen 

och därigenom undersköterskornas arbete. Thunborg menar dock att undersköterskorna, 

genom vanan att följa andras rutiner och regler, samt att anpassa sig, enbar bidrar till den 

rådande utvecklingen (1999:274). Ett undersköterskeperspektiv skulle bidra till en mer 

patientorienterad vård (ibid. s.274). 

3.5 Sammanfattning 

I kapitlet tidigare forskning har jag redogjort för tidigare studier kring det ämnen jag har 

studerat i uppsatsen. De olika forskarna presenterar reflektioner, resultat och metoder kring 

teamarbete, samt hur hemtjänstpersonalens yrkesidentitet och arbete ser ut, formas och 

utvecklas, samt reflektioner kring det. Teamarbete kan skapa bättre kommunikation och 

trygghet i arbetet, och samspelet är viktigt för att yrkesidentitet utvecklas. Det är viktigt att bli 

lyssnad på i ett teamarbete. Även kontinuitet i arbetet är viktigt, samt att ha en tydlig uppgift 

kan främja ett ansvarstagande och grupptillhörighet.  
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod jag valt att använda mig av till insamlingen av empirin, 

genomförandet av intervjuerna och i analysen av materialet. Även de etiska överväganden 

som är relevanta presenteras och tolkas. Inledningsvis förklaras min vetenskapliga ansats och 

därigenom synen på metod och förförståelse.  

4.1 Förförståelse 

Jag anser att vi ser och behandlar det vi möter med den kunskap och förförståelse som vi har 

om det vi möter sedan innan. Som forskare går det alltså inte att vara helt objektiv eller 

opåverkbar. För att grunda detta tankesätt vill jag lyfta fram hermeneutikens sätt att se på 

vetenskap. Detta för att enkelt och kortfattat i detta stycke kunna beskriva min vetenskapliga 

ansats. Livsvärlden och förförståelse är två idéer från hermeneutiken som kan beskriva detta 

sätt att se på vetenskap och forskning. Livsvärlden är den vi grundläggande värld vi lever och 

skapas av traditioner, språk, normer, värderingar och sociala institutioner. Denna värld lever 

alla i och vetenskapen kan inte behandla hela samtidigt, vilket innebär att denna livsvärld 

verkar samtidigt som allt annat och att vi aldrig kan skildra hela genom forskning. Då det inte 

går att komma ur denna livsvärld, då denna alltid finns närvarande, så innebär det att vi alltid 

har en förförståelse med oss. Vi tolkar det vi möter genom den livsvärld och därmed den 

förförståelse som livsvärlden innebär just nu. Detta är inget som en forskare kan komma 

undran.  Inom en forskning som denna, som har en kvalitativ ansats, bör jag därför reflektera 

över hur min förförståelse påverkat mig i mitt arbete (Denscombe, 2009:383; Alvesson & 

Sköldberg, 2008:31; Lundin, 2008:103).  

De team jag studerat för att uppnå mitt syfte är verksamma inom det område och enheter jag 

själv har erfarenheter ifrån, genom min utbildning. Jag har haft verksamhetsförlagd utbildning 

på och kring de arbetsplatser där respondenterna arbetar. Jag har arbetat när deras enhetschef 

och har därmed ett annat perspektiv än de som arbetar i hemtjänsten, vilka utgör mina 

respondenter. Jag har genom detta förutfattade meningar om det projekt, de team, människor 

och grupper jag studerat innan jag genomförde intervjuerna. Jag anser att detta har färgat mitt 

sätt att intervjua och tolka mitt material. Det har varit svårt att som intervjuare balansera 

mellan sakkunnig och relativt återhållsam intervjuare. Detta kan ha påverkat reliabiliteten i 

studien. Under genomförandet av uppsatsen och studien har jag varit medveten om min 

förförståelse. Jag har löpande sökt vetenskaplig information kring det jag studerar för att 
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generera en bredare uppfattning och vidga förståelsen kring ämnet mer objektivt. Vid 

intervjutillfällena var jag noga med att försöka ställa öppna frågor och delta i diskussionen så 

begränsat som möjligt. Jag har i analysen av studien aktivt reflekterat över min förförståelse 

för att stärka reliabiliteten i studien. 

4.2 Fokusgrupp 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa fokusgruppintervjuer i min studie. Metodvalet 

baseras på mitt syfte att undersöka hur hemtjänstpersonalens yrkesidentitet påverkas av att 

arbeta i ett tvärprofessionellt team. I sökandet av det informationsdjup som speglar 

individernas erfarenheter, attityder och uppfattningar, har jag valt att använda mig av denna 

kvalitativa ansats för att besvara mitt syfte (Denscombe, 2009:231 ff.). 

En fokusgruppsintervju är en gruppintervju med ett fokus att diskutera kring (Robson, 

2002:185). Det fokus som har vart centralt vid denna studie är teamet och hur detta påverkar 

hemtjänstpersonalen. Jag har använt mig av fokus/teman för att strukturera intervjun, med 

syfte att ge respondenten möjlighet att utveckla sina svar och prata öppet och utförligt kring 

teman (Denscombe, 2009:234 ff.). Intervjun var på detta sätt semi-strukurerad, vilket innebär 

att jag har utgått från ett antal frågor och fokus, och låtit de intervjuade påverka intervjuns 

gång och struktur (Robson, 2002:270). Genom denna typ av struktur på intervjun finns det 

möjlighet för mig att ställa följdfrågor och anpassa intervjuns upplägg utifrån respondenternas 

respons. Detta hade jag i åtanke då jag utformade min intervjuguide. Antalet deltagare i en 

fokusgruppsintervju kan vanligtvis vara mellan åtta till tolv, men även mindre ibland 

(Denscombe, 2009:285). Gruppen jag har använt mig av är personalgrupper som arbetar 

tillsammans i sitt arbete och är vana att arbeta i sin grupp. Detta ger en god förutsättning för 

en bra intervju, då respondenterna känner varandra och det finns ett samtalsklimat 

framarbetat. Detta kan ge goda diskussioner. Andra fördelar med metodvalet är att 

respondenterna kan bli engagerande i ämnet, metoden kan anpassas efter gruppen och att 

deltagarna stöttar varandra och ger varandra feedback att fortsätta diskutera, även om ämnet 

kan bli känsligt (Robson, 2002:185). Nackdelar med fokusgruppintervju är att personer kan 

komma i konflikt, vilket kan störa diskussionen och/eller fokuset. De respondenter jag 

intervjuat känner varandra sedan innan och kan då redan vara i konflikt sedan innan, vilket 

kan vara svårt för mig som intervjuare att upptäcka. En annan nackdel är att antalet frågor är 

begränsat då deltagarna fått tid att diskutera dem ordentligt (ibid. s.185). 
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Jag som intervjuare i fokusgrupperna hade som ambition att intervjun och diskussionen skulle 

flyta på och att jag skulle vara mer passiv deltagare än aktiv. Jag reflekterade över hur jag 

kunde upplevas inför gruppen då detta kan påverka hur respondenterna svarar (Robson, 

2002:274-287). Precis som i en kvalitativ individuell intervju bör intervjuaren vara medveten 

om sin påverkan på situationen och hur respondenten uppfattar den. Jag som intervjuare har 

tänkt på hur jag presenterar mig och framstås genom kläder, utbildning, kön och annan 

eventuell kännedom, om mig som intervjuare, respondenten har. Jag har som intervjuare 

reflekterat över detta innan varje intervju för att på bästa sätt minimera risken för att data 

påverkas på grund av detta. Exempelvis genom att ha ett gott bemötande, diskreta kläder och 

att hålla mig neutral till de uttalande som respondenter gör under intervjun (Denscombe, 

2009:244 ff.). Jag förberedde mig även innan intervjun genom att läsa in mig på 

bakgrundsfakta och tidigare forskning, samt reflektera över min förförståelse (Patel & 

Davidsson, 2003:79). Genom detta kunde jag leda intervjun framåt och använda mina 

förkunskaper för att ställa följdfrågor (Denscombe, 2009:254; Robson, 2000:285). 

Alternativa forskningsmetoder hade kunnat vara utförligare enkäter eller individuella 

intervjuer. Nackdelen med enkäter hade vart att jag ej fått tillgång till någon beskrivning av 

svaren och ej kunnat ställa följdfrågor (Dencombe, 2009:228). En individuell intervju har gett 

mig en persons åsikt, vilket hade kunnat bli en bra empiri, men jag resonerade att det skulle 

vara mer värdefullt att få hela personalgruppers åsikter och därmed fler respondenter. I mitt 

val av metod har jag dock vara medveten om att gruppen kan påverka eller tysta de 

individuella åsikterna (Robson, 2002:289) och att en eller två deltagare kan dominera samtalet 

(ibid. s.284). En metodkombination hade även varit ett intressant metodval då till exempel en 

kvantitativ och en kvalitativ metod kombinerat hade gett en mer fullständig bild av det ämne 

och område jag vill studera. Det hade kunnat motverka svaga sidor och plockat starka sidor 

från de olika metoderna. En alternativ metodkombination hade varit att kombinera 

fokusgruppsintervjuer med individuella kvalitativa intervjuer, vilket hade gett en djupare bild 

kring identiteten och hur den framställs och beskrivs i grupp och enskilt. Nackdelen med 

dessa hade dock varit att det tagit lång tid och varit för arbetsmässigt krävande för att jag som 

forskare skall kunna få tillräckligt god kunskap om två olika metoder och kunna genomföra 

dem båda väl inom forskningsperiodens tidsram (Denscombe, 2009:149 f.f.). 
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4.3 Urval 

Jag har som syfte att undersöka hur ett ökat samarbete genom arbete i ett tvärprofessionellt 

team påverkar hemtjänstpersonalens yrkesidentitet. Jag har sedan början av min uppsats haft 

ett speciellt projekt och respondenter i åtanke för att uppfylla detta syfte. Projektet presenteras 

ovan i avsnittet bakgrund och vidare kring liknande projekt i tidigare forskning. Denscombe 

menar att det vid urvalet av respondenter inte finns fasta regler att följa (2009:251). Jag valde 

att vända mig till enhetschefer för det område där projektet startats för att undersöka 

tillgängligheten för hela personalgrupperna samlade. Jag undersökte därefter möjligheten att 

intervjua grupperna under arbetstid och fick då tillgång till en viss tid under deras 

personalmöten. Det är tre stycken olika hemtjänstgrupper som är verksamma i det område där 

projektet startats. I dessa hemtjänstgrupper arbetar ca.50 stycken hemtjänstpersonal vilka 

utgör fem stycken olika personalgrupper. I två av hemtjänstgrupperna är alltså personalen 

uppdelad i två olika personalgrupper och i en hemtjänstgrupp så är all personal i en och 

samma. Observera att antalet anställda hemtjänstpersonal kan förändras från dag till dag. 

Antalen är därför ungefärliga utifrån insamlad information (Kalmar Kommun, 2010-02-25). 

Jag valde att intervjua alla fem personalgrupper för att få en sådan bra bild som möjligt av 

projektets teamarbete. Intervjugrupperna är en homogen grupp, vilket betyder att de har 

relativt samma bakgrund och position i ämnet (Robson, 2002:186). Detta kan skapa en 

trygghet för respondenterna att uttrycka sig och underlätta kommunikationen. Det främjar 

även ett grupptänk som kan främja diskussionen genom att frambringa en god diskussion men 

även ge en känsla av ickediskussion då gruppmedlemmarna kan vara enade i frågan (ibid. s. 

286). 

Grupperna som intervjuats ingår i en större verksamhet och frågorna gäller deras samarbete 

med andra yrkesgrupper i teamet och deras arbete is stort. Vad gäller tillträde till 

respondenterna är det därför bra att i denna typ av grupp begära tillträde från ledningen 

(Alvesson & Deetz, 2000:213). Detta är en första väg att gå och den att föredra. Om ledningen 

inte skulle vilja ha studien gjord på grund av t.ex. tidåtgång i personalens arbete så kan 

sekundära källor användas (ibid s.214). Jag har haft en öppen dialog vid ett flertal tillfällen i 

idéstadiet (januari-mars år 2010) med både enhetschefer (två stycken) och projektledaren av 

hemrehabprojektet. Jag har kontinuerligt skickat ut information till enhetscheferna och skickat 

dem de brev jag skickar ut till personalgrupperna.  
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4.4 Tillvägagångssätt 

Hemtjänstverksamhet var det som låg till grund för datainsamlingen. Då de aktuella 

respondentgrupperna redan var inringade genom projektet som jag ville studera, började jag 

med att kontakta respektive enhetschef för att undersöka tillgången till tillfällen för intervjuer. 

