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When the population is getting older, the need for complex care and nursing interventions in 

elderly care increases. To create a holistic view of the elder and their life situation, 

interprofessional team collaboration is often desirable and necessary. Teamwork is often 

described in positive terms, but previous research has shown that this work method is 

complicated and requires constant reflection and development. The purpose of this study was 

to investigate how elderly care teamwork is formed in the interaction between representatives 

of different professionals. To accomplish this purpose, we have studied how the team 

members define a well-functioning teamwork and difficulties, and how consensus is achieved 

in the team. This qualitative case-study combines observation and semi-structured interviews 

with five informants from different professions working together in an elderly care team: one 

manager, one assistance case worker, one nurse, one physiotherapist and one of the nursing 

staff. The results of the study were then analyzed with the terms domain consensus and 

domain conflict taken from the new institutionalism. The study shows that the informants 

define a well-functioning teamwork as a work method where openness and mutual respect 

towards each other’s competence, creates a better holistic view of the elder and their needs. 

The informants also present teamwork difficulties as disagreements and gabble. The study 

finally suggests that there is a consensus regarding teamwork goals, and regarding who is 

entitled to claim knowledge in the different fields of the working area. 
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I takt med en åldrande befolkning ökar också behovet av komplexa vård- och omsorgsinsatser 

inom äldreomsorgen. Detta leder till att interprofessionell teamsamverkan i många fall är 

önskvärd och nödvändig för att skapa en helhetssyn över den äldre och dennes livssituation. 

Teamarbete beskrivs ofta i positiva ordalag, men tidigare forskning har visat att detta 

arbetssätt är komplicerat och kräver ständig reflektion och utveckling. Vårt syfte med denna 

studie har varit att studera hur teamarbete i äldreomsorgen formas i samspelet mellan 

representanter av olika yrkesgrupper. För att uppnå detta syfte har vi studerat hur teamets 

aktörer definierar ett väl fungerande teamarbete och svårigheter, samt på vilket sätt det råder 

samförstånd i teamet. Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie där vi genom observation och 

fem intervjuer med yrkesgrupperna enhetschef, biståndshandläggare, sjuksköterska, 

sjukgymnast och undersköterska har studerat ett team inom äldreomsorgen. Studiens resultat 

analyserades sedan utifrån begreppen domänkonsensus och domänkonflikt hämtade ur den 

nyinstitutionella teorin. Studien visar att informanterna definierar ett väl fungerande 

teamarbete som ett arbetssätt där öppenhet och respekt gentemot varandras kompetenser 

bidrar till en ökad helhetssyn över den äldre och dennes behov. Informanterna beskrev i sina 

intervjuer även att svårigheter i form av meningsskiljaktigheter och ”kackel” kan förekomma. 

Studien visar slutligen att det råder samförstånd gällande teamarbetets mål, samt gällande 

vem som har rätt att göra anspråk på de olika kunskaperna inom verksamhetsområdet. 

 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, interprofessionellt teamarbete, yrkesgrupper, samverkan, 

samförstånd. 
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1 INLEDNING 

Då vi genomförde vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi båda möjlighet att på nära håll 

följa och delta i interprofessionellt teamarbete. Trots att vi följde detta arbetssätt inom så pass 

skilda verksamhetsområden som psykiatri och äldreomsorg, fann vi teamarbetet mycket 

intressant och betydelsefullt för verksamhetens vardagliga arbete. Vi kunde tydligt se att 

denna typ av samverkan mellan olika yrkesgrupper bidrog till att skapa en helhetsbild av 

klienten och dennes individuella behov. Detta skapade en nyfikenhet hos oss båda vilket 

resulterade i att vi blev intresserade av att lära oss mer om teamarbete. Redan tidigt i vår 

studie förstod vi dock att teamarbete är ett komplext arbetssätt som inte enbart består av 

positiva aspekter. 

 

Nedan presenteras inledningsvis en beskrivning av svensk äldreomsorgs historia, vilket följs 

av en beskrivning av hur äldreomsorgen ser ut i dagens Sverige. Detta leder sedan vidare in 

på problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Svensk äldreomsorg förr 

I Sverige antogs år 1734 en lag som gav varje socken skyldighet att bygga så kallade 

fattigstugor. I dessa fattigstugor placerades exempelvis fattiga arbetslösa, föräldralösa barn 

och äldre människor vars släktingar inte kunde försörja dem. Missväxt och befolkningstillväxt 

i början av 1800-talet bidrog till att stora delar av Sveriges befolkning fick försämrade 

levnadsvillkor, vilket i sin tur ledde till att behovet av fattigstugor ökade. På 1860-talet 

avskaffades begreppet socken och Sverige delades in i kommuner. Fattigvården blev en 

kommunal angelägenhet och varje kommun blev skyldig att vårda och försörja sina egna 

fattiga.
1
 Tidigare hade de boende i fattigstugan fått klara sig själva, men i och med att 

kommunen fick ett större ansvar anställdes viss personal som skulle se till de boende. De nya 

fattigstugorna som kom att kallas fattiggårdar eller fattighus, kan ses som föregångare till våra 

dagars kommunala boenden för äldre.
2
 

 

År 1918 antogs en fattigvårdslag där kommunerna beordrades att inrätta fattigvårdsanstalter 

som kallades ålderdomshem. Dessa ålderdomshem skulle godkännas av länsstyrelsen men 

utformningen av fattigvården bestämdes dock av kommunerna själva. Det kunde handla om 

                                                 
1
 Holgersson (2008), s. 31-32. 

2
 Broomé & Jonsson (1994), s. 24. 
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allt ifrån omvårdnad och bidrag till sluten institutionsvård. En brytpunkt för den svenska 

äldreomsorgen kom i slutet på 1940-talet då ålderdomshemmen övergick till att enbart vårda 

äldre människor. Därmed särskiljdes äldreomsorgen från fattigvården.
3
 

 

På 1950-talet stod Sverige inför en svår arbetskraftsbrist och i samband med detta byggdes 

barnomsorgen ut. Kvinnorna, som tidigare i stor utsträckning varit hemma med sina barn, 

blev därmed tillgängliga för arbetsmarknaden. Många av dessa kvinnor började arbeta inom 

vården och den kommunala äldreomsorgen som vid denna tidpunkt växte sig allt större. 

Tidigare hade hemmafruarna obetalt sörjt för de äldres välbefinnande, men i och med 

intågandet på arbetsmarknaden fick de nu lön för sitt arbete i den offentliga omsorgen. Den 

kvinnliga arbetskraften var dock billig och detta ledde till att äldreomsorgen kunde byggas ut 

ytterligare och hemtjänsten som tidigare endast bedrivits på frivillig basis blev en kommunal 

angelägenhet.
4
 Den kommunala hemtjänstverksamheten utvecklades och expanderade stort 

under 1970- och 1980-talet och antalet äldre som erhöll hemtjänstinsatser ökade successivt.
5
  

 

På 1980-talet uppmärksammades kritik som påvisade att omvårdnaden kring äldre människor 

var bristfällig och att det fanns svårigheter i ansvarsfördelningen mellan landsting och 

kommun. Som ett svar på denna kritik genomfördes 1992 Ädelreformen som innebar att 

kommunerna tog över landstingets ansvar för primärvård i särskilda boenden och 

hemsjukvård.
6
 Ädelreformens främsta syfte var att förstärka kommunernas helhetssyn över 

vård- och omsorgstagaren. Politikerna menade att människans behov inte kan delas upp i en 

social och en medicinsk del utan att behoven istället måste ses som en helhet. Ansvaret för 

social service, vård och omsorg av äldre sammanfördes till en huvudman och förhoppningen 

var att detta skulle ge en mer enhetlig bild över vård- och omsorgstagaren och dennes 

individuella behov. Att inkludera även sjukvården i den kommunala äldreomsorgen skulle på 

så sätt ge individen en ökad trygghet.
7
 Yrkesgrupper som tidigare arbetat på sjukhusen inom 

landstinget, exempelvis sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, började i och 

med Ädelreformen vara verksamma även inom kommunens hemsjukvård och på de särskilda 

boendena.
8
 

                                                 
3
 Holgersson (2008), s. 32-34. 

4
 Broomé & Jonsson (1994), s. 32. 

5
 Grönwall & Holgersson (2004), s. 166. 

6
 Löfström (2007), s. 246. 

7
 Broomé & Jonsson (1994), s. 67. 

8
 Löfström (2007), s. 250. 
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Sveriges äldreomsorg har sedan 1700-talet genomgått en markant förändring. Till en början 

sågs de äldre som en socialt avvikande grupp och de placerades i fattigstugor tillsammans 

med andra avvikande grupper som fattiga, föräldralösa och arbetslösa. Det var inte förrän på 

1940-talet som äldreomsorgen kom att skiljas från andra socialt utsatta grupper. Därefter 

stärktes de äldres rättigheter ytterligare genom möjligheten att få stöd och hjälp i det egna 

hemmet i form av hemtjänst. I slutet av 1900-talet kom sedan indikationer på att 

äldreomsorgen behövde ytterligare utveckling i form av en utökad helhetssyn och 

individanpassning. Detta ledde senare fram till Ädelreformen som gav kommunen ett samlat 

ansvar för de äldres vård- och omsorg. Förändringar har även skett gällande vilka som ska 

utföra vård- och omsorgsarbetet kring de äldre. Från att till en början ha bedrivits på frivillig 

basis, till att bli avlönat och alltmer specialiserat med många olika verksamma yrkesgrupper. 