Enhetscheferna erbjöd även lokal för intervjuerna som planerades hållas i anslutning till 

personalgruppens ordinarie personalmöten på grund av tillgängligheten. Efter noga 

övervägande bestämde jag mig för att utnyttja detta tillfälle för att om respondenterna vill 

intervjua dem vid ett redan samlat tillfälle. Risk för missförstånd av forskningsobjektiviteten 

och, som nämnts tidigare, användning av ledningens forum reflekterades över vid intervjuerna 

och i arbetet med analysen av empirin.  

Jag skickade ut brev till de berörda hemtjänstgrupperna (3st) och berättade om mitt syfte och 

vem jag var, om studiens användning och att det var fullt frivilligt att delta. Jag sa även när 

jag fått tillfälle att besöka dem och att intervjun beräknades ta ca. 45min. Denscombe menar 

att det är viktigt att längden på intervjun är klarlagd och informerad om från början, främst för 

att respondenten inte skall behöva fundera över detta (2009:252). En fokusgruppsintervju kan 

annars pågå i en timme eller två (Robson, 2002:185). Jag informerade även om att 

respondenterna inte kommer att kunna identifieras senare i uppsatsen och att materialet inte 

skall kunna härledas till den enskilde respondenten, men inte heller till gruppens tillhörighet. I 

detta brev stod även mina kontaktuppgifter och att deras enhetschef ej skulle delta under 

intervjutillfällena. Då inga invändningar kommit in om intervjuerna, besökte jag de fem 

personalgruppernas möten som planerat mellan 24 mars och 7 april 2010. Dessa datum 

bestämdes utifrån personalens personalmöten, och då dessa datum låg inom rimlig tid för 

uppsatsarbetets analys och skrivmoment. 

Intervjuerna genomfördes i lokaler i anslutning till personalens hemtjänstlokal, då de arbetar 

och rapporterar. Jag anser att lokalerna låg tillräckligt avskilt och att det inte fanns ett 

påtagligt störningsmoment. Intervjuerna inleddes efter att jag som forskare berättat om min 

roll, uppsatsens syfte och användning, att respondenterna inte kan identifieras i uppsatsen och 

att materialet enbart kommer hanteras i sin helhet av mig som forskare och inte användas till 

något annat än vetenskapliga syften. Jag tydliggjorde även att de kunde välja att lämna 

intervjun nu eller när som helst utan att ange anledning eller att välja att inte svara på frågor. 

Innan intervjun började frågade jag om jag fick banda intervjun för att kunna arbeta med den 

och ”komma ihåg vad som sas”. Detta för att kunna vara mer aktiv i diskussionen, kunna 
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koncentrera mig på situationen och ställa följdfrågor, samt att kunna använda materialet som 

vetenskaplig data. (Robson, 2002: 290) 

Intervjun genomfördes sedan efter den intervjuguide som var bestämd sedan innan (bilaga 3). 

Intervjuguiden reviderades lite mellan intervjuerna för att skapa bättre intervjuer och 

ytterligare lyfta fram intressanta saker som berörts. I en av intervjuerna valde en person att 

lämna gruppen innan intervjun. Personen gav anledningen att denne valde att arbeta istället. I 

intervjuerna deltog uppskattningsvis 80 % av gruppens medlemmar, varav 50 % aktivt. Det 

fanns alltså ett internt bortfall med ca 20 %. Detta kan vara en kombination av att inte vilja 

säga något pågrund av diskussionens forskningssyfte, att inte vara van att prata i grupp, samt 

att ha en utomstående närvarande (Robson, 2002:285) Jag förkastar här med inte möjligheten 

för inre konflikter i gruppen som orsak (ibid. s.285), men vill förtydliga att jag inte uppfattade 

klimatet sådant och att många av de som satt tysta nickade medhållande under delar av 

diskussionen. Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagningen. I utskriftsarbetet var det 

ibland svårt att höra vad respondenterna sa. Detta har då hoppats över eller enbart skrivit ut de 

fåtal ord som kunde urskiljas. I utskriften har otydligt och konstigt uppbyggda mening i 

materialet skrivits ut i fullständiga meningar för att göra det begripligt för en eventuell läsare 

och för citering i uppsatsen (Denscombe, 2009:262). Materialet analyserades sedan enligt 

avsnittet nedan. 

4.5 Analys av empiri  

För att analysera den empiri jag fått fram från de transkriberade intervjuerna har jag inspireras 

av hermeneutiken. Jag valt att lyfta fram hermeneutikens idé om språket och att se materialet i 

delar och helheten. Hermeneutikens syfte med analys är att skapa förståelse kring materialets 

betydelse. Den empiri jag fått fram är det som respondenterna har sagt, deras språk kring det 

ämne som behandlas. Det är detta språk jag analyserat för att skapa förståelse kring materialet 

och dessa människors situation och intensioner (Patel & Davidsson, 2003:30; Kvale, 

1997:49). För att analysera detta språk har jag använt mig av hermeneutikens idé om del och 

hel (Alvesson & Sköldberg, 1994:161 f.f.). 

I genomförandet av analysen av studies empiri började jag med att läsa igenom hela texten för 

att få en bild av helheten. Jag antecknade under tiden för att, tillsammans med min 

förförståelse och ämnen som blev aktuella utifrån texten, urskilja olika delar ur texten. Dessa 

bearbetades sedan genom att jämföras med hur materialet upplevdes i sin helhet. Delarna 



Lisa Hedbrant Att arbeta i ett tvärprofessionellt team 
 

23 

urskiljdes mer och mer och bildade sedan mer övergripande ämnen. Dessa delar och ämnen 

blev sedan grunden till mitt resultat. De delar som kom fram och användes var bland annat 

hur hemtjänstpersonalen upplevde förhållandet med dem de samarbetade med, hur de 

uttryckte vem som hade kunskap och vem som lärde från vem. Vem påverkar deras 

yrkesidentitet och hur påverkar de sin egen? Hur talar de om sig själva i förhållande till hur 

det var innan och till andra? Detta kunde urskiljas ur språket, antingen avsiktligt eller 

oavsiktligt, från respondenterna (Ödman, 2007:7; Åkerberg, 1986:43; Alvesson & Sköldberg, 

1994:164-174).  

Delarna jämfördes med materialet som helhet, för att sedan se delarna igen. Denna analys, 

genom att urskilja delar och se detta i perspektiv med helheten, har lett fram till ett resultat, en 

förståelse kring företeelser kring team, hemtjänstpersonalens yrke och yrkesidentitet. Jag har 

sedan analyserat detta resultat utifrån teoretiska utgångspunkter som presenteras i nästa 

kapitel och den tidigare forskning jag presenterat tidigare. Jag har i arbetet med att analysera 

empirin och resultatet varit medveten om min förförståelse och reflekterat över hur den har 

påverkat mig i mitt arbete. Resultatet och analysen, i dess olika steg, har utmynnat i det som 

presenteras i kapitlet ”Resultat och analys”. 

4.6 Etiska överväganden 

Jag vill studera hur ett ökat samarbete i ett tvärprofessionellt team påverkar 

hemtjänstpersonalens yrkesidentitet. En beskrivning av sitt arbete och en självpresentation av 

sin grupp och samarbetet med andra yrkesgrupper kan verka vara enklare redogörelser. Saker 

är dock sällan så enkla och ytliga och visar sig ganska ofta svårtolkade (Wästerfors, 2008:73). 

Sådana frågor kan bli svåra och betydelsefulla fråga för respondenterna, om de börjar 

ifrågasätta och granska vad de gör i sitt arbete och vad de kan göra och/eller inte har gjort. 

Genom att undvika förutfattade meningar och inte nedvärdera respondentens upplevelse av 

sitt arbete kan risk för att kränka respondenten minskas (Denscombe, 2009:244). 

I och med datainsamling genom fokusgruppsintervjuer bör etiska aspekter tas upp. Jag skall 

genom vetenskapsrådets fyra krav för forskning (Vetenskapsrådet, 2002) resonera kring etiska 

svårigheter som varit aktuella i min studie. 

Vetenskapsrådets fyra krav inom forskningsetik utgår ifrån individskyddskravet, vilket är till 

för att skydda individens intressen. Individskyddskravet vägs mot forskningskravet, vilket 

trycker på forskningens viktiga del och nytta. Nyttan av forskningen vägs alltså mot hur 
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forskningen påverkar de inblandade, såväl fysiskt som psykiskt. Vetenskapsrådets fyra krav 

utgår från individskyddskravet och är en konkretisering av det. De fyra kraven är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera om forskningens syfte till de som är 

berörda (Vetenskapsrådet, 2002:7). I min studie informeras informanterna om forskningens 

syfte vid inbjudningstillfället, samt som kortare öppning vid intervjun. Jag har lagt extra kraft 

vid att informera om syftet då jag anser att kombinationen av att intervjuerna skall göras vid 

ett personalmöte och att jag har praktiserat i området, gör att jag kan uppfattas som en från 

kommunen eller ledningen. Min tolkning är att detta i sin tur kan missförstås som att jag är 

från kommunen och skall kontrollera dem i deras arbete. 

Samtyckekravet innebär att respondenterna själva får bestämma över sin medverkan. 

Respondenter ska ha möjlighet att tacka nej eller avbryta när som helst, vilket jag informerat 

om vid alla kontakter med respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002:9-11). De har även gett sitt 

medgivande till ljudupptagning av intervjun, vilket möjliggör intervjun som forskningsdata 

(Denscombe, 2009:231). Dessa krav på samtycke, tillsammans med informationskravet, anser 

jag vara en extra viktig del i kontakten med respondenterna, för att det inte skall bli några 

missförstånd och för att gynna en god dialog och inställning från respondenterna. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenten skall förvaras på ett sätt som 

inte obehöriga har tillgång till. De skall alltså behandlas på sådant sätt att obehöriga inte kan 

identifiera inblandade personer. I min resultatredovisning och analys presenteras personerna i 

grupp och gruppen har enbart en kod, utan någon annan möjlighet för identifiering. Materialet 

med uppgifter som ger möjlighet för en sådan spårning hanteras och förvaras av mig som 

författare på ett sätt där det är praktiskt omöjligt för utomstående att få tillgång till dem 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Uppgifter/intervjumaterial som blir insamlat i denna studie skall användas enbart till denna 

studie. De skall ej sparas efter godkänd examination och förvaras på ett sådant sätt att 

uppgifter ej skall spridas till obehöriga. Nyttjandekravet är till för att säkra att materialet som 

samlats in till studien ej används i ett annat syfte. Intervjumaterial får ska ej heller användas 

som underlag eller påverka beslut eller åtgärder kring de respondenter som deltagit i min 

studie (Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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4.7 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet diskuterar studiens olika problem för att bidra till kvalité och 

riktighet. Dessa begrepp kommer från början från den kvantitativa metodens begrepp för 

kvalité och kan ibland vara svår att föra över till den kvalitativa forskningen då denna 

forskningsmetod präglas av tolkningar, vilket ger kunskap en annan betydelse (Jacobsson, 

2008:165). I den kvalitativa metoden blir frågan om riktighet och exakthet brett och starkt 

förknippat med metodkapitlet. Beskrivningar i detta avsnitt skall därför ses i relation till 

metodval, urval, genomförande och etiska överväganden (ibid. s.165).  

Frågan om studiens insamlade datamaterials riktighet, är en fråga om validitet. Har det som 

avsågs mätas mätts (Jacobsson, 2008:165)? Den metod jag använt i studien är 

fokusgruppsintervjuer. Frågor kring respondentens känslor, erfarenheter och uppfattningar gör 

det svårare att kontrollera validiteten. I bearbetningen av det material jag får fram vill jag 

arbeta med att ringa in olika delar/teman för att sammanställa resultatet och på det sättet 

kunna jämföra svaren i studien på ett bra sätt och lokalisera eventuella svar som ”spretar” 

(Denscombe, 2009:265-267). Jag har även övervägt att låta respondenterna läsa igenom 

transkriberingen för att stärka validiteten. Men då en gruppintervju i praktiken riskerar att inte 

få med vilka exakta personer som säger vad och att detta även skulle innebära att de fick läsa 

om allas åsikter som presenteras, har jag valt bort detta (ibid. s.267). Validiteten säkras även 

genom att en ljudupptagning gjorts av intervjun för att kunna bevisa och grunda vad som sagts 

(Robson, 2002:171). 

Reliabilitet definieras som tillförlitlighet och förknippas här i hur stor tillförlitlighet studien 

har (Robson, 2002:170). Fokusgruppsintervjuerna görs i deras respektive personalgrupper 

vilket kan göra att olika respondenter påverkar varandra. Som jag nämnts tidigare så påverkar 

även jag som intervjuare respondenten och situationen utifrån de frågor som ställs, hur jag 

presenteras och bemöter deras svar och diskussion. Detta är en del i en kvalitativ studie 

(Alvesson & Deetz, 2000:127 f.f.), men vissa försiktighetsåtgärder, som nämnts ovan, för att 

motverka detta skall tas. Respondenterna kan även påverkas av den typ av urval jag har gjort, 

då jag gått utifrån den personalgrupp de tillhör. Detta är en grupp som beslutats om i 

verksamheten och därmed en grupp bestämd mer eller mindre av ledningen. De kan på grund 

av detta, och även i övrigt på grund av intervjufrågornas ämne, uppfatta att jag är från 

kommunen och på uppdrag av deras chef eller kommunen, då jag använder mig av, vad man 

kan kalla, ledningens forum. Detta skall motarbetas genom kontinuerlig information om min 
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roll som forskare och student och att det är fullständigt frivillig att delta och att de kan avbryta 

när som helst under intervjun utan att ange anledning. 

4.8 Generaliserbarhet 

Att ta ställning till generaliserbarhet innebär att ta ställning till hur väl denna studie kan 

generaliseras med andra liknande fall, alltså hur väl mina resultat kan ses som allmänna för 

liknande fall (Denscombe, 2009:382). Jag vill här ställa mig kritisk till mitt val av team jag 

studerat. Detta team är ett visst projekts arbetsform. Projektet har jag beskrivit i uppsatsen för 

att ge läsaren en förståelse av situationen. Projektet har även det påverkat 

hemtjänstpersonalens yrkesidentitet och det kan vara svårt att fullständigt urskilja vad teamet 

som arbetssätt har påverkat och vad projektets syfte och mål i sig har påverkat. Detta skapar 

en problematik i generaliserbarheten för min studie. Teamet som arbetsform och tidigare 

forskning hemtjänstpersonals arbete och situation har jag försökt få med i studien på grund av 

detta. På det sättet kan studien och resultatet förstås och genom det även till viss del kunna 

jämföras med liknande situationer. Det begränsade urvalet försvårar dock detta och 

jämförelsen blir, om den skall göras, smal. Tänkbara jämförelsemöjligheter blir till exempel 

hemtjänstpersonal i liknande projekt (Robson, 2002:106; Denscombe, 2009:382). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som har relevans för studien och som 

används för att analysera mitt resultat. Teorierna ger ökad och fördjupad förståelse av det 

resultat jag fått fram och runt speciella händelser (Lundin, 2008:86). Jag ser en teori som en 

lins som jag observerar verkligheten igenom (Alvesson m.fl. 2000:44). Teorin blir ett sätt för 

mig att analysera och se betydelsefulla detaljer (ibid. s.48). För att analyser mitt resultat har 

jag valt att lyfta fram den sociala identitetsteorin, Ahmadis diskussion kring subjektiv och 

objektiv identitet (2000), samt begreppen yrkesidentitet och det dubbla uppdraget. Dessa 

teorier och begrepp tangerar på både individ och gruppnivå och lyfter idéer om hur 

yrkesidentitet skapas, utvecklas och presenteras. De blir i analysen av resultatet redskap att 

urskilja och tolka hur yrkesidentitet har påverkats och därmed hur det ser ut nu och hur det 

sett ut innan. Hur samarbete med andra yrkesgrupper påverkar hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet och kategoriseringen och jämförelsen. 

5.1 Den sociala identitetsteorin 

För att kunna analysera hur personalen identifierar sig i sitt yrke, samt hur detta kan påverkas 

av olika kontexter och i relation till andra yrkesgrupper, så vill jag beskriva den sociala 

identitetsteorin. Visholm beskriver denna teori utifrån Tajfels och Turner (1982) (2005:153). 

Teorin har som syfte att förstå spänningar mellan sociala grupper och beskriva sociala 

identiteter. Teorin visar hur olika typer av kategorisering skapar olika yrkesidentiteter (ibid. 

s.153). I min studie bidrar denna teori till att tolka hur kategorisering och jämförelse påverkar 

yrkesidentitet på olika sätt, samt hur de skapas och förändras. 

Den sociala identitetsteorin har tre nivåer. Den första nivån kallas social kategorisering. Det är 

ett sätt att skapa ordning i världen och mellan grupper. Ordningen skapas genom egenskaper i 

de olika grupperna, samt historiska och sociala dialoger. Att kategorisera är ett sätt att 

orientera sig. När människor delas upp i till exempel två grupper så kommer människor att 

identifiera sig och bli identifierade av den gruppen de tillhör. Det skapas ordning och 

människor blir kategoriserade och identifierade i det sociala sammanhang de befinner sig i. 

Detta utgör nästa nivå, nämligen social identifikation. När de olika grupperna skapas, och när 

sedan individer identifierar dig i en grupp, skapas den tredje nivån, den social jämförelse 

mellan grupperna. Människor försöker förstärka sin egen grupp i jämförelse med den/de andra 

grupperna (Visholm, 2005:153). 
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Dessa tre nivåer visar på det identitetsskapande som förekommer i det sociala livet, och 

därmed även i yrkeslivet. Jag vill här göra läsaren uppmärksam på att den sociala 

identifikationen, som är en av de tre nivåerna i den sociala identitetsteorin, är den som görs 

mellan människor eller grupper för att kategorisera och jämföra. Den (yrkes)identitet som 

uppsatsen handlar om är den som enligt Visholm skapas utifrån kategoriseringen och det 

jämförandet och identifikation som sker (2005:154).  

Människor delas in i grupper och börjar identifiera sig och identifieras utifrån det. Det blir 

sedan en social jämförelse grupperna emellan och därmed utvecklas identitet. Grupper, 

individer och identiteter påverkas utifrån vilken grupp individen anser sig tillhöra just för 

stunden, efter den rådande kontexten. Om gruppens sammanhang förändras kan 

gruppmedlemmarna identifiera sig med andra grupper eller grupperingar som de anser sig 

tillhöra. På detta sätt är identitet föränderligt och kan, beroende på kontext och grupp, eller 

när individen har en otydlig eller växlande grupptillhörighet, identifiera sig eller identifieras 

mer individuellt (Visholm, 2005:154).  

De båda metoderna för att skapa identitet går ut på att individer vill gynna sin egen grupp. Att 

kategorisera andra grupper utifrån den egna gruppens egenskaper och att jämföra andra 

grupper utifrån en kontext utifrån den egna gruppen gör bedömningarna osymmetriska. 

Uppfattningarna är alltså en subjektiv upplevelse för att gynna den grupp individen anser sig 

tillhöra. (Visholm, 2005:444;448;454) 

Att som grupp samarbeta med andra grupper eller yrken kan utgöra ett hot mot den 

yrkesidentitet som gruppen eller individen har skapat. När den sociala identiteten hotas så 

motiveras personer att positivt urskilja sig från de andra kategoriseringarna, och därmed aktivt 

börja jämföra sig själva med andra. (Tajfel, 1978; Deschamps & Brown, 1983 i Millward, 

2000:455). Millward fortsätter med att förklara hur andra forskare ser på samarbete (t.ex. 

Marcus-Newhall m.fl. 1993) (2000:225). De menar att samarbete kan minska betydelsen av 

den sociala kategoriseringen, och därigenom främja samspel och likhetskänsla. Detta skapar 

utrymme för att istället för att jämföra sig mellan grupper, att jämför sig mellan andra 

individer. Enligt Marcus-Newhall m.fl (1993) menar att detta samarbete minskar 

gruppgränser och drivkraften att fokusera på olikheter (ibid. s.456). En slutsats utifrån de 

olika forskarnas ståndpunkter menar Millward är att ju lättare en grupp har att identifiera sig 

genom den personliga identiteten, alltså jämförelser individuellt inom gruppen, ju lättare har 

de att samarbeta med andra grupper (2000:456). Vikten av kategorisering minskar och 
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människor samspelar i större utsträckning individuellt, och inte enbart genom gruppen. (ibid. 

s.456) 

5.2 Yrkesidentitet 

Yrkesidentiteter är en del av människors totala identitet och kan presenteras både individuellt 

eller som yrkesgrupp (Thunborg, 1999:4-5). Den totala identiteten är den personliga och den 

sociala identiteten tillsammans. Yrkesidentitet hör till dem båda, genom att yrket upplevs 

både personligen och i relation till en grupp, som till exempel ett arbetslag eller team. 

Begreppet yrkesidentitet som det presenteras i detta avsnitt kommer i analysen av mitt resultat 

bidra till en möjlighet att ytterligare fördjupa ett resonemang kring yrkesidentitet och hur 

yrkesidentitet skapas och presenteras. 

Den personliga identiteten förknippas med jämförelser inom gruppen och den sociala 

identiteten med den jämförelse som görs mellan grupper (Millward, 2000:458). Det är en 

social identitet som yttrar sig i hur människor presenterar sig genom handlingar, 

föreställningar och interaktioner. Presentationer av yrkesidentitet sker alltid i relation eller 

referens till andra aktörer (ibid. s.458).  

Vi uttrycker och visar vem vi är och vem vi vill vara, i det vi berättar och hur vi berättar det 

(Mishler, 2004:19). Genom språket och diskussionen i arbetet kan yrkesidentiteter både 

förstärkas och undertryckas. Berglund menar det sker hela tiden en av argumentation som 

konstruerar identitet i yrkeslivet (2002:23). För att förstå argumentationen så behöver den som 

vill analysera den veta vilken riktning den tar. Alltså vilka personer i vilken grupp 

yrkesidentiteten skapas mot. Vem är det som personen eller gruppen vill visa sin 

yrkesidentitet utifrån? För att koppla det till den sociala identitetsteorin kan man säga att den 

riktning som tas för skapa yrkesidentiteten är den som gruppen eller individen jämför sig med 

för att stärka sig själv. Den argumentation som finns genom medveten eller omedveten 

diskussion påverkar alltså yrkesidentiteten (ibid.s.23 f.f.). Berglund refererar till Gutterman 

(1994) och menar i sammanhanget att identitetsskapande är en förhandling genom vilken vi 

orienterar oss i ett socialt rum (2002:24). 

5.3 Identitet 

För att ytterligare kunna tolka hur yrkesidentitet påverkas så behövs en beskrivning av 

identitet och hur identitet kan förstås och beskrivas. Ahmadi  beskriver hur identitet kan 
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formas, utvecklas, upprätthållas, samt förstås (2000). Detta för att belysa den interaktion som 

finns mellan individen och omgivningen, och hur det påverkar yrkesidentiteten. Genom denna 

teori kan jag i tolkningen beskriva och fördjupa mitt resonemang hur yrkesidentiteten beskrivs 

av respondenterna utifrån olika perspektiv och sidor. Som till exempel utifrån den egna 

gruppen eller individen, eller i jämförelsen med andra yrkesgrupper i teamet.  

Identitet skapas genom individens försök att besvara frågan vem är jag?. Individen gör en 

definition av kontext och sin roll i den (Ahmadi, 2000:172). Ahmadi förklara vidare om olika 

sätt att se på identitet (2000:163). Modernitetens syn på identitet hör till något som kan 

beskrivas som en äldre syn på identitet. Moderniteten menar att identitet är något som befästs 

av något yttre, som en stämpel eller varumärke. Detta tvingar individen till att vara någon med 

bestämda egenskaper. Den postmoderna uppfattningen kring identitet är däremot en tro på 

människors anpassningsförmåga. Identitet handlar om att skapa egna berättelser, och är något 

rationellt och övergående som skapas för kortare perioder istället för hela livet (ibid, s.163 

f.f.).  

 Admadi talar om subjektiv och objektiv identitet, där den subjektiva är den självskapande 

identiteten och den objektiva är den vi tilldelas av andra i omgivningen (2000:157). Subjektiv 

och objektiv identitet delas in i den personliga och den sociala aspekten. Den personliga 

subjektiva identiteten är den självbild som individen själv tillskriver sig. Den personliga 

objektiva identiteten är den bild andra har på individen. Den sociala aspekten ser till gruppens 

identitet. En subjektiv social identitet baseras på individens bild av sin grupp, medan den 

objektiva sociala identiteten är den bild andra har på individens grupp. Dessa fyra olika sätt 

identitet kan tillskrivas beskriver hur individens och individens grupps identitet påverkas 

(ibid. s.157 f.f.). 