 

1.2 Svensk äldreomsorg idag 

Sveriges äldreomsorg regleras främst i två lagar: Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Båda dessa lagar framhåller den äldres värdighet, 

integritet och självbestämmanderätt som grundläggande faktorer som måste respekteras i 

vård- och omsorgsarbetet. I Hälso- och sjukvårdslagen finns föreskrifter gällande den 

hemsjukvård, sjukgymnastik, arbetsterapi och rehabilitering som bedrivs i kommunal regi. I 

Socialtjänstlagen beskrivs den äldres rätt till behovsprövning för exempelvis hemtjänst, 

trygghetslarm, dagverksamhet, matdistribution, korttidsboende och särskilt boende.
9
  

 

År 2009 kom ännu en lag som kom att förändra äldreomsorgen som tidigare bedrivits enbart i 

kommunal regi. LOV - Lag om valfrihetssystem (SFS 2008:962) syftar till att underlätta för 

de kommuner som frivilligt har valt att införa ett så kallat kundvalssystem inom 

omsorgsområdet. Kundvalssystemet innebär att kommunerna kan välja att skilja på beställare 

och utförare av omsorgstjänsterna, och de kan därmed upprätta kontrakt med privata utförare. 

Det är med andra ord upp till den enskilde att själv bestämma om kommunen eller en privat 

utförare ska genomföra de insatser som blivit beviljade.
10

 Trots att många av Sveriges 

kommuner har infört eller planerar att införa kundvalssystem har regeringen givit indikationer 

på att frivilligheten kring LOV kan komma att försvinna, och att det istället ska bli 

obligatoriskt för kommunerna att införa valfrihetssystem. I budgetpropositionen för 2012 

                                                 
9
 Slettebø (2010), s. 169-170. 

10
 Szebehely (2011), s. 221. 
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skriver regeringen: ”Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den 

enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas”
11

.  

  

Oavsett om den enskilde väljer en kommunal eller privat utförare så är det kommunens 

biståndshandläggare som har till uppgift att först utreda och ta beslut enligt Socialtjänstlagen.  

Då den enskilde inte är tillfreds med biståndsbeslutet finns det möjlighet att inom tre veckor 

överklaga till länsrätten. En av de mer omfattande utredningar som biståndshandläggaren gör 

är den gällande behov av särskilt boende.
12

 Den som har blivit beviljad och flyttat in på 

särskilt boende ska ha rätt att bo kvar där till livets slut även om vård- och omsorgsbehovet 

förändras. Målet med särskilt boende är att den äldre ska få en god och individuell anpassad 

vård och omsorg och att det på boendet ska finnas sjuksköterska och omsorgspersonal 

tillgängliga dygnet runt. Dessutom ska det finnas möjlighet att vid behov få kontakt med 

läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut.
13

 För att underlätta för samarbete mellan de olika 

yrkesgrupperna inom äldreomsorgen har varje vård- och omsorgstagare rätt till en individuell 

plan. Syftet med denna plan är att den ska fungera som ett övergripande verktyg för att 

beskriva den äldres önskemål och behov utifrån ett helhetsperspektiv, samt vilka insatser som 

behövs från de olika yrkesgrupperna för att tillgodose dessa.
14

 

 

1.3 Problemformulering 

Medelåldern bland Sveriges befolkning blir allt högre och enligt Socialstyrelsen tyder 

forskning på att den kommer att fortsätta öka. År 2010 hade svenska män en medellivslängd 

på 79,5 år medan kvinnornas medellivslängd var något högre, 83,5 år.
15

 Äldre människors 

hälsotillstånd har de senaste århundradena generellt sett förbättrats och behovet av vård och 

omsorg har förskjutits uppåt i allt högre åldrar. Platserna på särskilt boende i Sverige har 

minskat de senaste åren, men däremot beviljas alltfler omfattande insatser i form av 

hemtjänst. I takt med att befolkningen bli äldre ökar omsorgsbehoven för de mest sjuka äldre 

och behoven blir alltmer omfattande och komplexa. Socialstyrelsen menar att faktorer som 

kontinuitet, helhetssyn och samverkan är grundläggande för det arbete som bedrivs kring 

äldre människors hälsa och omsorg. Äldreomsorgen syftar till att hjälpa människor med stora 

                                                 
11

 Regeringen (2011), s. 175. 

12
 Fermann & Næss (2010), s. 197. 

13
 Hauge (2010), s. 218. 

14
 Fermann & Næss (2010), s. 202. 

15
 Socialstyrelsen (2012), s. 25. 
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behov av stöd och service ifrån flera olika yrkesgrupper i samhället. För att skapa ett 

helhetsperspektiv över klienten och dennes behov behövs i många situationer en god 

samverkan mellan dessa olika yrkesgrupper och yrkeskompetenser. Om denna samverkan inte 

fungerar så kan det sociala arbetet gentemot klienten bli bristfälligt och det kan även medföra 

ökade kostnader för samhället. Detta blev tydligt då media under 2011 gav alarmerande 

rapporter om vanvård och undermålig kvalitet i äldreomsorgen. Dessa rapporter visade bland 

annat att dålig samverkan var en av orsakerna till bristerna.
16

 

 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper beskrivs ofta i positiva ordalag men studier har visat att 

det med detta arbetssätt även kommer svårigheter. Kvarnström visar i sin studie att en 

sammansättning av olika yrkesgrupper och kompetenser i så kallade interprofessionella team 

kan underlätta men även försvåra för det dagliga arbetet med klienter. Studien visar till 

exempel att teamarbetet kan påverkas negativt av ojämn ansvarsfördelning och hierarkier som 

kan finnas inom teamet.
17

 

 

Vår tanke är att studera teamarbete inom äldreomsorgen där olika yrkesgrupper arbetar tätt 

tillsammans i team. De olika yrkesgrupperna besitter olika kunskaper och kompetenser och 

ser således på klienten och teamarbetet utifrån olika perspektiv. Trots detta är det 

grundläggande att de arbetar mot samma mål och med ett gemensamt ansvarstagande där var 

och en utför sin del i arbetsprocessen kring vård- och omsorgstagaren. Genom att studera en 

enhet inom äldreomsorgen är vår tanke att få en ökad kunskap om hur ett teamarbete kan vara 

utformat och hur det kan fungera i det dagliga arbetet. Då brister i teamets samverkan kan få 

betydande konsekvenser för både organisationen och den enskilde, har vi dessutom för avsikt 

att studera om och i så fall på vilket sätt det råder samförstånd i samspelet mellan de olika 

yrkesgrupperna, samt hur detta påverkar teamets arbete. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur teamarbete inom äldreomsorgen formas i 

samspelet mellan representanter av olika yrkesgrupper. 

 

                                                 
16

 Socialstyrelsen (2012). 

17
 Kvarnström (2007). 
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1.5 Frågeställningar 

 Hur definierar de berörda yrkesgrupperna ett väl fungerande teamarbete samt 

svårigheter som föreligger i detta arbete? 

 Föreligger samförstånd i teamet gällande mål, kunskap och arbetsdelning och i så fall 

på vilket sätt? 

 

1.6 Avgränsning 

Då vårt examensarbete ska genomföras under en tioveckorsperiod har vi valt att enbart 

studera ett team på en specifik enhet inom äldreomsorgen. Vi har för avsikt att där undersöka 

hur olika yrkesgrupper samarbetar i det dagliga arbetet. Då samarbete sker både mellan 

yrkesgrupper inom organisationen, men även mellan olika organisationer kan 

forskningsområdet bli alltför omfattande. Vi har därför valt att avgränsa vår studie till det 

samarbete som sker mellan de olika yrkesgrupperna inom en organisation.  

 

1.7 Disposition 

Efter förord, abstract och sammanfattning följer en inledning innehållande svensk 

äldreomsorgs historia, äldreomsorgen idag samt problemformulering. Därefter följer studiens 

syfte och frågeställningar. Under detta avsnitt diskuteras även avgränsning och disposition. 

Vidare presenteras begreppet team, tidigare forskning på området samt resonemang och 

begrepp hämtade ur den nyinstitutionella teorin. Sedan följer ett avsnitt innehållande studiens 

metod och tillvägagångssätt. Metodavsnittet efterföljs av ett avsnitt där resultatet av vårt 

empiriska material presenteras och därefter redogörs vår analys och sammanfattande 

slutdiskussion. Slutligen har vi inkluderat två bilagor till vår studie: vår intervjuguide och ett 

dokument innehållande deltagarinformation. 
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2 TEAM-BEGREPPET OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en historisk och nutida beskrivning av begreppet 

team. Därefter följer en presentation av tidigare forskning i form av tre studier om 

interprofessionella team. 

 

2.1 Team 

Begreppet team kommer ursprungligen från den engelska benämningen för ett spann av hästar 

eller oxar som tillsammans drar en vagn eller en plog. Begreppet tros även ha samband med 

det svenska ordet ”töm” som är en slags rem som sedan 1500-talets bondesamhälle har 

använts för att styra dragdjur. Under 1900-talet började begreppet team användas i 

idrottssammanhang och senare även i arbetslivet som benämning på olika typer av 

arbetsgrupper.
18

 

 

På 1970-talet utvecklades flera olika team inom hälso- och sjukvården. Ett exempel på detta 

är det team som skapades i Motala i den lasarettsanslutna hemsjukvården. I detta team ingick 

flera yrkesgrupper där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor utgjorde basen för 

teamarbetet, men även yrkesgrupper som exempelvis sjukgymnaster kunde vid behov knytas 

till teamet. Sedan 1970-talet har det blivit allt vanligare med teamarbete inom hälso- och 

sjukvården och numera används begreppet team ofta i det vardagliga arbetet.
19

 Begreppet 

team kan dock definieras på olika sätt. Carlström och Berlin förklarar team på följande sätt: 

 
/…/ ett begränsat antal människor med olika kompetenser som arbetar tillsammans utifrån ett 

gemensamt mål eller uppdrag och med ett ömsesidigt ansvar för helheten.
20

 

 

Sandberg beskriver team på ett liknande sätt: 

  
Ett team är en grupp människor som arbetar i varandras närhet, som samarbetar och samordnar 

sina olika insatser och som, i en övergripande mening, arbetar för samma mål.
21

 

 

Både Carlström och Berlin och Sandberg menar alltså att ett gemensamt mål är 

grundläggande för teamarbetet. Carlström och Berlin betonar dessutom vikten av ett 

                                                 
18

 Sandberg (2006), s. 11-12. 

19
 Berlin, Carlström & Sandberg (2009), s. 18-19. 

20
 Carlström & Berlin (2004), s. 11. 

21
 Sandberg (2009), s. 219. 



 

13 

 

gemensamt ansvar, medan Sandberg framhåller närheten mellan medlemmarna som 

utmärkande för ett teamsamarbete. 

 

Team som utgörs av flera olika yrkesgrupper eller professioner kallas tvärprofessionella team. 

Denna typ av team kan i sin tur delas in i multi-, inter- och transprofessionella team. 

Multiprofessionella team utgörs av ett antal personer med olika kompetenser som arbetar 

parallellt med samma klienter. Dock arbetar de relativt oberoende av varandra och 

interaktionen dem emellan är inte av så stor betydelse. I ett interprofessionellt team läggs 

större vikt vid samarbete mellan de olika yrkesgrupperna för att nå ett lyckat resultat i arbetet. 

I denna typ av teamarbete krävs tät kommunikation och ett delat ansvar där medlemmarna i 

teamet anpassar sig till varandra. Detta för att på bästa sätt nyttja varandras specifika 

yrkeskompetenser och på sätt underlätta för gemensamma arbetsuppgifter och metoder. I 

transprofessionella team är yrkesgrupperna än mer ömsesidigt beroende av varandra och 

fokus ligger helt på resultatet av teamets arbete. Medlemmarna i teamet lär sig av varandras 

kompetenser vilket leder till att yrkesgränserna till viss del blir upplösta. Det 

transprofessionella teamets arbete kan därmed ses som en motpol till det mer stafettliknande 

multiprofessionella teamarbetet.
22

 

 

I denna studie kommer fortsättningsvis begreppet interprofessionella team att användas. Detta 

då vi anser att denna typ av teamarbete bäst beskriver det team vi har valt att studera. Syftet 

med interprofessionella team är att samla olika yrkesgruppers kompetenser för att på bästa 

sätt uppnå en högre kvalitet och helhetssyn över den enskilde vård- och omsorgstagarens 

behov och önskemål. För att det interprofessionella teamarbetet ska fungera krävs en hög grad 

av samverkan mellan de olika medlemmarna i teamet. Samverkan kan, på liknande sätt som 

team, beskrivas som ett antal personer som arbetar aktivt mot ett gemensamt mål.
23

 

 

2.2 Tidigare forskning om interprofessionella team 

Då interprofessionellt teamarbete inom vård och omsorg har studerats har forskare kommit 

fram till att detta arbetssätt har såväl fördelar som nackdelar, samt kräver flertalet 

grundfaktorer för att fungera på bästa sätt i organisationen. Nedan presenteras tre forskares 

resultat av studier som gjorts gällande teamarbete.  
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Carlström och Berlin undersökte sju interprofessionella team inom hälso- och sjukvården. I 

samtliga sju fall framhålls vikten av en sammanhållen bedömning och behandling för att ge 

ett positivt resultat där fokus blir på patienten och dennes behov. Genom att ta hänsyn till 

flera olika yrkesgruppers åsikter och kompetenser ges patienten därmed vård utifrån ett 

helhetsperspektiv. Carlström och Berlin belyser genom sin studie att teamarbete även bidrar 

till fördelar för berörd personal då det skapar en kollektiv gemenskap och en teamidentitet 

som ökar kontakten mellan de olika yrkesgrupperna.
24

 

 

Även Kvarnström visar i en studie hur teamarbete kan bidra till ökad en helhetssyn för 

klientens behov. Hon undersökte sex interprofessionella team inom landstinget för att ta reda 

på hur teammedlemmarna beskriver teamet och vilka svårigheter som kan uppkomma i 

teamarbetet. Förutom en ökad helhetssyn visar studien även att teamarbete kan ge positiva 

resultat i form av ökad effektivitet, ett mer klientfokuserat synsätt och en breddad 

professionell kunskap. Kvarnström finner även att vissa faktorer är väsentliga för att uppnå ett 

välfungerande teamarbete och nämner bland annat trygghet, ömsesidig tillit, personkemi, 

gemensamt ansvarstagande samt en delad vårdideologi.
25

 

 

En studie gjord av Mitchell, Parker och Giles visar på ytterligare faktorer än de som 

presenteras i Kvarnströms studie. De undersökte 47 interprofessionella team på ett 

Australiensiskt sjukhus och fann att en stark teamidentitet och ”vi-känsla” påverkar arbetet i 

en positiv riktning. Även flexibilitet och öppenhet gentemot varandra bidrar positivt till 

arbetet. Studien visar även på att svårigheter som hot mot den professionella identiteten, 

bristfällig respekt och förminskande av varandras yrkeskompetens kan ge negativ inverkan på 

effektiviteten.
26

 Även Carlström och Berlin beskriver i sin studie svårigheter som kan uppstå. 

De menar att teamarbete kräver mycket resurser i form av tid, personal och utrymme och att 

dessa resurser inte alltid ger upphov till en ökad effektivitet. Bristande respekt för varandras 

kompetenser och rollkonflikter mellan medlemskapet i teamet och den egna professionen kan 

ses som hinder för att uppnå teamets mål.
27

 Kvarnström redogör för ett liknande resonemang i 

sin studie och menar att rollkonflikter kan uppkomma då teammedlemmarna representerar 

såväl team som den egna yrkeskategorin. Detta kan leda till ojämn ansvarsfördelning, 
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meningsskiljaktigheter och överskridande på varandras professionsområden. Likt Mitchell, 

Parker och Giles menar Kvarström dessutom att vissa yrkesgruppers kunskap förminskas 

vilket kan bidra till att alla yrkesgruppers kompetens inte tas tillvara. Även faktorer som 

hierarkiska värderingar inom organisationen samt vilka olika yrkesgrupper som deltar i 

teamet kan påverka arbetet och effektiviteten.
28

 

 

Sammanfattningsvis visar ovan nämnda studier att det finns vissa grundfaktorer som krävs för 

att skapa och bibehålla ett väl fungerande teamarbete. Carlström och Berlin betonar vikten av 

att ta hänsyn till alla gruppmedlemmars kompetenser och åsikter för att arbetet ska bli 

effektivt. Kvarnström beskriver ytterligare en dimension där även ömsesidig tillit och ett 

gemensamt ansvarstagande är viktiga faktorer i teamarbetet, medan Mitchell, Parker och Giles 

menar att öppenhet gentemot varandra samt ett flexibelt synsätt bidrar till positiva resultat. 

Samtliga av dessa forskare understryker att teamet genom att ta tillvara på dessa faktorer kan 

nå positiva resultat i form av en ökad helhetssyn där fokus ligger på klienten och dennes 

behov. Därtill menar Kvarnström att en avsaknad av dessa grundfaktorer kan leda till ojämn 

ansvarsfördelning och överskridande på varandras professionsområden. Kvarnström beskriver 

även i sin studie hur hierarkiska värderingar kan skapa svårigheter i teamarbetet och resultera 

i sämre effektivitet, medan Carlström och Berlin menar att bristande respekt för varandras 

kompetenser kan bli ett hinder för teamets arbete. 

 

Studierna visar att teamarbete inom vård och omsorg är ett mångfacetterat och komplext 

arbetssätt som kräver kontinuerlig reflektion och utveckling. Vissa grundfaktorer bör finnas 

för att skapa ett väl fungerande teamarbete och en av de mest betydande är det faktum att det 

måste finnas ett gemensamt ansvarstagande mellan de olika yrkesgrupperna. Det är med andra 

ord viktigt att det råder samförstånd om vem som ska göra vad i arbetsprocessen. Detta för att 

det inte ska uppstå en ojämn arbetsdelning där de olika yrkesgrupperna överskrider på 

varandras professions- och kunskapsområden. Oklarheter kring vad som ingår i var och ens 

yrkesutövande kan leda till konflikter mellan teammedlemmarna. Liknande resonemang kring 

samförstånd och konflikter i teamet går att finna i den nyinstitutionella teorin vilken vi 

kommer presentera i nedanstående avsnitt. 
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3 NYINSTITUTIONELL TEORI 

I detta avsnitt presenteras den nyinstitutionella teorin där begreppen domänkonsensus och 

domänkonflikt utgör huvudfokus. De teoretiska begreppen kommer vidare att användas i vår 

analys där det kommer att sättas i relation till det empiriska materialet. Genom att använda 

resonemang och begrepp hämtade ur detta teoretiska perspektiv har vi för avsikt att ytterligare 

förtydliga vårt material samt underlätta för tolkning och vidare reflektion. Då vi ser vår första 

frågeställning som huvudsakligen empirisk, kommer dessa begrepp att användas enbart för 

analys av den andra frågeställningen gällande samförstånd. 