 

”Identitetens subjektiva och objektiva aspekter” (Ahmadi, 2000:157) 
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5.4 Det dubbla uppdraget 

Begreppet yrkesidentitet försöker förena identiteten med personers yrke (Pingel & 

Robertsson, 1998 i Thunborg, 1999:118). Genom denna uppsats har jag försökt undersöka 

denna kombination påverkas av tvärprofessionellt teamarbete. För att kunna tolka hur 

respondenternas yrkesidentitet påverkas i team, behövs synvinkar på hur respondenternas yrke 

kan se ut. Genom detta avsnitt vill jag skildra hur hemtjänstpersonalens yrke kan förstås för 

att, tillsammans med tidigare avsnitt i detta kapitel, kunna analysera hur yrkesidentiteten har 

påverkats av arbetet i teamet. Hur har arbetet förändrats och hur påverkar detta 

yrkesidentiteten? Upplevelsen av yrket påverkar hur personer kategoriserar och jämför sig 

med varandra (Visholm, 2005:153-154). 

I de flesta yrken inom offentlig förvaltning förekommer vad som kallas dubbla uppdrag. 

Personen gör å ena sidan tjänster åt samhället, och å andra sidan tjänster för klienten. Denna 

dubbelhet är inbyggd i en och samma yrkesroll (Lindgren, 1999:105). Denna dubbelhet 

förknippas med yrkesidentitet genom yrkesidentitetens kombination av personens yrke och 

dess individuella identitet (Pingel & Robertsson, 1998 i Thunborg, 2004:118). Dubbelheten i 

yrket påverkar vem personen är i förhållande till, till exempel arbetsgivaren och/eller klienten, 

och hur personen förhåller sig till dem. Jag vill använda detta begrepp för att analysera det 

resultat jag fått från min studie. Detta för att kunna diskutera resultatet utifrån den kontext 

som hemtjänstpersonalen befinner sig. Denna kontext påverkar hemtjänstpersonalens yrke 

och därigenom yrkesidentiteten. 

Lindgren talar om det dubbla uppdraget som att det finns ett yttre och ett inre uppdrag 

(1999:107). Det yttre uppdraget är de ramar och beslut som fastställs av nämnder och 

arbetsgivare. Dessa ramar omfattar det yttre syftet med arbetsinsatsen, till exempel 

verksamhetens mål. Ramarna omfattar vilka arbetsinsatser som skall göras och hur mycket 

dessa får kosta. Det inre uppdraget utgörs av en enskild klients eller brukares önskan. 

Klienten blir då den inre uppdragsgivaren, och definierar vad den personen behöver för hjälp 

och saknar för att skapa förändring. Lindgren tar vidare upp efter egen erfarenhet, en myt om 

att behandlingsarbete fungerar bäst i slutna rum”, där yttre påverkan är utestängd (1999:108). 

Yrkesrollen blir då lättare, det handlar då om hjälparen och den hjälpbehövande. Den ”andre” 

är då av ondo, och definierar en yttre uppdragsgivare, till exempel en myndighet. (ibid. s.108) 

Yrkesutövaren är alltså både sitt utbildade yrke, till exempel omsorgsgivare för brukare, och 

arbetsgivarens lönearbetare som arbetar för verksamheten. Yrkesutövaren sitter därmed på två 
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stolar. Det är därav viktigt att det yttre uppdraget är tydligt för att ge plats för att lättare 

diskutera det inre uppdraget, annars kan yrkesidentiteten blir tvetydlig och svår. Tiger 

yrkesutövaren om det yttre uppdraget blir det aldrig någon relation mellan klienten och det 

yttre uppdraget, och därigenom ges utrymme för inre uppdrag. Denna triangeln med 

samspelet mellan yrkesutövaren, det yttre uppdraget (arbetsgivaren) och det inre uppdraget 

(klienten) benämns av Lindgren (1999:109 f.f.) som behandlingstriaden.  
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6 Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas det resultat jag fått utifrån mina fokusgruppintervjuer och den 

analys jag gjort utifrån det. I analysen tolkas det empiriska materialet utifrån de teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning jag lyft fram tidigare i uppsatsen. Jag har valt att 

presentera resultatet och analysen tillsammans för att undvika upprepning för läsaren. Kapitlet 

är indelad i olika avsnitt ur analysen utifrån respondenternas svar.  

Respondenterna kommer att citeras med ett fingerat namn och är även uppdelade genom 

vilken intervju de tillhörde. Koderna för de olika intervjuerna är påhittade och ej jämförbara 

med verkligheten, till exempel med intervjuernas ordning i tid. 

6.1 En självpresentation 

I den självpresentation hemtjänstpersonalen gjorde kring sitt arbete under intervjuerna 

framkom att de hade svårt att beskriva vad de gjorde för något i sitt arbete. Fyra av fem 

grupper uttryckte att det var svårt att beskriva sitt yrke. De uttryckte att det gjorde väldigt 

mycket och att arbetet inte bara var yrkesrollen. 

”Det är inte bara en yrkesroll” … ”Det är mycket runt om som måste ordnas, med kläder, skor 
och frisörer. Det är jättemycket. Det är en blandning mellan undersköterska och allsysslare, 
vaktmästare, ja allt.” (B, Kerstin) 
 

De uppfattar sitt yrke som något som inte är helt tydligt och bestämt. Yrkesidentiteten 

beskrivs här på ett subjektivt sätt av hemtjänstpersonalen utifrån den rådande situationen 

(jämf. Ahmadi, 2000:157). De upplever att de gör mycket olika saker och jag får 

uppfattningen om att de upplever att de tvingas att göra de kringsakerna för att värna om 

omsorgstagaren och få vardagen att fungera. 

”Vi tar vara på brukarens intressen. Alltså när de inte kan tala för sig själva” (C, Mikaela) 

Den identitet som personalen tillskriver sig utgår ifrån hur de uppfattar sin roll i 

sammanhanget med brukaren och hur de lyfter fram brukarens intressen utåt sätt. De ger en 

bild av den behandlingstriaden som Lindgren talar om (1999:109). Hur de i sitt yrke arbetar 

med olika uppdrag och att yrket bli försvårat på grund av det. En tolkning är att de upplever 

sin yrkesidentitet som något som är framtvingat och format av andra och de genom det 

kategoriserar sin identitet genom den tillskrivna situation de givits.  
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”Svårt att beskriva, det är ju mycket, vi är ju spindeln i nätet.”(A, Julia) ” 

De uttrycker att det är svårt att beskriva vardagen på grund av dessa olika uppdrag och att det 

krävs mer av dem än det ursprungliga yrket för att få vardagen att gå ihop. Även Thunborg 

som menar att undersköterskorna har ett patientperspektiv, skulle säga att 

hemtjänstpersonalen här skulle bidra till en mer patientorienterad vård (eller brukarorienterad 

omsorg) (1999:274). Gruppen jämför sig med andra yrkesgrupper som arbetar kring 

omsorgstagaren, och menar att de är spindeln i nätet och att de gör allt möjligt. Genom att 

lyfta fram sitt brukarperspektiv och sin mångkunskap, lyfter de sig i den subjektiva sociala 

identiteten och stärka den egna gruppen, vilken ingår i den omedvetna argumentationen och 

social jämförelsen (jämf. Ahmadi, 2000:157; Visholm, 2005:153; Berglund, 2002:24).  

Hemtjänstpersonalen skildrar gruppens villkor utifrån den subjektiva upplevelsen och sitt 

förhållande till andra yrkesgrupper genom sitt arbete och de olika yrkesgruppernas 

ursprungliga arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter finns kvar som grund till det 

tvärprofessionella teamets arbete och visar hur hemtjänstpersonalen har för syn på sitt arbete 

och den yrkesidentitet de har. Under intervjuerna uppmärksammandes hur grupperna förhöll 

sig till hur de beskrev sitt arbete. Det beskrevs som något självklart och något som inte 

reflekterades över nämnvärt. Det förhållningssätt som framkom vid diskussionerna kring, vad 

respondenterna uttryckte som, alla extrauppgifter de gör i sitt arbete tolkar jag som det 

beskrivna missnöjet med hur deras yrke blir ett slags alltiallo-yrke. Det är dock svårt att dra 

någon gräns för vad som upplevs som extrauppgifter då de inte aktivt reflekterar över vad de 

gör och inte gör i sitt arbete. Jag tolkar det som att de inte upplever något gehör i det arbete de 

utför och svårigheten i det och därmed får en känsla av aggression mot omvärlden. Genom 

detta skapas yrkesidentiteten för hemtjänstpersonalen och genom detta kan teamets arbete ses 

fortsättningsvis i analysen. Teamet blir i detta en omständighet som kan påverka förhållandet 

till den egna yrkesidentiteten och relationen med omvärlden.  

6.2 Stärkt yrkesroll 

I resultatet av studien framgår att respondenterna har efter det tvärprofessionella teamarbetet 

satt igång känt sig starkare i sin yrkesroll. De upplever att de genom teamarbetet blivit 

bekräftade och känner sig mer som profession. De upplever respekt och att deras profession 

blivit lyft och uppmärksammad av teamarbetet. 

”Vi blir ju också stärkta i vår roll i detta” (A, Matilda) 
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Teamarbetet bidrar till att olika yrkesgrupper möts och behöver samverka.  

Hemtjänstpersonalens grupp har i jämförelse till de andra yrkesgrupperna lyft sin profession 

för att visa en profession på samma eller högre nivå.  

”Teamarbetet lyfter ju fram professionerna” (A, Berit) 

De har därigenom utvecklats och stärkts i den egna rollen. Genom jämförelse tydliggörs den 

egna gruppen som specifik grupp med specifika uppgifter. Därmed stärks den yrkesidentitet 

hemtjänstpersonalen befinner sig i.  

”Detta har ju utvecklat oss allihopa” (B, Eva) 
”Man utvecklas ju hela tiden. När man möter så mycket människor” (C, Sanna) 

Eva och Sanna uttrycker att de har utvecklats genom att möta människor. De nya människor 

de mött är de i teamet och teamet blir då kärnan till denna utveckling. Vad de utvecklats mot 

är svårare att specificera men skildras igenom mitt resultat. Kunskap, tydlighet och nya 

uppgifter verkar föra hemtjänstpersonalen framåt i en utveckling parallellt med arbetet i 

teamet. De kategoriserar sig starkare med varandra men jämförelsen med andra har blivit mer 

skoningsfull (jämf Visholm, 2005:154). 

”Det är ju det med tydligheten. Det som brukaren kanske inte haft innan, men man vet ju att 
nu får vi jobba efter det.” (E, Anna) 

Hemtjänstpersonalen har genom teamarbetet fått mål och planering för hur en viss del av 

deras arbete skall utföras. Det blir därav tydligt vad varje teammedlem skall arbeta mot. Det 

skapar i sin tur en tydlighet för hemtjänstpersonalens kunskaper och profession, även 

gentemot de andra yrkesgrupperna. Tydligheten skapar en starkare identifiering inom gruppen 

(jämf Visholm 2005:153).  

En tolkning är att hemtjänstpersonalens profession tidigare har varit mer osynlig. När den nu 

genom teamarbetet blivit synlig genom aktiv jämförelse med de andra yrkesgrupperna, 

upplever hemtjänstpersonalen professionalitet, respekt och kunnighet i yrkesidentiteten, som 

varken de eller andra yrkesgrupper reflekterat över tidigare. Detta visar hur 

hemtjänstpersonalen fått mer gensvar utifrån sitt yrke och sin yrkesidentitet. I intervjuerna 

fick jag uppfattning om att de förut hade haft svårt att kalla sig profession eller framhäva sig 

själv. Genom arbete i teamet jämförde de sig med de andra professionerna som alla visade 

vad de skulle och kunde göra i teamet. De upplever hur arbetet i teamet skapat en tydlighet 
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och framhäver vad de gör, gentemot omvärlden. Detta påverkar deras yrkesidentitet genom att 

får fler referenser som de kan se sin egen yrkesidentitet. De jämför sig med andra 

yrkesgrupper och skapar sin egen yrkesidentitet genom berättelser och beskrivningar om sig 

själva, som genom teamet har blivit mer tydliga. Detta visar på hur arbete i teamet har 

påverkat hemtjänstpersonalens yrkesidentitet i förhållande till hur det var innan, men även hur 

relationen och förhållandet till de andra yrkesgrupperna börjar förändras. 