 

Den nyinstitutionella teorin grundar sig i tanken på att organisationer skapas genom social 

konstruktion när människor interagerar med varandra. Organisationen är med andra ord styrd 

av sin omgivning och präglas av sociala krafter som exempelvis politiska beslut, lagstiftning, 

allmän opinion, kulturella normer och värderingar.
29

 Ett begrepp som förekommer i den 

nyinstitutionella teorin är organisatoriskt fält. Ett sådant fält utgörs av ett verksamhetsområde 

där flertalet organisationer ingår och verkar. De olika organisationerna utgör därmed delar av 

ett sammanhang och arbetar med samma klienter eller utför olika delar i en gemensam 

arbetsprocess.
30

 

 

Grape menar att arbete inom samma organisatoriska fält kan leda till samarbete men att detta 

inte är helt oproblematiskt då förutsättningar, förväntningar och regelverk skiljer sig åt mellan 

de olika aktörerna. Med andra ord har aktörerna inom det organisatoriska fältet olika logiker 

eller ”sanningar” och utifrån dessa kan aktörerna göra anspråk på olika delar av 

verksamhetsområdet. Om det råder samförstånd om vem eller vilka som har rätt att göra 

anspråk på de olika delarna så uppnås så kallad domänkonsensus. Då samförstånd inte uppnås 

och de olika aktörerna överskrider på varandras delar skapas istället domänkonflikter.
31

 

 

De anspråk som görs kan bland annat gälla kunskap på vissa delar av verksamhetsområdet. 

Exempelvis har yrkesgrupperna inom sjukvården sedan länge gjort anspråk på kunskap 

gällande diagnos, behandling och vårdinsatser. Kring detta kunskapsanspråk råder oftast 

samförstånd då anspråket sedan länge anses legitimt och icke ifrågasatt.
32

 Det kan dock vara 
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så att aktörerna är oense om vem som besitter den ”bästa” kunskapen inom vissa områden och 

också om hur denna kunskap ska användas. Om aktörer med likartade kompetenser och 

arbetsuppgifter gör kunskapsanspråk på samma delar kan de olika logikerna krocka och 

konkurrens uppstå. Det blir med andra ord en domänkonflikt, vilket kan ta sig uttryck i en 

oklar arbetsdelning utan samförstånd om vem som ska utföra arbetsprocessens olika delar. 

Detta kan i sin tur leda till att de olika aktörerna tävlar om att utföra vissa uppgifter eller till 

och med tävlar om att slippa utföra vissa uppgifter.
33

  

 

Grape menar vidare att det finns flertalet faktorer som gynnar domänkonsensus. En av dessa 

är att aktörerna inom det organisatoriska fältet har gemensamma mål, är ömsesidigt 

införstådda med dessa och agerar för att de ska uppnås. En annan faktor av vikt är att de olika 

aktörerna ser sig som delar av en helhet där de är beroende av varandras funktioner för att lösa 

problem och uppgifter inom sitt verksamhetsområde.
34

 För att domänkonsensus ska uppnås är 

det även viktigt att de olika aktörerna har respekt för varandras kompetenser och öppet 

diskuterar de konflikter som kan tänkas uppstå i samarbetet.
35

  

 

Domänkonflikter kan som ovan beskrivet uppstå i ett organisatoriskt fält då flertalet aktörer 

med liknande kompetens eller arbetsuppgifter gör anspråk på samma kunskap. Detta kan i sin 

tur hindra ett fungerade samarbete och ta sig uttryck i att de olika aktörerna har skilda sätt att 

benämna klienter, organiserar och utför arbetsuppgifter olika samt tolkar situationer olika.
36

 

 

Ett organisatoriskt fält utgörs enligt den nyinstitutionella teorin alltså av flertalet 

organisationer som arbetar inom samma verksamhetsområde. Vi har i vår studie valt att 

fokusera på enbart en organisation och det samspel som råder mellan de yrkesgrupper som 

arbetar tillsammans i ett team. Vi anser dock att vissa egenskaper hos det organisatoriska 

fältet går att finna även i detta team och vår uppfattning är därför att nyinstitutionella 

resonemang är applicerbara på vår studie. Vi menar att domänkonsensus och domänkonflikter 

är fenomen som inte enbart kan uppstå mellan samarbetande organisationer utan även inom 

organisationer där olika yrkesgrupper arbetar tillsammans med olika förutsättningar, normer 

och regelverk. Även här kan oklarheter uppstå gällande mål, kunskapsanspråk och 

arbetsdelning, vilket vi har för avsikt att belysa och analysera i vår studie.  
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4 METOD 

Nedan redogörs för våra metodologiska val, samt hur vi har gått tillväga i urvalsprocessen och 

i insamlandet av det empiriska materialet, samt i bearbetningen och analysen av detta 

material. Detta följs av en beskrivning av genomförd litteratursökning och arbetsfördelning. 

Slutligen presenteras reflektioner kring validitet, reliabilitet och etik, samt en diskussion kring 

metodval och källor. 

 

4.1 Kvalitativ fallstudie 

Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie på en enhet inom äldreomsorgen i Alvesta kommun. 

Denscombe menar att en kvalitativ fallstudie syftar till att undersöka en specifik företeelse i 

dess naturliga miljö. Det som studeras är alltså inte skapat av forskaren utan skulle ha 

existerat även om fallstudien inte utfördes.
37

 Detta stämmer väl in på vårt syfte som var att 

djupgående studera vald enhet och det teamarbete som sker där. Teamarbetet är en ständig 

process i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen i Alvesta kommun och är alltså inget skapat 

av oss som forskare. De faktiska omständigheter som vi kunde urskilja i denna studie är först 

och främst bundna till den specifikt studerade enheten. Dock anser vi att analytiska poänger 

och slutsatser kan ses som mer generell kunskap som går att applicera även på liknande 

enheter. Därmed kan vår studie bidra till en ökad förståelse för det valda ämnesområdet, både 

för oss som forskare och för de som väljer att ta del av vår studie. 

 

4.2 Urval 

Då vi valde undersökningsenhet till vår studie använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. 

Robson menar att forskaren vid ett bekvämlighetsurval väljer enhet utifrån tillgänglighet och 

närhet snarare än representativitet
38

. Vi valde enheten i Alvesta kommun då den är geografiskt 

lättillgänglig och då en av oss hade kontakter där sedan tidigare. Vi ser det som en stor resurs 

att vi hade möjlighet att använda oss av vårt kontaktnät och ser i detta fall inte 

bekvämlighetsurvalet som en begränsning. 

 

Vi valde att använda oss av en subjektiv urvalsmetod där vi i samråd med chefen på vald 

enhet handplockade de informanter som vi ansåg mest relevanta för vår studie.
39

 Inom teamet 
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på den valda enheten i Alvesta kommun ingår sex olika yrkesgrupper men då sjukgymnasten 

och arbetsterapeuten, som båda benämns som rehabiliteringspersonal, arbetar tätt tillsammans 

valde vi att intervjua endast en av dessa för att avgränsa vår studie. Vi intervjuade fem 

personer med olika yrkeskompetenser: en enhetschef, en biståndshandläggare, en 

sjuksköterska, en sjukgymnast och en undersköterska. Dessa informanter blev alltså subjektivt 

valda utifrån sin yrkestillhörighet och sin kompetens, samt för sitt deltagande i ett 

interprofessionellt team. Vi valde informanter med skilda yrkestillhörigheter då vi ville nå en 

bredare variation och kunskapsbas inom teamet. 

 

4.3 Insamling av empiriskt material 

4.3.1 Observation  

Som en av våra datainsamlingsmetoder valde vi öppen observation där vi medverkade vid en 

teamträff på vald enhet. Vår tanke var att medverka vid denna teamträff för att studera 

samspelet inom teamet, samt för att få en inblick i hur det vardagliga teamarbetet är 

strukturerat. Merriam beskriver hur en öppen observation karaktäriseras av att forskarens 

syfte är känt för de inblandade
40

. Inför vår studie gav de aktuella yrkesgrupperna på vald 

enhet sitt samtyckte till att vi som forskare deltog vid teamträffen och de var därmed väl 

införstådda med vad deras deltagande i studien innebär. För att få ut så mycket av 

observationen som möjligt valde vi att i föreberedande syfte ställa upp ämnesområden som vi 

var särskilt intresserade av att studera. De ämnesområden vi främst valde att studera var 

mötesstruktur, samarbete och rollfördelning. För att inte påverka den naturliga miljön alltför 

mycket valde vi under observationen att inte sitta runt samma bord som teammedlemmarna. 

Då rummet vi befann oss i var relativt litet kunde vi dock inte sitta alltför avsides. Under 

observationen förde vi båda anteckningar utifrån de ämnesområden vi tidigare satt upp för att 

senare kunna jämföra dessa anteckningar. 

 

4.3.2 Intervjuer 

Vid genomförd observation införskaffade vi oss kunskap gällande teamets arbetssätt. Detta 

var till hjälp då vi senare genomförde kvalitativa forskningsintervjuer med de aktuella 

yrkesgrupperna i teamet. Robson beskriver hur kvalitativa forskningsintervjuer kan vara mer 

eller mindre strukturerade. Vid semi-strukturerade intervjuer har forskaren en uppsättning 
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med ämnen och frågor som bör avhandlas under intervjun, men är flexibel gällande 

ordningsföljd på dessa ämnen.
41

 Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då 

vi hade en viss tanke om ämnen vi ville belysa under intervjun, men vi ville ändå att 

informanterna skulle ges möjlighet att fördjupa och utveckla sina svar. Vi ansåg att en alltför 

styrd intervju skulle kunna motverka denna möjlighet. Innan genomförandet av intervjuerna 

skapade vi en intervjuguide
42

 med öppna frågor utan fasta svarsalternativ. Frågorna berörde 

främst teamets syfte och mål, roller, ett välfungerande teamarbete och svårigheter med 

teamarbete. Genom att använda oss av öppna frågor var vår förhoppning att intervjuerna 

skulle ge upphov till intressanta reflektioner både hos informanterna och hos oss som 

forskare. Vår tanke var även att detta skulle kunna ge inspiration till ett fortsatt 

förbättringsarbete på den valda enheten, då vi efter avslutad studie har för avsikt att presentera 

resultatet för de medverkande. 

 

Då intervjuerna genomfördes valde vi som forskare att dela på det överhängande ansvaret och 

hålla i varannan intervju. En ställde huvudsakligen frågor medan den andra gavs möjlighet att 

ställa följdfrågor och lyssna på det som sades. Vi satte av en timmes tid för varje intervju, 

men då svarens omfattning skiljde sig åt mellan informanterna användes inte alltid hela den 

avsatta tiden. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum för att skapa en lugn intervjumiljö utan 

störningsmoment från den omgivande verksamheten. För att underlätta för bearbetning och 

analys av intervjumaterial valde vi, i samtycke med informanterna, att använda oss av 

ljudinspelningar för att dokumentera det som sades i intervjuerna. Även detta underlättades av 

den lugna intervjumiljön. 

 

4.4 Bearbetning och presentation av empiriskt material 

Efter avslutad observation gick vi tillsammans igenom de anteckningar som vi gjort var för 

sig under observationen. Vi jämförde anteckningarna utifrån tidigare valda ämnesområden 

och fann både skillnader och likheter mellan det vi observerat. Genom diskussion och 

reflektion vägde vi sedan samman våra uppfattningar och kunde därigenom sammanställa och 

presentera resultatet av vår observation. Då vi bearbetade vårt intervjumaterial valde vi att 

transkribera och koda intervjuerna utefter de ljudinspelningar vi hade. Detta för att få en 

överblick av materialet samt underlätta för senare bearbetning och analys. Efter att ha läst 
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igenom materialet grundligt kunde vi finna mönster och ämnen som återkom i flera av 

intervjuerna. Dessa ämnen delade vi sedan in i tre teman: Ett väl fungerande teamarbete, 

Svårigheter med teamarbete och Roller i teamet. 

 

Vid bearbetningen och presentationen av det empiriska materialet var det viktigt för oss som 

forskare att vara selektiva och prioritera de mest centrala delarna. Detta var inte helt enkelt, 

men i förhållande till tid och innehåll hade det varit omöjligt att presentera hela materialet. Då 

vi i bearbetningen av intervjumaterialet valde att dela in det i teman så kändes det självklart 

att presentera och organisera texten efter dessa valda teman. I presentationen ville vi dessutom 

ge vissa utdrag från de intervjuer vi genomfört och lyfta fram intressanta och talande citat. Vi 

valde att lyfta fram citat som visar en generell uppfattning, men också citat som avviker från 

den generella uppfattningen. På så sätt anser vi att den empiriska presentationen blir mer 

intressant att läsa och att vi genom citaten kan visa poänger och göra materialet mer talande 

för läsarna. I presentationen av citaten valde vi att redigera bort utfyllnadsord som “eh” samt 

vissa upprepade ord. Detta för att göra citaten mer lättlästa och begripliga för de som väljer att 

ta del av vår studie. 

 

4.5 Analysprocessen  

För att analysera och diskutera vårt empiriska material använde vi oss av resonemang 

hämtade ur den nyinstitutionella teorin, med huvudfokus på begreppen domänkonsensus och 

domänkonflikt. Vi ansåg att vi redan i vårt resultatavsnitt besvarat den första frågeställningen 

gällande definitioner av ett väl fungerande teamarbete samt de svårigheter som kan uppstå. Vi 

ser den första frågeställningen som huvudsakligen empirisk och i analysavsnittet valde vi 

därför att fokusera enbart på den andra frågeställningen gällande samförstånd mellan 

yrkesgrupperna. För att återkoppla till en denna frågeställning valde vi att dela upp 

analysavsnittet i rubrikerna Mål, Kunskap och Arbetsdelning. Vi gick grundligt igenom det 

empiriska materialet för att koppla informanternas svar till dessa tre rubriker samt för att 

urskilja och tolka i vilka avseenden det råder domänkonsensus och domänkonflikt. I 

slutdiskussionen kopplade vi sedan våra frågeställningar till historik, tidigare forskning och 

egna tankar kring teamarbete och äldreomsorg. 
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4.6 Genomgång av litteratur och tidigare forskning 

Vid litteratursökningen till vår studie använde vi oss av Linnéuniversitetets bibliotekskatalog 

för att finna böcker och avhandlingar relaterade till vårt forskningsområde. Därtill sökte vi 

litteratur i Kalmar Stadsbiblioteks katalog samt i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. 

De sökord som huvudsakligen användes i dessa kataloger var “team”, “arbetsgrupp”, 

“samverkan”, “ledarskap” och “äldreomsorg”. Vi använde oss även av sökmotorn Google för 

att finna ytterligare information och litteratur kring teamarbete inom äldreomsorgen. I dessa 

sökningar specificerades våra sökord ytterligare och vi använde mestadels begreppen 

“tvärprofessionella team”, ”multiprofessionella team” och “interprofessionella team”. Vidare 

sökte vi efter vetenskapliga artiklar i databasen Social Services Abstracts genom 

Linnéuniversitetets hemsida. Här användes sökorden “teamwork”, ”cooperation”, 

“collaboration”, “elderly” och “interprofessional”. 

 

Därtill tillgodosåg vi oss information via Socialstyrelsens hemsida där vi fann riktlinjer, 

föreskrifter och lägesrapporter som beskrev det aktuella läget gällande Sveriges äldreomsorg. 

Dessa rapporter bidrog sedan till att vi sökte oss vidare till Regeringens och Riksdagens 

hemsidor för att inhämta ytterligare information gällande lagstiftning och offentliga 

utredningar. Även Alvesta kommuns hemsida gav oss bra fakta om kommunens arbete för 

och med äldre. Vi använde oss där av både allmän information riktad till invånarna och av 

den verksamhetsplan som styr Förvaltningen för omsorg och hälsa. Slutligen använde vi oss 

av tidigare kurslitteratur kopplad till Socionomutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Sammanfattningsvis använde vi oss alltså av litteratur och forskning i form av böcker, 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, föreskrifter och lägesrapporter, offentliga utredningar, 

samt Alvesta kommuns verksamhetsplan för Förvaltningen för omsorg och hälsa. Vi valde att 

använda flera olika typer av källmaterial då vi ville skapa en bred och övergripande bild av 

teamarbete inom äldreomsorgen. 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har under examensarbetets gång nästan uteslutande arbetat gemensamt med de uppgifter 

som förekommit. När vi letade och läste igenom litteratur och vetenskapliga artiklar valde vi 

dock att dela upp oss för att effektivisera arbetet. Vi sökte i viss mån i olika databaser, men 

använde oss av samma eller liknande sökord för att finna det mest relevanta materialet för vår 

studie. Även vid transkriberandet av intervjuerna i vårt empiriska material valde vi att dela 
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upp arbetet för att nå en ökad effektivitet. Vi valde även att anteckna var för sig under 

observationen för att se det studerade teamet utifrån två perspektiv och därmed kunna inhämta 

så mycket material och så många intryck som möjligt. En av oss har under hela 

examensarbetet haft till uppgift att skriva, vilket har varit ett aktivt val från vår sida för att 

bibehålla en röd tråd och ett enhetligt språk genom hela texten. Dock har vi båda varit 

delaktiga i skapandet och utformningen av texten genom att vi uteslutande har suttit 

tillsammans och diskuterat fram det som skrivits.  Detta har för oss inneburit att alla beslut 

har tagits gemensamt och vi står båda bakom de tankegångar och reflektioner som presenteras 

i texten. Detta arbetssätt har för oss fungerat mycket bra, men det kan ha bidragit till en 

minskad effektivitet då vi hade kunnat producera mer text om vi skrivit var för sig. Dock 

menar vi att den text vi producerat håller hög kvalitet just på grund av att vi har suttit 

tillsammans och reflekterat. För oss har alltså detta arbetssätt varit övervägande positivt. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå en hög grad av validitet gäller det att påvisa att studiens data och metoder är 

trovärdiga och sanningsenliga
43

. Vi valde att använda oss av bandinspelningar vid de 

intervjuer som genomfördes. På så sätt ökar validiteten då det möjliggör för andra att granska 

och ta del av det som sagts under intervjuerna. 