6.3 Kunskap 

Personalens uttryck för ny kunskap och lärdomar från de andra yrkesgrupperna, togs upp i alla 

intervjuer. Detta knyts samman med stycket ovan då de uttryckte hur till exempel kunskap har 

utvecklat deras yrke och arbetssätt. 

”Jag har kanske blivit lite mer upplyst och funderar lite mer” (D, Cilla) 

Dessa beskrivningar om hur hemtjänstpersonalen beskriver hur teamarbetet har gett dem 

kunskap och tips i deras arbetsvardag skildrar hur de förhåller sig till andra yrkesgrupper i 

teamet. Det kunskapsutbyte som respondenterna talar om kan förknippas med den 

kunskapsenergi som Kvarnström talar om, och som bekräftar denna effekt av 

tvärprofessionellt teamarbete (2007:28). Hemtjänstpersonalen upplever en kategorisering 

utifrån vilka kunskaper de olika grupperna har.  

”de kan ju visa såna tips och trix som vi kanske inte vet så mycket om” (A, Julia) 
”dom visar oss hur vi ska göra, så alla är samspelta som sagt” (B, Marie) 

Hemtjänstpersonalen formar och upprätthåller yrkesidentiteten genom att observera, utbildas 

och prova i arbetet i samspel med andra grupper. På detta sätt upprätthålls 

hemtjänstpersonalens yrkesidentitet utåt sätt att vara den yrkesgrupp som lär från andra och 

anpassar sig till den rådande utvecklingen. På detta sätt bekräftar det den hierarkiska ordning 

som finns mellan olika yrkesidentiteter (jämf Thunborg, 1999:245;264; Kvarnström, 

2007:28).  

”De ser var vi gör fel och hjälper oss tillrätta” (C, Mikaela) 

I intervjuerna uppmärksammade jag som intervjuare hur hemtjänstpersonalen förhöll sig till 

de andra yrkesgrupperna på ett mycket positivt sätt. De uttryckte inte att dessa andra 

yrkesgrupper skulle ha överskridigt någon gräns och övertramp på hemtjänstpersonalens 



Lisa Hedbrant Att arbeta i ett tvärprofessionellt team 
 

37 

arbete. Detta skildras istället i hur de uttrycker att teamet arbetar, hur de får råd och att andra 

yrkesgrupper vet bättre. Min tolkning är att hemtjänstpersonalen här genom ett tyst 

resonemang förminskar sin egen yrkesidentitet och höjer de andra yrkesgruppernas, för att 

hålla kvar vid sin yrkesidentitet genom kategorisering inom yrket och gruppen. Detta står 

dock i relation till Millwards resonemang kring hur yrkesidentiteter påverkas av hot utifrån 

(2000:444). Enligt det resonemanget påverkas yrkesidentiteter av hot genom att lyfta sig 

själva till en mer positiv ställning i jämförelsen med andra. Det lyfts även upp att samarbete 

med andra kan minska betydelsen av jämförelsen med andra grupper. Hemtjänstpersonalen i 

denna studie uttrycker hur de lär sig från andra yrkesgrupper och att de vet mer inom vissa 

områden i arbetet. Min tolkning är att samarbetet har minskat denna typ av jämförelse och 

vikten av den. Men jag tror även att hemtjänstpersonalen inte vill släppa den kategorisering de 

har inom hemtjänstgruppen och därmed förminskar betydelsen av sin egen roll till förmån för 

deras kategorisering som grupp, då de vill känna sig tillhöra en grupp och identitet. 

6.4 Den egna gruppen 

Gruppens identitet kan påverkas utifrån hur den kategoriseras och vilka gruppen identifierar 

sig med, som jag tagit upp tidigare. Ett teams arbete grundar sig i gruppens gemensamma mål 

och samverkan för att nå det.  

”Nu är det vi som tillsammans ska försöka hjälpa den här personen att bli bättre” (A, Linda) 

Respondenterna upplever att deras personalgrupper har blivit starkare och att de individuella 

personerna känner mer tillhörighet och gruppkänsla än innan teamets arbete började. 

”vi jobbar mer lika”(B, Amanda)  
”Alla vet ju allt om den vårdtagaren som diskuteras” (B, Marie) 

 Hemrehabprojektets forum för teamet blir här utgångspunkten i den gemensamma kunskap 

de upplever, men gruppkänslan inom hemtjänstgruppen fortsätter då alla vet de tydliga mål 

som är uppsatta för dem. De upplever då att de får ett gemensamt mål att ha i åtanke under 

arbetet vilken skapar målmedvetenhet. 

”Det handlar ju om oss som grupp, att jag vet mer om den och den personens jobb.”(A, Julia) 

Utifrån respondenternas svar kan tolkas att de förut var en mer splittrad grupp och att de inte 

hade koll på hur den andre arbetade. Då det fanns en okunskap kring den egna gruppen, 



Lisa Hedbrant Att arbeta i ett tvärprofessionellt team 
 

38 

identifierade sig inte gruppen med varandra i stor utsträckning, och gruppens medlemmar 

kände därigenom ingen större grupptillhörighet och yrkesidentitet tillsammans. Jag upplevde 

att detta uttrycktes under intervjuerna genuint och i samförstånd med de flesta i gruppen under 

intervjuerna. Det var ett ämne som engagerade och uttrycktes som en oväntad bieffekt av 

respondenterna, då fokuset i teamet annars ligger på samarbetet med andra.  

”Man får alla med sig liksom, man får uppbackning.” (E, Denise) 
”Vi pushar mycket mer nu och försöker och hjälps åt mycket mer med omsorgstagaren” (C, 
Maria) 

Kontinueteten som skapas genom det gemensamma arbetssättet bidrar till en trygghet i 

situationen. Gruppkänslan främjar här även ansvarstagande och att utvecklas i sitt arbete, 

vilket kan kopplas till tidigare avsnitt i analysen. Gruppens yrkesidentitet stärks genom det 

gemensamma uttalade målet som teamarbetet innebär (jämf Atwal & Caldwell, 2006:364), 

samt den öppna diskussionen. Därav får gruppen en stark känsla av grupptillhörighet och 

gemensam kategorisering då de kan identifiera sig med den egna gruppen. Detta visar att 

yrkesidentiteten här har blivit stärkt i hemtjänstpersonalens egna ögon av deras arbete i teamet 

genom teamets mål och uttalade arbetssätt. Detta bidrar till en trygghet i gruppen och 

yrkesidentiteten. På grund av detta påverkas även relationen till de andra yrkesgrupperna i 

teamet, då det gemensamma målet och arbetssättet ses som positivt och givande för 

hemtjänstpersonalen. Detta tolkas då ge teamet och dess medlemmar en positiv känsla av 

arbetet tillsammans och där med en positiv relation tillsammans. Detta kan även ses i 

jämförelse med hemtjänstpersonalens förhållande till omvärlden angående de ”extrauppgifter” 

som nämnts tidigare i detta kapitel. Hemtjänstpersonalen upplevde då en typ av agg mot 

omvärlden på grund av upplevd oförståelse och isolering ifrån omvärlden. Genom arbetet i 

teamet har hemtjänstpersonalen nu fått en större referensram, ser på sitt eget arbete på ett 

annat sätt och yrkesidentiteten har blivit mer synlig, både inom gruppen och utifrån. Detta kan 

ha bidragit till en annan typ av kategorisering och jämförelse med de andra yrkesgrupperna, 

samt relation till omvärlden. 

6.5 Ny uppgift och roll? 

Genom hemrehabprojektet mål har hemtjänstpersonalen upplevt en stärkt roll och ett 

kunskapsutbyte mellan professionerna. De uttrycker att de fått nya arbetsuppgifter och ett nytt 

sätt att tänka. Genom samarbetet i teamet har yrkesgrupperna samarbetat och diskuterat 
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tillsammans olika fall. Detta har lett till en större förståelse kring hur andra arbetar, vilket 

även kan knytas ihop med avsnittet om den stärkta yrkesrollen och den egna gruppen.  

”Jag tycker det känns som att vi jobbar för våra brukare och att man vill att det ska bli 
bättre”… ”Annars var det väl förut att man bara skulle vårda dom så att säga” (C, Mikaela) 
 

När hemtjänstpersonalen kommer i närmare kontakt med andra yrkesgrupper genom 

teamarbetet, anpassar de sig till arbetssätt och synsätt. De får genom projektet gemensamma 

mål med andra i teamet och nya arbetsuppgifter. Detta påverkar hur de förhåller sig till de 

andra grupperna i den sociala jämförelsen.  

”Vi får ju en liten annan uppgift också” (E, Elionor) 
”Vi har nog blivit bättre på att uppmuntra. Motivera mer än innan” (C, Madde) 

De har nu gemensamma uppgifter att motivera, och upplever att de bidrar till utveckling för 

brukarna. De uppgifter som förut enbart tillhörde arbetsterapeut och sjukgymnast, görs nu 

även av hemtjänstpersonalen. Detta har påverkat deras yrkesidentitet på många sätt. De kan på 

ett nytt sätt identifiera sig med andra yrkesgrupper genom de gemensamma arbetsuppgifterna. 

De har på det sättet kommit närmare andra yrkesgrupper, då de har samma mål (genom 

teamarbetet) och utför liknande arbetsuppgifter. Yrkesidentiteter har kategoriserats 

tillsammans och en tolkning av det är att det har bildats en ny grupp, genom teamarbetet. 

Dessa gemensamma arbetsuppgifter och teamets forum för diskussion och samverkan mot 

målet påverkar som sagt vad dessa yrkesgrupper har för relation till varandra och varandras 

arbete.  

”Man funderar kanske mer nu. Med hjälpmedel, och vad som skulle underlätta…” (C, Sanna) 

Hemtjänstpersonalen har, genom att se hur brukare kan utvecklas, tagit till sig de nya 

arbetsuppgifterna och identifierar sig nu mer än förut med de andra yrkesgrupperna genom de 

gemensamma arbetsuppgifterna.  

”Vi samarbetar ju mer, det blir ju det. Vi kan sitta och diskutera.” (C, Madde) 

Då de nu har mer gemensamt och en större förståelse för varandra, kategoriserar de sig 

annorlunda och identifierar sig sedan tillsammans med de andra yrkesgrupperna. Enligt 

Millwards resonemang kring samarbete skulle samarbetet genom teamet betyda att det har 

blivit av mindre vikt att jämföra sig med andra grupper (2000:456). Genom det blir det mer 

aktuellt för personerna att se samarbetet som mer individuellt än utifrån sin grupp.  
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Diskussionen med de andra yrkesgrupperna underlättade och motiverade arbetet, då de fick 

föra fram åsikter och hantera svårigheter (jämf Kvarnström, 2007:24). Detta har påverkat 

hemtjänstpersonalens yrkesidentitet då de även kan identifiera sig med andra yrkesgrupper.  

”Det bli ju bättre, för många gånger kan det ju falla mellan stolarna. Nu sitter vi allihop och 
kan diskutera.” (A, Johanna) 

Det har även påverkat behandlingstriaden som Lindgren beskriver (1999:109 f.f.). Från att ha 

sett samarbetet som vi (hemtjänstpersonalen och brukarna) och de andra (övriga 

yrkesgrupper), till att grupperna står mer samlat och arbetar för brukaren. Personalen är, 

genom en större förståelse för andra yrkesgrupper och genom att uppleva hur nya 

verksamhetsmål har påverkat arbetet med brukare positivt, inte längre en tredje punkt emellan 

det inre och yttre uppdraget. Förhållandet har istället förskjutits genom att brukarinriktningen 

även är teamets (och verksamhetens) reella och uttalade mål. Personalen känner därigenom en 

tillgivenhet till den yttre uppdraget som de anser vara av större vikt än det inre. Arbetet i 

teamet har därmed gjort yrkesidentiteten mer helhetlig (brukarens behov kontra 

verksamhetens mål). Hemtjänstpersonalen jämför sig på ett annat sätt än tidigare gentemot 

verksamheten. Ett exempel är att de pushar brukaren till träning, trots motstånd, för att det är 

verksamhetens sätt att på längre sikt få brukaren bättre.  