 

För att ytterligare stärka validiteten valde vi att använda oss av så kallad metodtriangulering. 

Robson beskriver metodtriangulering som en värdefull strategi som innefattar användning av 

flera datainsamlingsmetoder för att öka noggrannheten och kvaliteten i forskningen
44

. Vi 

valde att genomföra både en observation och intervjuer i vår kvalitativa fallstudie då vi 

önskade att betrakta teamarbetet ur flera synvinklar för att uppnå en bredare kunskap samt få 

en fullständigare bild. 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är viktiga verktyg i kvalitativ forskning för att kunna påvisa att 

relevanta metoder och forskningsinstrument har använts. För att visa på hög reliabilitet i vår 

forskning har vi därför varit noga med att tydligt och kontinuerligt beskriva de metodval vi 

gjort och motiverat varför vi har valt just dessa metoder. På så sätt kan andra forskare bedöma 

om metodvalen är relevanta och om slutsatserna är rimliga utifrån de metoder vi har använt.
45
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4.9 Forskningsetiska reflektioner 

Holme och Solvang menar att det är betydelsefullt att forskningen som involverar människor 

bedrivs med fullt samtyckte från de inblandade och att alla är informerade om studiens syfte 

och hur resultatet kommer användas
46

. Då vi inledde vår uppsatsidé var det första vi gjorde att 

kontakta den tilltänkta enheten för studien för att informera och få eventuellt samtyckte till 

medverkan. Det var först när samtycke från den berörda enheten hade inhämtats som vi kunde 

börja vidareutveckla vår idé. I direkt anslutning till intervjuerna delade vi även ut ett 

dokument innehållande deltagarinformation
47

 till informanterna där vi på ett lättbegripligt sätt 

beskrev studiens syfte och hur det inhämtade intervjumaterialet skulle behandlas samt 

användas endast i ändamål för denna studie. Vi betonade framförallt rätten till konfidentialitet 

och rätten till att avböja sin medverkan när som helst under studiens gång. Både 

informanterna och vi som forskare undertecknade detta dokument i samförstånd. 

 

Att fundera kring konfidentialitet och diskretion har varit betydelsefullt för oss och vår studie. 

Vi valde att inte benämna den studerade enheten vid namn utan enbart utifrån kommunal 

tillhörighet. Genom konfidentialitet var vår förhoppning att vi skulle få mer ärliga och 

djupgående svar av våra informanter. Detta då konfidentialiteten kan ha bidragit till en tillit 

för oss som forskare samt givit en bekvämlighet för informanterna i såväl intervjuer som 

observation. Därtill ansåg vi att det var viktigt att beakta det faktum att vi som forskare är 

ytterst ansvariga för informanternas välbefinnande i studien. Vår önskan har under hela 

processen varit att sätta individens rättigheter i centrum och att vår strävan efter 

forskningsresultat inte ska inkräkta på dessa rättigheter. 

 

En av oss forskare har tidigare haft kontakt med den studerade enheten vilket i viss mån kan 

ha påverkat de svar vi fick under intervjuerna. Vi är dock av den åsikten att detta inte har 

spelat en betydande roll i studiens genomförande och resultat, just eftersom vi har haft denna 

aspekt i åtanke. Forskaren har tidigare haft tätare kontakt med två av informanterna och när 

intervjuer genomfördes med dessa, valde vi att låta den andra forskaren ha huvudansvaret. 

Detta för att inte riskera att påverka informanternas svar och åsikter under intervjuerna. 
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4.10 Metoddiskussion 

Vi är i stor utsträckning nöjda med de metodologiska val vi gjort i vår studie. Att genomföra 

intervjuer har infriat våra förväntningar, men däremot hade det varit önskvärt att medverka 

vid fler teamträffar då detta hade kunnat ge ytterligare kunskap om teamarbete och samspelet 

mellan dess aktörer. I valet av litteratur är vi väl medvetna om att tre författare återkommer i 

flertalet böcker och studier. Då vi har genomfört en grundlig litteratursökning och gått igenom 

mängder av material ser vi dock inte detta som något större problem. Vi har valt att använda 

just denna litteratur då vi fann dessa författares forskning mycket relevant för vår studie och 

vårt forskningsproblem. 

 

5 RESULTAT 

Nedan beskrivs inledningsvis äldreomsorgen i Alvesta kommun. Sedan presenteras resultatet 

av genomförd observation och det empiriska material som framkommit från de intervjuer som 

gjorts. Intervjumaterialet presenteras under rubrikerna Ett väl fungerande teamarbete, 

Svårigheter med teamarbete och Roller i teamet. 

 

5.1 Äldreomsorgen i Alvesta kommun 

I Alvesta kommun styr Nämnden för omsorg och hälsa verksamhetsområdena äldreomsorg, 

omsorg för personer med funktionsnedsättning, omsorg för missbrukare samt hemsjukvård. 

Nämnden består av tretton folkvalda ledamöter som fattar beslut och fördelar de ekonomiska 

resurserna. Dessa beslut ska sedan verkställas av tjänstemännen på Förvaltningen för omsorg 

och hälsa där den högsta beslutande tjänstemannen är förvaltningschefen. I 

förvaltningschefens stab arbetar bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 

socialt ansvarig samordnare (SAS), ekonom och utredare. Inom förvaltningen finns femton 

anställda enhetschefer som var och en ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal på sin 

enhet. I förvaltningens verksamhetsplan beskrivs att målet med alla dessa enheter är att den 

enskilde skall få trygghet och stöd i vardagen för att på bästa sätt främja ett mer självständigt 

liv.
48

 De enheter som tillhör äldreomsorgen bildar tillsammans sex hemtjänstområden från 

norr till söder i kommunen. Alla dessa har personalbemanning dygnet runt och det finns 

möjlighet att få stöd i form av både hemtjänst och plats i särskilt boende.
49
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Teamarbete i Alvesta kommun 

Sedan 2007 har de olika enheterna inom Alvesta kommuns äldreomsorg varje vecka haft så 

kallade teamträffar. På dessa teamträffar sammanträder de olika yrkesgrupperna enhetschef, 

biståndshandläggare, sjuksköterska, omsorgspersonal, arbetsterapeut och sjukgymnast för att 

tillsammans diskutera aktuella vård- och omsorgstagare, eventuella problem och hur de ska 

lösas. Enhetschefen fungerar som teamledare och har till uppgift att strukturera och leda 

teamträffarna. Enligt ett dokument som fungerar som förslag till teamets arbetsmetod ska 

teammedlemmarna samverka genom ett gemensamt ansvarstagande där var och en i teamet 

bidrar med sin kompetens. Syftet med denna arbetsmetod är att skapa en trygg och säker 

vardag för den äldre samt bidra till en känsla av sammanhang. Mellan teamträffarna och då 

det inte finns möjlighet att träffas fysiskt kommunicerar de olika yrkesgrupperna med 

varandra via telefon, mejl och dokumentationssystemet Procapita.
50

 

 

5.2 Observation 

Vid genomförd observation på vald enhets teamträff upptäckte vi att det fanns en tydlig 

mötesstruktur i detta team. Denna struktur präglades av en distinkt ärendegång där ordet 

fördelades av teamledaren som i detta team utgörs av enhetschefen. Efter uppmaning av 

teamledaren började en av teammedlemmarna att redogöra för det ärende eller den vård- och 

omsorgstagare hon ville lyfta fram och diskutera. Hon beskrev den enskildes aktuella 

situation och tog upp frågor och svårigheter. Därefter gavs de andra teammedlemmarna 

möjlighet till att besvara dessa frågor och att tillsammans diskutera de svårigheter som 

förekom. De andra teammedlemmarna kunde även lyfta fram egna funderingar kring den 

specifika vård- och omsorgstagaren. På så sätt fick alla de olika yrkesgrupperna utrymme att 

uttrycka sina åsikter utefter sitt perspektiv och sin kompetens. Efter avslutad diskussion 

gällande aktuellt ärende gick ordet vidare till nästa teammedlem som lyfte sina valda ärenden 

och funderingar. På detta sätt fortsatte sedan teamträffen tills alla teammedlemmar hade 

kommit till tals och fått redogöra för sina ärenden. 

 

Under teamträffen diskuterades ett stort antal vård- och omsorgstagare och deras behov av 

stöd och insatser. Sjuksköterskan tog främst upp ärenden gällande medicinering och olika 

typer av larm. Hon delgav information till undersköterskan om ny medicinering och ställde 

frågor om hur de pågående medicinska insatserna fungerar i den enskildes vardag. På samma 
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sätt ställde undersköterskan frågor till sjuksköterskan gällande de medicinska insatserna. 

Sjukgymnasten lyfte frågor angående gångträning och andra former av rehabiliterande 

insatser, medan arbetsterapeuten diskuterade hjälpmedel som liftar och rullstolar. Likt 

sjuksköterskan delegerade de insatser till undersköterskan och de andra i omsorgspersonalen 

och sökte återkoppling på hur dessa insatser fungerar i det vardagliga arbetet. 

Undersköterskan delgav även biståndshandläggaren information om vård- och 

omsorgstagarens vardag som hon kan använda då hon genomför utredningar om insatser för 

den enskilde. Enhetschefen höll ihop teamträffen genom att se till så att de olika 

yrkesgrupperna fick komma till tals. Hon diskuterade även faktorer som personaltillgång, 

arbetsmiljö och ekonomiska resurser. 

 

Vid observationen kunde vi urskilja en tydlig mötesstruktur som togs för given av de 

samspelande yrkesgrupperna. De visste alla sin roll och vad som förväntades av dem. Vi 

kunde observera regler och normer om vad som skulle tas upp på mötet och vem som hade 

rätt att ta beslut i de olika ärendena. Exempelvis visste alla yrkesgrupperna att det är 

sjuksköterskan som har ansvar för de medicinska besluten och de andra, framförallt 

omsorgspersonalen, kan ses som rådgivare inför dessa beslut. Genom återkoppling om hur 

vård- och omsorgstagarna påverkas i vardagen av de medicinska faktorerna, fungerade 

omsorgspersonalen även som utvärderare och sjuksköterskans förlängda arm i verksamheten. 

Genom teamträffen befästes på detta sätt de olika yrkesrollerna och det som skiljer dem åt. 

 

5.3 Intervjuer 

Under rubrikerna Ett väl fungerande teamarbete, Svårigheter med teamarbete och Roller i 

teamet, presenteras nedan resultatet av de fem intervjuer som genomfördes med en 

enhetschef, en biståndshandläggare, en sjuksköterska, en sjukgymnast och en undersköterska i 

omsorgspersonalen. Under dessa rubriker presenteras informanternas åsikter och reflektioner 

kring teamarbete och vi har lyft fram citat som vi anser är centrala eller talande för det 

empiriska materialet. 

 

5.3.1 Ett väl fungerande teamarbete 

Teamarbete… Det skulle jag säga är att varje profession har sitt ansvarsområde och att det är en 

hel människa vi jobbar runt, om man säger så. Man har ju inte bara problem med en sak utan det 

krävs att alla professioner jobbar runt dem mot samma mål. Tillsammans med den enskilde också 

givetvis. Det är väldigt viktigt att vi har den enskilde med oss. (Enhetschefen) 
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Citatet ovan belyser enhetschefens tankar kring ett väl fungerande teamarbete. Hon beskrev i 

sin intervju hur det är nödvändigt att de olika yrkesgrupperna arbetar tillsammans för att 

pussla ihop den enskildes vardag och tillgodose de komplexa omsorgsbehoven. Hon påpekade 

även betydelsen av att den enskilde är delaktig i de beslut som rör vård- och omsorgsarbetet. 

Enhetschefen menade att politikernas mål ligger i botten och då de olika yrkesgrupperna är 

väl införstådda med sitt uppdrag arbetar de inom sina ansvarsområden för att gemensamt 

uppnå dessa mål. Alla informanter framhöll vidare att det mest grundläggande är att ha 

individen i centrum och att se till den äldres individuella behov och vilja. Detta oavsett om 

den äldre bor i ordinärt eller särskilt boende. Informanterna menade att detta bidrar till högre 

kvalitet för den enskilde samt att det skapas möjligheter till en säker och meningsfull tillvaro 

där den enskilde kan vara så självständig som möjligt. 

 

Under intervjuerna framkom även att informanterna ansåg det vara positivt att arbeta i team 

tillsammans med andra yrkesgrupper, då de olika yrkesgrupperna kan komplettera varandra. 

De menade bland annat att teamarbetet kan bidra till att teammedlemmarna lär sig av 

varandras kunskaper och erfarenheter, men att det krävs respekt och hänsyn till varandra för 

att arbetet ska fungera. Biståndshandläggaren uttryckte sig på följande sätt: 

 
Ja, det är väl att man får vara lite öppen och lyhörd och liksom inte se ner på varandra utan 

respektera var och ens åsikter, för vi har ju inte samma åsikter. (Biståndshandläggaren) 

 

Biståndshandläggaren beskrev hur teamarbetet är beroende av att de olika yrkesgrupperna är 

öppna och lyssnar på varandra för att kunna resonera tillsammans och finna lösningar på de 

problem som förekommer. Hon menade vidare att teamarbetet kan leda till lösningar som man 

ensam inte hade kommit fram till. Biståndshandläggaren framhöll även vikten av att 

respektera varandras åsikter även i de fall då dessa åsikter skiljer sig åt mellan 

teammedlemmarna. Hon förklarade dock att det kan vara positivt att inte vara överens inom 

teamet då de olika synsätten kan leda till utveckling och lärdomar. 

 

De flesta yrkesgrupperna ansåg i intervjuerna även att regelbundna teamträffar där alla är 

engagerade och diskuterar aktuella ärenden bidrar till en effektivitet för arbetet. 

Sjuksköterskan beskrev hur hon ser på teamets effektivitet:  

 
De [omsorgspersonalen] samlar ju ihop problem och tar upp det där under en kontrollerad form. 

Annars får man olika synpunkter från när man träffar någon vid morgonmötet och så säger de så… 

Men här blir det struktur på det hela så det tycker jag är skönt. Sen hade vi kanske löst det ändå, 

men här blir det lite organiserat. Det är det jag tycker är skönast. (Sjuksköterskan) 
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Undersköterskan beskrev i sin intervju en liknande uppfattning: 

 
Det går kanske lite snabbare med när man har det samtalet och pratar om vad man behöver och 

vad som bör göras och idéer man har.  (Undersköterskan) 

 

Både sjuksköterskan och undersköterskan förklarade att effektiviteten ökar med teamarbetet 

eftersom teamträffen utgör ett bra forum för yrkesgrupperna att tillsammans sitta ner och 

djupgående gå igenom idéer och problem som berör de äldre. En fast struktur och ett 

organiserat möte medför att de olika yrkesgrupperna sparar tid då de ska utföra både 

gemensamma och enskilda arbetsuppgifter. Flertalet av informanterna menade dock att denna 

effektivitet bygger på att fortlöpande dokumentation genomförs och att alla i teamet är 

pålästa. Enhetschefen beskrev även att ett effektivt teamarbete kräver ständig reflektion och 

utveckling: 

 
Teamarbete är något man måste hålla levande och utveckla hela tiden, därför all social problematik 

förändras i samhället. Utifrån hur samhället ser ut. Idag blir mycket av vår problematik att många 

är väldigt ensamma, man har inga anhöriga så nära. Det ställs förmodligen högre krav på oss i 

samhället som skall hjälpa, att vi är där ofta. De har inga anhöriga som stöttar upp. Folk flyttar och 

rör på sig idag och det ställer högre och högre krav på omsorgsarbetet. Det blir därför ännu 

viktigare att ha ett fungerande team. (Enhetschefen) 

 

Enhetschefen belyste i sin intervju att de äldres omsorgsbehov och vardag förändras i takt 

med samhällets utveckling och att detta är viktigt att beakta. Hon menade att samhället går 

mot en utveckling där allt fler äldre är ensamma och att detta ställer högre krav på de som 

utför välfärdstjänster. De ökade kraven och omsorgsbehoven kräver därför en ständig process 

där teamarbetet förändras och hålls levande. För att skapa och bibehålla ett fungerande 

teamarbete, menade hon att det är viktigt att planera inför framtiden och att informera och 

engagera all berörd personal. Enhetschefen beskrev även hur alltfler sjuka äldre förväntas 

avlida i sitt hem istället för på sjukhusen som förr var fallet. Detta leder till att hemtjänsten 

måste genomföra omfattande stöd- och omsorgsinsatser, vilket i sin tur kan leda till att det i 

framtiden blir nödvändigt att införa fler teamträffar per vecka. 

 

5.3.2 Svårigheter med teamarbete 

Som ovan nämnt menade enhetschefen i sin intervju att det kan behövas fler teamträffar för 

att tillgodose ökade vård- och omsorgsbehov hos de äldre. Flertalet av de andra informanterna 

gav uttryck för liknande åsikter då de beskrev att mycket kan förändras mellan teamträffarna. 

På grund av tidsbrist möts inte alla yrkesgrupper så ofta mellan teamträffarna och detta kan 
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enligt informanterna ibland leda till att diskussionerna svävar ut och börjar handla om annat 

än det som ska diskuteras. Sjuksköterskan beskrev i sin intervju hur teammedlemmarna ibland 

pratar i mun på varandra: 

 
Vi försöker lyssna, ibland babblas det på utan att lyssna på varandra. Där är ju enhetschefen bra, 

då försöker hon styra upp det hela då vi viker utåt för mycket. Vi kanske ska hålla oss till ämnet. 

(Sjuksköterskan) 

 

Sjuksköterskan menade att teammedlemmarna i vissa fall pratar utan att lyssna på varandra. 

Hon menade vidare att det är enhetschefens uppgift som teamledare att se till att så att detta 

inte går för långt och påverkar effektiviteten negativt. Enhetschefen förklarade dock i sin 

intervju att hon anser att det har blivit bättre struktur i teamet och att det tidigare ”kacklades” 

mycket vid sidan av ämnet. ”Kacklet” kunde handla om andra ärenden och omsorgstagare 

eller om saker som överhuvudtaget inte hör till teamets arbetsuppgifter. Sjukgymnasten 

beskrev i sin intervju att det finns ett behov av att prata av sig, men att teamträffen inte är rätt 

sammanhang för det. Hon menade att det borde ges möjlighet till detta i ett annat forum och 

hon nämnde även att det borde finnas ett forum där de äldre och deras anhöriga kan delta. 

Även biståndshandläggaren förklarade i sin intervju att det kan vara en svårighet att den 

enskilde inte deltar i de diskussioner som förs på teamträffen: 

    
Nu pratar vi inte med den enskilde, utan det är bara våra professioner då. Och sen kan man som 

sagt inte gå hem till den enskilde och vara så många så därför måste man ju ändå ha det så. 