”Det är ju egentligen himla givande att se att det verkligen kan gå framåt fast man kanske 
ändå har suttit i gamla spår länge. Och jag menar, det är väl mer givande att försöka driva 
någon framåt än att gå som städare.” (D, Cilla) 
”men om den där personen får göra den övningen och så, då tycker jag nästan att jag ser på 
den personen på ett annat sätt.” (D, Emma) 

På detta sätt har yrkesidentiteten blivit starkare och helhetligare, då personalen har tydliga mål 

att följa i sitt yrke, vilka genom teamets arbete även stämmer överrens med vad de vill göra i 

sitt yrke. Dilemmat emellan det inre och yttre uppdraget blir då inte aktuellt. Deras yrke blir 

något de lättare kan förhålla sig till.  

(projektet) ”Det är ju ingenting man tänker på utan det går ju hand i hand med vårdtagarens 
behov eller det vi hjälper till med.” (E, Anna) 

Genom denna enighet kan yrkesidentiteten lättare ses i förhållande till andra inom 

yrkesgruppen. Hemtjänstpersonalen individuellt och i grupp har genom teamarbetet alltså fått 

ett förtydligande av yrkesidentiteten och därmed lättare att identifiera sig med övrig 

hemtjänstpersonal. Genom detta har gruppen fått en starkare och tydligare yrkesidentitet.  
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6.6 Samma nivå 

Respondenterna uttrycker att teamets medlemmar och olika yrkesgrupper är på samma nivå, 

trots olika roller och yrken. En hierarki och statusskillnad som verkar ha funnits innan har 

försvunnit. De uttrycker det som att det är hemtjänstpersonalen som har höjt sin status till 

arbetsterapeuters och sjukgymnasters nivå och statusskillnaden är nu neutraliserad.  

”Hierarkin har försvunnit tycker jag, vi är på samma våglängd. Det är inte att de är högre än 
oss” (B, Josefin) 
”Jag tycker det har höjt vår status också i arbetsterapeuter och sjukgymnasters ögon, dom 
lyssnar lite mer på vad vi gör och säger idag” (B, Gunilla) 

Respondenterna upplever att de blir hörda och inte ifrågasatta, som verkar ha vart fallet 

tidigare. De uttrycker det som att arbetsterapeuter och sjukgymnaster möter dem och 

respekterar och förstår den yrkeskunskap de har och att de kan gå med till omsorgstagare om 

personalen vill det. De gemensamma målen, att verka för rehabilitering och att 

omsorgstagaren ska bli bättre, och tillgängligheten dem emellan, menar de är bidragande till 

utvecklingen. 

”Man vet precis vem man ska prata med. Det är tillgängligheten alltså, verkligen” (C, Maria) 

Dessa beskrivningar av olika skillnader i och med teamarbetet visar hur ett gemensamt mål 

och tid samt möjlighet att samverka kan förändra status- och hierarkistrukturer. Dessa 

resonemang uttrycktes i intervjuernas senare del, trots att diskussionen kring samarbetet 

börjats relativt tidigt vid intervjutillfällena. Det kan betyda att dessa resonemang är något som 

processas fram för respondenterna och framkommer efter andra resonemang kring samarbetet. 

Genom att ha omvärderat den yrkesidentitet personalen har tillskrivit den egna och andra 

yrkesgrupper i jämförelse med din egen skapar det ett mindre spretigt team där de arbetar för 

en och samma sak (jämf Admadi, 2000:157; Visholm, 2005:153). Thunborg beskriver hur 

yrkesidentitetens karaktär är ett hierarkiskt system, där jämförelse mellan yrkesgrupper bidrar 

till att skapa en ordning av yrkesidentiteterna (1999:274). Genom undersköterskors vana att 

anpassa sig (ibid. s.274) och den förändrade objektiva synen på de andra yrkesidentiteterna, 

skulle gruppens gränser gentemot de andra yrkesgrupperna ha suddats ut och en ”ny” grupp 

bildats.  

”Det är inte vi mot dom eller dom mot oss. Det är vi tillsammans” (A, Kristina) 
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Teamets gemensamma mål och syfte står för kategoriseringen av teamet som grupp, vilket ger 

hemtjänstpersonalen nya identitetsreferenser och därmed något man kan likna vid en ny 

grupp. Det som nämns som nivå, status och hierarki i intervjuerna skildrar gruppernas 

jämförelser tidigare och hur det upplevs idag. Respondenterna uttrycker dessa begrepp och 

menar på en förändring i denna typ av skillnad mellan yrkesgrupperna. Jag tolkar detta som 

dels en effekt av närheten och förståelsen till varandra, som skildrats tidigare i analysen och 

dels en effekt av undermedveten längtan till att få uttrycka dessa ord då det genom 

teamarbetet blivit aktuellt att jämföra sig med andra grupper.  

”Vi samarbetar för omsorgstagarens bästa”… ”ja, bättre teamkänsla” (B, Josefin) 
”Vi kompletterar varandra, tycker i alla fall jag.” (D, Felicia) 

Det som tidigare inte pratats om och som till exempel skildrats i behandlingstriaden och 

”agget mot omvärlden” som nämnts tidigare, har nu positivt kunnat lyftas upp till ytan. 

Jämförelse andra yrkesgrupper har blivit något positivt mindre komplicerat för 

hemtjänstpersonalen. Detta har bidragit till relationen mellan grupperna, men även till ett 

lättare genomförbart arbete. 

”Det är ju roligare också. Vi har ju fått mer arbetskamrater.” (B, Gunilla) 

 

6.7 Slutsats av analysen 

Analysen av resultatet kan sammanfattas som att hemtjänstpersonalens yrkesidentitet har 

stärkts i jämförelse med innan. Den hierarkiska ordningen var då mer tydlig då det var större 

avstånd mellan grupperna och hemtjänstpersonalen försvarade sig som grupp gentemot 

omvärlden. Resultatet pekar på att hemtjänstpersonalen såg andra och sin relation till andra på 

annat sätt än vad de gör idag. De upplevde sig som lägre stående i en hierarki och hade svårt 

att känna samhörighet med andra grupper de samarbetade med, då samarbetet inte hade något 

direkt uttalat mål. De hade mindre kontakt och kommunikation med andra grupper, och den 

som skedde var sporadisk och ibland svår att förstå. Det var en annan typ av kommunikation 

och närhet inom gruppen och mellan grupper, vilket bidrog till kategorisering och en 

avståndstagande jämförelse av yrkesidentiteterna.  

I och med teamarbetet har jämförelsen minskat i betydelse och relationen mellan grupperna 

har blivit aktuell och kan diskuteras. Det uttryck för gruppernas samma nivå uttrycker hur de 

nu känner sig mer som en och samma grupp och de gör arbetet tillsammans, med 
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omsorgstagarens bästa som mål. Detta tydliggör även hemtjänstpersonalens grupp i 

förhållande till, till exempel behandlingstriaden. Relationen till andra yrkesgrupper har blivit 

mer förstående och samstämmig. Tydlighet och kommunikation har påverkat inställningen till 

andra yrkesgrupper och teamet har blivit som en ny grupp i arbetet att kategorisera och 

identifiera sig med.  

Arbetet utförs och integreras mellan de olika grupperna, och personalen som intervjuats 

upplever det som att de kompletterar varandra och arbetar för samma sak. Detta skapar 

kategoriseringen som de själva gör genom den identifiering de får av samarbetet. De har kvar 

sina vanliga arbetsuppgifter men upplever ändå detta gemensamma mål. Behandlingstriaden 

som förut beskrevs som det var hemtjänstpersonalen som stred för omsorgstagarna mot den 

tredje parten, kan nu beskrivas som att samarbetet mellan dem och den tredje parten är i 

balans, för att hjälpa omsorgstagarna. Tanken kring de tre parterna är på det sättet omvänd, 

från hemtjänstpersonalens synvinkel. Kanske har förändringen i tankesättet att göra med den 

känsla av lyft för professionen de uttrycker, att de då lättare kan identifiera sig med andra 

grupper då de tillåter sig själva att känna sig på samma nivå. 

En annan vinkel till en såkallad hierarkisk ordning, som enligt Thunborg finns i 

yrkesidentiteters karaktär, är att hierarkin behålls till viss del i teamet då hemtjänstpersonalen 

anpassar sig och mottar kunskap från grupper som de anser vet bättre än dem själva 

(1999:245). På detta sätt ingår de i den nya kategoriseringen där de anser att andra 

yrkesgrupper är på deras nivå, men behåller ändå sin egen kategorisering då de inte anser sig 

själva på samma nivå som de andra. Känslan av den hierarkiska ordningen kan alltså finnas 

kvar i större utsträckning hos den enskilda personalen än vad den gör för gruppen som helhet 

och i teamet med andra yrkesgrupper. Yrkesidentiteten utvecklas och integreras med andra 

genom samarbetet men den ursprungliga yrkesidentiteten finns kvar i känsla och tanke för 

hemtjänstpersonalen. Kanske är det dem som håller fast vid den identitet de känner till och på 

det sättet påverkar både detta samarbete med andra grupper och tidigare samarbeten. 

Samarbetet genom teamet denna gång verkar dock ha påverkat yrkesidentiteten mer än 

tidigare. Jag kan tänka mig att det är det fysiskt nära upplägget på den samverkan som sker 

som gör att det kan ha blivit lättare att utvecklas tryggare. En annan möjlighet kan vara att 

yrkesidentitet har svårt att förändras över längre tid och permanent, utan faller efter ett tag 

tillbaka till det som hemtjänstpersonalen ”håller fast vid”. Kanske är detta projekt något som 

efter ett tag blir mindre engagerande och närvarande och därmed även mindre påverkande. 
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Eller tvärt om blir en hållbar utveckling och förändring på hemtjänstpersonalens 

yrkesidentitet. Utifrån det resultat jag fått fram kan i alla fall tolkas, som nämnts ovan, att 

personalen känner att en utveckling pågår och just nu påverkar deras sätt att identifiera sig och 

kategorisera sig i sin yrkesidentitet. 

Genom tydlighet, en samstämmig inre grupp och som typ av ny grupp i förening med teamet, 

där alla arbetar mot samma mål, har en typ av starkare yrkesidentitet formats. Samarbetet i 

teamet har påverkat hemtjänstpersonalens yrkesidentitet genom att de nu kategoriserar sig 

starkare tillsammans som grupp och till viss del även som en ny grupp genom teamet. 

Gemensamma mål och samspel med andra yrkesgrupper har tydliggjort yrkesidentiteten för 

hemtjänstpersonal och därigenom har deras yrkesidentitet kunnat urskiljas mer än innan 

samarbetet. Det arbetssätt som teamarbetet innebär blir en faktor för denna urskiljning då 

teamets olika deltagare definieras och deras olika uppgifter specificeras. Kategoriseringen har 

här blivit en positiv väg för att lyfta fram hemtjänstpersonalens yrke och därmed hur de 

identifierar sig i sitt yrke. På ett annat plan, som jag nämnt tidigare, har samarbetet även 

bidragit till att jämförelsen mellan yrkesgrupperna har blivit mindre viktigt då de i viss 

utsträckning kategoriserar sig tillsammans genom teamet. Tydligheten, förståelsen och 

samarbetet har bidragit till en starkare självkänsla i det egna yrket och yrkesidentiteten 

(Millward, 2000:444) och lättare att orientera sig i det egna och teamets sociala rum 

(Berglund, 2002:24). 
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7 Diskussion 

I detta arbete har jag stött på många olika aspekter som skulle var intressant att lyfta för 

forskning. Hemtjänstpersonalens yrke och yrkesidentitet är komplex och, som visats i mitt 

resultat, ibland otydlig. Det dubbla uppdraget och den historiska resa som omsorgsarbetare 

gjort försvårar hur arbetet ser ut idag. Det var hemtjänstpersonalens perspektiv som jag var 

intresserad av att studera när denna uppsats började ta form, då jag ansåg att det var ett 

perspektiv som var föga utforskat. I denna diskussion kommer jag med egna ord diskutera 

resultat och analys. Jag vill även lyfta vissa områden ur metoden och vad som hade kunnat 

göras annorlunda. Avslutande stycke handlar om vad jag tycker hade varit intressant att forska 

vidare på inom detta område. 

Hemtjänstpersonalens yrkesidentitet har förändrats genom det tvärprofessionella teamet. De 

hade förut svårt att definiera sitt yrke och sin yrkesidentitet vilket påverkade deras känsla av 

sammanhang och grupptillhörighet/kategorisering. De upplever sig kämpa för 

omsorgstagarens behov gentemot verksamheten. Detta är och har varit ett dilemma i deras 

arbete då verksamhetens uppdrag till hemtjänstpersonalen och omsorgstagarens behov inte 

alltid är samma sak. Yrkesidentiteten blir då delad och svår att definiera för 

hemtjänstpersonalen. Jag uppfattar det som att de upplever sig som en sak och anställs för en 

annan. Hemtjänstpersonalen upplevde hur de som grupp blev isolerade och de hade därmed 

mindre kontakt och öppenhet inför andra yrkesgrupper i deras arbete. Jag upplever att 

hemtjänstpersonalen kände sig ensamma i sitt arbete och sin vilja att föra fram det de gör. 

Yrkesidentiteten var otydlig och mindre synlig, och därmed kanske inte heller så viktig, både i 

deras egna ögon i andras.  

Genom att hemtjänstpersonalens yrkesidentitet har blivit tydligare genom deras mål och 

uppgift i teamet. Den kategorisering de har som grupp har därmed även blivit tydligare och 

lättare att identifiera sig genom. Kategoriseringen har påverkats genom tydligheten för 

gruppen och de uttalade och klarlagda uppgifterna och målen som hemtjänstpersonalen nu 

arbetar med. De gemensamma målen, förståelsen för varandra, arbetssättet och samarbetet har 

även kategoriserat ihop teamets medlemmar till något som kan liknas vid en ny grupp. 

Hemtjänstpersonalen kan alltså identifiera sig tydligare med sin egen grupp, men även 

identifiera sig med resten av teamets medlemmar i deras gemensamma arbete. Detta 

underlättar samarbete mellan de olika yrkena. De förstår varandra och arbetar mot samma 
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mål. Vikten av jämförelse och kategorisering har därmed minskat. Den hierarkiska ordning 

som tidigare analyserats, har kanske blivit mindre tydlig för hemtjänstpersonalen, men finns 

kvar i arbetet och relationen. Jag tror att både hemtjänstpersonalen och andra yrkesgrupper 

anpassar sig och skapar denna ordning för att bilda ett sammanhang och trots samarbetet, 

hålla kvar vid sin grupp och kategorisering. 

Närheten till andra yrkesgrupper har genom teamet ökat. De har därigenom fått nya 

arbetskamarter, andra att jämföra sig med och arbeta med. Det gemensamma målet har fört 

både den egna hemtjänstgruppen och teamets medlemmar närmare varandra. Den egna 

gruppen har fått ett definierat mål och arbetssätt vilket bidragit till att de upplever med 

samstämmighet i det dagliga arbetet och att de arbetar för samma sak. Yrkesidentiteten har 

således blivit mer definierad och gruppen har kunnat jämföra sig lättare med varandra genom 

att de är säkrare på sin egen identitet i teamet. Jämförelsen har kunnat göras mer kontinuerligt 

genom det täta samarbetet och hemtjänstpersonalens referensram har därmed vidgats. 

Jämförelse och skillnader mellan de olika yrkesgrupperna kan därmed ses som mer avslappnat 

genom teamet, då det sker mer ofta. Till detta kan även kopplas att hemtjänstpersonalen 

upplever hur de olika yrkesgrupperna i teamet mer ligger på samma nivå nu än innan. 

Jämförelsen har genom det tvärprofessionella teamet blivit mer naturlig och lättare att 

genomföra. Till denna avdramatisering som skett genom samarbetet kan även tolkas att det 

genom samarbetet har det blivit mindre viktigt med jämförelse mellan grupperna då de kan 

ses som en och samma grupp, som nämnts tidigare. Samarbetet kan ha utvecklats bort från att 

kategorisera och jämföra mellan grupper, till ett mer individuellt sätt att samarbeta och 

jämföra. 

Resultatet pekar på hur hemtjänstpersonalens yrke, arbetsuppgifter och dilemman har blivit 

synliga genom teamarbetet. Den subjektiva och objektiva jämförelsen mellan de olika 

yrkesgrupperna har stärkt yrkesidentiteten i både andra och deras egna ögon. Detta är inte en 

helt enkel observation. Samarbete med andra yrkesgrupper har pågått länge inom hemtjänsten 

och är inget nytt för personalen. Det är dock teamarbetet som utvecklat samarbetet och 

bidragit till resultatet. En annan fråga som bör lyftas är hur stor inverkan projektet som sådant 

har på mitt resultat. Jag har tidigare diskuterat detta kort i avsnittet om generaliserbarhet. 

Projektet kan här haft en påverkan i sig på hur personalen upplever sitt yrke eller situation. 

Projektet har även påverkat teamets arbete och kan ha bidragit till resultatet genom arbetssätt 

och hur pass väl hemtjänstpersonalen tog till sig målen och teamets samarbete. Detta är svårt 
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att urskilja och jag med min förförståelse har svårt att se detta. Min förförståelse har här spelat 

in, då jag inte väl kunnat urskilja teamet ut projektet, då projektet har varit det jag bekantat 

mig med i sin helhet. Utan denna förförståelse hade jag kunnat se teamet mer objektivt och 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut. Den förförståelse jag haft har påverkat och format det 

resultat jag fått fram utifrån angreppsätt, metod och analys. En annan utgångspunkt hade 

kunnat vara att genomföra studien i en verksamhet som enbart börjat med team i den ordinarie 

verksamheten, och utgått ifrån det.  

Något som användes i nästan alla intervjuer var begreppen; tillgänglighet, tips och trix (från 

arbetsterapeut och sjukgymnast) och nyckelpersoner (hemtjänstpersonalen). Dessa begrepp 

användes för att benämna vad som var bra med teamet och att hemtjänstpersonalen var 

viktiga. Då de återges i de flesta intervjuer kan man diskutera om begreppen används av 

ledning för att prata om dessa saker, då ledningen träffar flera av grupperna. Jag har ej lyft 

denna diskussion tidigare och ej heller fokuserat på dessa ord i resultatbeskrivningen. De har 

därav inte stor betydelse för utgången av studien, men är intressant att lyfta upp som 

företeelse kring hur teamet och samarbetet framställs och beskrivs.  

Att analysera resultatet utifrån andra teorietiska utgångspunkter hade kunnat ge resultatet en 

annan rikting och besvarat andra frågor. Ett organisatoriskt perspektiv hade kunnat utvärdera 

hur teamet fungerat utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter och fördjupat studien 

ytterligare. Att lyfta fram teorier utifrån grupprocesser mer än identitet och yrkesidentitet hade 

kunnat påverka analysen i en annan riktning. Kanske hade jag kunnat se hur gruppen har 

påverkats över tid i teamet och hur de samarbetar och löser arbetet i det perspektivet. 

Yrkesidentiteten hade även den kommit i ett annat sammanhang och skildrats mer 

tillsammans i teamet. Att lyfta upp ett kunskapsteoretiskt perspektiv hade även det varit 

intressant och jag hade då fått möjlighet att analysera det kunskapsutbyte som respondenterna 

uttryckte mer ingående, i förhållande till yrkesidentiteten och hur det sett ut innan. 

Yrkesidentiteten hade då till exempel kunnat komma närmare de andra gruppernas 

yrkesidentiteter. Det hade även kunnat kopplas ihop med den sociala identitetsteorin genom 

hur vi kategoriserar, identifierar och jämför oss med andra. 

Den metod med fokusgrupper jag använt kan ses som ett försök att kunna kombinera både 

gruppens diskussion och de individuella åsikterna. Jag anser att jag fick ut bra empiri utifrån 

de intervjuer jag gjorde, men det hade gett ännu mer om jag även intervjuat individuellt. Då 

hade de individuella åsikterna kunnat urskiljas bättre från gruppens upplevelser på ett annat 



Lisa Hedbrant Att arbeta i ett tvärprofessionellt team 
 

48 

sätt. Antalet personer i varje fokusgrupp hade kunnat begränsas för att få bättre 

intervjuer/diskussioner. Då jag hade 6-12 personer i varje grupp så blev det ett relativt stort 

internt bortfall och jag tror att det hade blivit djupare diskussioner med en mindre grupp. Det 

vetenskapliga synsätt jag använt anser jag fungerade väl in på min studie, även så här i 

efterhand. Jag behövde vara medveten om min förförståelse och arbeta med det för att kunna 

vara en forskare med väl genomtänkt metod och genomförande. Jag kan så här i efterhand 

mena att intervjuunderlaget kunde varit bättre utformat. Jag hade då kunnat få möjlighet att gå 

djupare in på ämnet. Som ovan intervjuare, som jag får se mig själv som, så hade bättre 

förberedelser och övning kunnat bidra till ett djupare resonemang då till exempel fler 

följdfrågor och större tålamod kunnat bidra till detta. 

Att fortsätta studera hur personal fungerar i olika grupper och hur detta påverkar arbetet är 

enligt mig alltid väsentligt. En intressant fortsättning på den forskning jag har bedrivit skulle 

kunna vara att undersöka resten av teamets medlemmars erfarenheter och situation. Då team 

inte skall ha någon speciell ledare för arbetet hade den närmaste chefens roll även den varit 

intressant att studera. Denne har då en roll som på något sätt bara skall fungera och inte 

märkas styra. På ett organisatoriskt plan är denna typen av arbetssätt (team) intressant att 

studera resultatet av, då team ofta kräver mer tid för samverkan och ibland, som i detta fallet, 

mer personal. Hur mäter organisationen då prestationer och god omsorg, och så vidare?  

Jag vill avsluta med att poängtera hur viktig forskning inom personalfrågor är inom bland 

annat socialt arbete. Det är personalen som utför det goda sociala arbetet, det är inte stat eller 

ledning. Att värna om sin personal är att värna om din verksamhet. 
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Bilaga 1- Planering av hemrehabilitering i Kalmar Kommun 

Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Christina Erlandsson 2009-11-17 AO 2009/131  735 

0480-45 35 92 Omsorgsnämnden 

 
Planering av hemrehabilitering i Kalmar kommun 
 

Bakgrund 
Utvecklingen inom slutenvården har lett till kortare vårdtider och patienterna blir 
utskrivningsklara i allt snabbare tempo. 
Slutenvårdens specialiserade rehabiliteringsmöjligheter har också minskat, vilket medför att äldre 
inte får tillräcklig tillgång till rehabiliteringsinsatser inom slutenvården.  
 
Definition av rehabilitering; Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättning, återvinner bästa funktionsförmåga 
samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Med hemrehabilitering menar vi den del av rehabiliteringsbehovet som med fördel görs i 
individens reella miljö. Specifik rehabilitering kan genomföras under en begränsad tid på sjukhus 
eller korttidsboende, men dessa perioder är tidsbegränsade och träningen utförs inte i den miljö 
där individen lever sitt vardagsliv. 
 
En satsning på hemrehabilitering påbörjades i norra Kalmar; Lindsdal, Läckeby och Rockneby 
under februari 2009.  Beräkningsunderlaget för utökningen av tjänster utgick från Östersunds 
underlag med 0,5 arbetsterapeut och 0,5 sjukgymnast per 300 invånare över 65 år. 
 
Syfte 
Syftet med hemrehabilitering är att inom kommunens rehabiliteringsansvar öka möjligheten att ge 
individen aktiv rehabilitering i hemmiljö samt skapa en trygg miljö. 
 
Mål 
Målet med rehabiliteringsinsatserna är att efter skada eller sjukdom minimera individens upplevda 
aktivitetsnedsättning eller begränsade delaktighet samt uppnå en optimal livstillfredställelse. 
Hemrehabiliteringens huvudmål på individnivå är att klara eget boende så självständigt som 
möjligt med bibehållen trygghet. 
 
 
Målgrupp 
De personer som blir aktuella för hemrehabilitering är personer som: 

- Bor i ordinärt boende 
- Har ett kvarstående behov av rehabilitering efter en sjukhus- eller  korttidsvistelse  
- Har försämrats i sin ADL-förmåga och/ eller har fått ett ökat behov av hemtjänstinsatser 
- Har förutsättningar att efter träning kunna bli mer självständig i vardagsaktiviteter 
- Behöver rehabilitering på grund av kroppsliga funktionshinder. 
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Hemrehabilitering innefattar all personal som är organiserad inom ett område med uppdrag att 
utföra och/ eller besluta om hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och att leda 
verksamheten. Det är en fördel om arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor ingår i samma 
teamområden som undersköterskor och vårdbiträden och har samma geografiska utgångspunkt. 
Det medger daglig kontakt och möjligheter att gemensamt diskutera och lösa problem och 
frågeställningar när de uppkommer. 
 
Det är viktigt att rehabilitering uppfattas som ett gemensamt förhållningssätt som innefattar all 
personal. 
 
Värdegrund 
En gemensam värdegrund är utgångspunkten för personalens arbete där 

• Individens mål styr processen 
• Individens behov och resurser är utgångspunkten 
• Individen är aktiv i processen 
• Det finns klart formulerade mål i en handlingsplan 
• Närståendes delaktighet är en självklarhet 
• Individens behov styr teamets sammanställning 
• Teamet ansvarar för kontinuerlig uppföljning 

 
Genomförande 
Vid årsskiftet anställdes 3 sjukgymnaster och 3 arbetsterapeuter, motsvarande 5,5 årsarbetare, 
med placering i Lindsdals centrum. En styrgrupp bestående av omsorgsnämndens presidium och 
förvaltningschef bildades såväl som en ledningsgrupp, områdesgrupp och en arbetsgrupp för 
utveckling av rutiner i det praktiska arbetet.  
 
Områdesgruppen i norra Kalmar bestod av berörd distriktsläkare, sjuksköterska, enhetschefer, 
representanter från Träffpunkterna, syn-hörselinstruktör, dietist, biståndshandläggare, 
representanter från hemtjänst, MAS, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom hemrehab samt 
verksamhetschef för HSL-enheten, som är sammankallande och ansvarig för 
hemrehabutvecklingen. 
Områdesgruppen träffades en gång per månad under uppbyggnadsskedet och kallas 
fortsättningsvis en gång per halvår. 
 
Arbetsgruppen består av berörda enhetschefer, myndighetshandläggare, representanter från 
hemtjänstgrupperna, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt verksamhetschef 
HSL. Denna grupp träffas fortsättningsvis ett par gånger per termin för förankring av rutiner, 
samarbete och utvecklings-frågor. 
 
Mötesstrukturen har utvecklats under arbetets gång och efter ett drygt halvårs arbete med 
hemrehabilitering har mötesforum förtydligats både avseende tid och syfte.  
 
Hemteamsmöten sker en gång per vecka kl 9.30-10.00 Lindsdal: torsdagar, Läckeby tisdagar och 
Rockneby onsdagar. Berörd arbetsterapeut och sjukgymnast deltar tillsammans med 
hemtjänstgruppen, enhetschef SoL, som är teamledare, myndighetshandläggare och sjuksköterska 
i mån av tid. (EC SoL kan utse ersättare om det inte är möjligt att närvara varje vecka.) 
Syfte: Avser ärendemöte. Teamledaren håller i mötet  Planering av insatser, samordning, aktuella 
ärenden. (Biståndsbeslutet anger vad som ska göras, verkställigheten hur det ska utföras). 
 



   

3 

Personalmöten  ung. en gång per månad. Enhetschef SoL ansvarar och arbetsterapeut, 
sjukgymnast, sjuksköterska deltar första 15 min. Här diskuteras mer övergripande frågor 
avseende samverkan, behov av handledning, utbildning m.m. 
 
Uppföljning av insatser: Myndighetshandläggaren gör uppföljning av beslutade insatser efter 2-4 
veckor.  
 
Kontakttid rehabiliteringsinsats: Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast besöker personer med 
rehabiliteringsbehov inom 48 timmar. 
 
Samverkan vid vårdplanering: Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast medföljer 
myndighetshandläggare vid vårdplanering på sjukhuset när det är aktuellt med 
rehabiliteringsinsatser. Kontaktman medverkar också vid vårdplanering i hemmet. 
 
Utvärdering: Myndighetshandläggare har skattat ej insatt hemtjänsttid och ej insatt korttid. 
Enhetscheferna har gjort en bedömning av minskning av dubbelbemanning. Verksamhetschef 
HSL-enheten har sammanställt dessa besparingar. Beräkningsunderlaget baseras på en minskning 
av timmar motsvarande 250 kr per hemtjänsttimme och 1 400 kr per dag på korttid.(se bilaga). 
 
En sammanställning av hemtjänstkostnaderna i respektive hemtjänstområde finns också med i 
underlaget. Då t ex vård i livets slut med dubbelbemanning kraftigt kan medföra ökade 
kostnader, visar denna sammanställning inte tillräckligt för att bedöma effekterna av 
hemrehabilitering.  
 
Minskad belastning på särskilt boende har inte räknats med i underlaget. En stor del av insatserna 
avser att ge trygghet och säkerhet och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Anhörigstödet 
har varit avsevärt. 
Minskad belastning på korttid har endast beräknats där det varit helt uppenbart, här finns större 
besparingar än vad som redovisas. 
Minskning av hemtjänstkostnader/bibehållande av nuvarande nivå på grund av korta insatser av 
arbetsterapeut och sjukgymnast t ex avseende hjälpmedel, råd vid förflyttningar, 
bostadsanpassning m.m. kommer att anges i skattning av nivåer från ADL-trappan (se bilaga). 
Denna skattning används nu i Östersund för samtliga insatser inom hemrehabilitering. 
 
Lågt räknat kan vi se efter ett halvårs arbete med hemrehabilitering att vi minskat kostnaderna med en dryg 
miljon kronor i norra Kalmar. 
 
För att nå full effekt vid en utbyggnad i hela Kalmar är det viktigt att även bedöma en eventuell 
minskning av korttidsplatser och särskilt boende. Områdes- 
träffar som förekommer i samtliga områden kan vara grunden för den fortsatta teamutvecklingen 
i övriga Kalmar. De geografiska gränserna för enhetschefer, hemtjänstgrupper, 
myndighetshandläggarnas områdesindelning och rehabs indelning behöver synkroniseras. 
 
Mötesstruktur: Grunden är en tid för veckomöte med hemtjänstgruppen,  
myndighetshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.  
Enhetschef SoL (eller utsedd ersättare) håller i mötet, ung. 30 minuter per vecka/ varannan vecka. 
Syfte: Att samordna insatserna och följa upp insatt tid. 
 
Områdesträffar: 
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En gång per halvår, då deltar, förutom arbetsledare, hemrehabteamet och 
myndighetshandläggare, även resurspersoner från träffpunkter, syn-hörselinstruktör, dietist, 
anhörigstöd m.fl. 
 
Beräkning av utökning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter utgick ursprungligen från 
Östersunds bemanning och baserades på antalet äldre över 65 år i repektive område: 
 
Område  1  Lindsdal, Krafslösa, Läckeby, Rockneby, Revsudden      1 660 
 ”         2  Norrliden, Täljstenen                                                      1 365 
 ”         3  Djurängen, Funkabo, Skogsrået, Rimsmeden                  1 408 
 ”         4  Oxhagen, Norrgård, Malmen, Lindö, Fredriksskans     1 628 
 ”         5  Ängö, Kvarnholmen, Kastanjen, Hasseln, Tegelviken      2 070 
 ”         6  Smedby, Rinkabyholm, Trekanten                                   1 165 
 ”    Södermöre                                                                    1 259 
 
Erfarenheterna i Kalmar kommun visar att det är möjligt att lägga bemanning på en något lägre 
nivå, motsvarande ½ arbetsterapeut och ½ sjukgymnast per 350 personer över 65 år i respektive 
område, samt att vi räknar in nuvarande bemanning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i 
denna bemanning.  
 
En minimibemanning för utbyggnad av hemrehabilitering i hela Kalmar kommun skulle kräva ytterligare 8 åa 
sjukgymnast och 3 åa arbetsterapeut och 1,0 åa myndighetshand-läggare. 
 
Förslag till genomförande 
En successiv utbyggnad av hemrehabilitering från teamområde 2, 3 och 4 (Norrlidens hemtjänst, 
Berga, Funkabo och Djurängen, Getingen, Lindö,  
Diamanten och Malmen) under våren 2010 och därefter en fortsättning söderut med team 5, 6 
och Södermöre. 
 
Utannonsering av 3,5 årsarbetare sjukgymnast, 1,0 årsarbetare arbetsterapeut och 1,0 årsarbetare 
myndighetshandläggare under december 2009 för tillsättning senast februari 2010. (2, 47 milj kr). 
 
Den successiva utökningen i teamområde 5, 6 och Södermöre från hösten 2010 motsvarar 5 
årsarbetare sjukgymnast samt 2 årsarbetare arbetsterapeut  
(3, 15 milj kr). 
 
Under genomförandefasen krävs extra tid för utbildning och mötestider för samtliga berörda 
inom hemteamens områden motsvarande 500 000 kr . 
 
Utvärdering under 2010 planeras i samarbete med E-hälsoinstitutet.  
 
Förslag till beslut 
 
Omsorgsnämnden godkänner redovisad planering för utveckling av hemrehabilitering i Kalmar. 
 
 
Thomas Tryggvesson  Christina Erlandsson 
Förvaltningschef  Verksamhetschef HSL-enheten 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

   
Institutionen för socialt arbete 
 
Till X hemtjänst, X (ort) 
 
Hej! 
Jag heter Lisa Hedbrant och jag läser mitt tredje år på Socionomprogrammet vid 
Linnéuniversitet (tidigare Högskolan i Kalmar) i Kalmar. I min C-uppsats har jag valt att 
lyfta fram personal som arbetar i team. Min ambition med uppsatsen är att tydliggöra hur 
hemtjänstpersonalens yrkesidentitet kan ha påverkats av teamarbetet med andra 
yrkesgrupper. Jag har under 2009 praktiserat inom äldreomsorgen och fått inblick i 
hemrehabprojektets team vilket gjort mig intresserad av detta ämne. Jag har därför valt att 
vända mig till er som deltagit i projektet för att kunna genomföra min studie och hoppas på 
att ni vill delta. 
 
Studien kommer att genomföras med gruppdiskussioner (en så kallad fokusgrupp), då ni får 
diskutera kring olika ämnen. I stora drag kommer diskussionen handla om er yrkesroll och 
samarbetet i teamet.  
 
Jag har tillfrågat er enhetschef och fått möjlighet till ca. 45 minuter i början av ert 
ordinarie personalmöte den (datum) för en gruppdiskussion.  
 
Enhetschefen kommer inte att delta. Gruppdiskussionen är tänkt att bandas för att materialet 
ska kunna hanteras och jag skall komma ihåg vad som sagts.  
 
Din medverkan är helt frivillig och du kan välja att ej delta genom att ej närvara under den 
tänkta tiden. Alla uppgifter kommer garanterat att behandlas helt konfidentiellt. Detta 
innebär att din identitet inte kommer att visas eller missbrukas, i vilket jag utgår från de 
forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit fram. Du har också rätt att när som 
helst avbryta din medverkan utan motivering. 
 
 
Jag hoppas förstås på din medverkan! 
 
Har du några frågor kan du när som helst höra av dig till mig. 
 
Vänliga Hälsningar 
Lisa Hedbrant 
lh22gn@student.lnu.se 

0704-351936 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Intervjuguide – Fokusgruppintervju 

Inledande information 

- Presentation av mig som intervjuare/forskare/student 

- Intervjun kommer att pågå i ca 40-45 minuter 

- Syftet med undersökningen är … 

- Intervjun kommer att handla om … 

- Intervjun kommer att användas … 

- Det är helt frivilligt för er att delta eller att svara på frågor, och ni kan när som helst 
lämna rummet utan att ange anledning. Era namn eller gruppens namn kommer inte att 
visas eller användas i uppsatsen eller spridas till obehöriga.  Materialet kommer inte 
att användas någon annan stans än till vetenskapliga syften. 

- Får jag tillstånd av er att spela in intervjun 

- Vill ni fråga något innan vi sätter igång? 

Bandspelaren sätts igång 

Tema 1  - Ert yrke 

- Kan ni beskriva vad som ingår i ert arbete? 

- Vad innebär ert yrke för er? 

Tema 2 – Projektet och teamet 

- I hemrehabprojektet, hur upplever ni er roll då? ”Vem är ni?” 

- Upplever ni att det har blivit någon skillnad för er i ert yrke, i och med teamarbetet? 

Tema 3 – Samarbetet med andra yrkesgrupper, det tvärprofessionella teamarbetet 

- Vad har ni för upplevelse av samarbete med andra yrkesgrupper i ert arbete? 

- Hur upplever ni er roll i teamet? 

- Upplever ni någon skillnad hur samarbete fungerade innan projektet drog igång och 

nu? 

Avslutande 

- Anser ni att samarbetet med andra i teamet har förändrat er yrkesroll? På vilket sätt? 

- Finns det något mer ni önskar ta upp? 
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