(Biståndshandläggaren) 

 

Biståndshandläggaren beskrev under intervjun att den enskilde inte deltar på teamträffen och 

att det troligtvis inte skulle kunna vara på något annat sätt. Dock såg hon en svårighet med 

detta och menade att det kan bli så att besluten som fattas på teamträffarna inte passar ihop 

med den enskilde och de anhörigas önskemål. Några av informanterna beskrev hur 

meningsskiljaktigheter kan uppstå mellan teamet och de anhöriga, men sjukgymnasten 

förklarade att det finns vissa problem som inte går att lösa. Hon nämnde i sin intervju att den 

äldre kan ha känslor av ensamhet och meningslöshet och att dessa faktorer kan vara 

svårhanterliga för omsorgspersonalen vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet. 

 

Några av informanterna menade även att meningsskiljaktigheter kan uppstå mellan 

teammedlemmarna och att detta kan bli ett hinder för att lösa vissa problem. En av 

informanterna beskrev exempelvis att vissa hjälpmedel kan motverka en säker arbetsmiljö för 

omsorgspersonalen, och meningsskiljaktigheterna kan även uttrycka sig i skilda åsikter kring 
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hur ofta vissa insatser bör utföras. Alla informanter beskrev dock att denna typ av 

meningsskiljaktigheter sällan ställer till problem då det finns en hierarki i vem som har rätt att 

besluta om vad.  

 

Alla informanter gav i intervjuerna uttryck för att de ser teamarbete som något positivt och att 

deras teamarbete mestadels fungerar bra. Sjukgymnasten menade dock att det finns aspekter 

av teamarbetet som går att utveckla: 

 
Många gånger kanske man tycker att man borde utnyttja teamträffen på ett annat sätt. Mer för att 

förebygga och främja de här positiva sakerna; främja hälsa, främja meningsfull tillvaro, främja… 

Ja, alltså att de äldre verkligen mår bra istället för att bara försöka pricka, eller bocka av och säga: 

’Vi har löst det här problemet, vi har löst det här problemet’. (Sjukgymnasten) 

 

Sjukgymnasten beskrev hur hon gärna hade sett ett mer förebyggande arbete där den äldres 

motivation används för att främja hälsa och meningsfull tillvaro för de äldre. Hon ansåg att 

teamet i vissa avseenden arbetar alltför kortsiktigt och att fokus ofta ligger på att bocka av 

problem istället för att se till de positiva aspekter som finns. Genom att ta upp exempel där 

något har gått bra, menade hon att dessa positiva erfarenheter kan användas i kommande 

ärenden.  

 

5.3.3 Roller i teamet 

Under intervjuerna diskuterades de olika yrkesgruppernas roller och funktioner i teamet. 

Informanterna fick frågan om ytterligare någon yrkesgrupp borde inkluderas i teamets arbete 

och den generella uppfattningen var att detta inte behövdes utan att de som nu ingår i teamet 

är fullt tillräckliga med sin kompetens. Biståndshandläggaren beskrev däremot att det i vissa 

situationer istället hade kunnat vara bra med färre personer i teamet: 

 
Jag tycker nog att det är rätt så bra ändå. Däremot kan jag känna att vi är många personer. Det 

hade varit bra med en bredare utbildning på något vis, för nu är det ju arbetsterapeut, sjukgymnast, 

sjuksköterska, biståndshandläggare, omsorgspersonal, enhetschef… Så skulle man vara allihop 

plus den enskilde då; det är ju jättemånga! (Biståndshandläggaren) 

 

Sjukgymnasten hade en avvikande uppfattning: 

 
Det saknas många professioner. Jag skulle ju gärna vilja ha kanske en slags kurator eller psykolog. 

Jag skulle gärna vilja ha en, framförallt för strokepatienter, en logoped. /…/ Och oberoende om 

man är troende eller inte, om man har utövat någon religion eller inte, så finns det alltid de här 

existentiella frågorna som många gånger… Det finns en del personal, undersköterskor, som ju är 

rätt så duktiga, men många gånger kanske vi skulle behöva en diakon. (Sjukgymnasten) 
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Biståndshandläggaren beskrev hur hon anser att det skulle vara bra med en bredare utbildning 

där flera kompetenser vävs in. Den kompetens som nu finns i teamet behövs, men ibland kan 

det vara önskvärt med färre antal personer runt den enskilde. Sjukgymnasten ansåg däremot 

att flera professioner saknas och borde inkluderas i teamarbetet. Hon berättade bland annat 

om hur dagens äldreomsorg ofta bortser från att diskutera och hantera existentiella frågor och 

hon såg detta som en stor brist. 

 

Då vi ställde frågan om någon yrkesgrupp i teamet är överflödig hade informanterna liknande 

uppfattningar och menade att alla de medverkande yrkesgrupperna behövs för att kunna bidra 

med sin specifika kompetens. Enhetschefen uttryckte sig på följande sätt: 

 
Nej det tycker jag inte. Alla pusselbitar behövs… Det känner man ju när någon är borta, om man 

säger så. (Enhetschefen) 

 

Precis som enhetschefen beskrev var den allmänna uppfattningen att alla yrkesgrupper är 

nödvändiga för att teamarbetet ska fungera på bästa sätt.  Alla är inte delaktiga i varje ärende 

som diskuteras men flera av informanterna menade att det tydligt märks när en yrkesgrupp 

utav någon anledning inte kan närvara på teamträffen. Trots att informationen om det som 

avhandlats förs vidare till den som varit frånvarande, så saknas dennes specifika kompetens 

under teamträffen. 

 

Enhetschefens roll i teamet 

Informanterna var i intervjuerna eniga om att enhetschefen är naturlig som teamledare och att 

hennes ledarroll innebär att hon ska skapa struktur och fördela ordet på teamträffarna. Detta 

för att se till så att alla tar sitt ansvar och får möjlighet att komma till tals. Bland 

enhetschefens övriga uppgifter nämndes bland annat administrativa frågor som 

personalresurser, rutiner och ekonomi, samt kunskap om beslut, lagar och regler. 

Sjukgymnasten menade att det är en stor resurs att enhetschefen deltar vid teamträffarna och 

att detta har varit ovanligt på hennes tidigare arbetsplatser. Enhetschefen beskrev sin roll som 

teamledare på detta sätt: 

 
”Alla vi som är där är ju professioner som vill jobba mot ett gemensamt mål där den enskilde ska 

bli så självständig som möjligt och klara sin vardag på bästa sätt. Så ledarskapet handlar om att 

hålla ihop det; alla tar sitt ansvar och alla är engagerade och brinner för det de gör liksom. Det är 

ett ledarskap för att hålla strukturen bara.” (Enhetschefen) 
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Likt citatet ovan belyser, ansåg enhetschefen att hennes roll som teamledare är rent strukturell 

och att alla arbetar mot ett gemensamt mål och är engagerade i diskussionerna kring den 

enskildes vardag. Hon menade vidare att hennes uppgift som teamledare inte är att bestämma 

och ta alla beslut utan att hålla ihop trådarna och se till så att alla är delaktiga och lyssnar på 

varandra. Enhetschefen ansåg även att hon med sin kompetens kan ifrågasätta och se ur den 

enskildes perspektiv, samt hantera praktiska personalfrågor och arbetsmiljöfrågor. 

 

Biståndshandläggarens roll 

Biståndshandläggarens roll i teamet beskrevs på lite olika sätt av de andra informanterna. 

Sjuksköterskan beskrev rollen på följande sätt: 

 

Ja, hon kommer med nya fall och har koll på vad vi kommer att arbeta med och det innebär att 

man kan förbereda sig inför ett nytt ärende. Det är ju en stor del i det hela. (Sjuksköterskan) 

 

Sjuksköterskan framhöll hur biståndshandläggarens ansvar för att presentera nya ärenden är 

betydelsefullt för att hon ska kunna förebereda sitt eget arbete. Hon förklarade vidare att 

biståndshandläggaren behövs på teamträffen då det kan uppkomma diskussioner gällande 

utökning av insatser.  En av de andra informanterna ansåg att biståndshandläggaren hade en 

slags ledande funktion i teamet, medan en annan informant erkände att hon var lite osäker på 

exakt vad som ingår i biståndsbedömningen. Denna informant var inte helt införstådd med 

vad biståndshandläggaren kan och inte kan besluta om, men nämnde vårdplaneringar och 

korttidsplatser som en viktig del av yrkesutövandet. 

 

Då biståndshandläggaren redogjorde för vad hon själv anser sig kunna tillföra till teamarbetet 

nämnde hon framförallt ett klientfokuserat synsätt. Hon ansåg att det i hennes yrkesutövande 

ingår att göra sig en helhetsbild över den enskilde och dennes individuella behov och 

önskemål. 

 

Sjuksköterskans roll 

Då sjuksköterskan och hennes kompetens diskuterades under intervjuerna beskrev de andra 

informanterna att hennes främsta uppgift i teamet är att informera och se till de äldres 

sjukdomsbild. I hennes ansvarsområde ingår att se medicinska aspekter som läkemedel och 

vilka eventuella biverkningar dessa kan ge för vård- och omsorgstagarna. Flera av 

informanterna påpekade dessutom att sjuksköterskans roll är viktig för teamet eftersom de 

flesta av vård- och omsorgstagarna har omfattande vårdbehov. Även sjuksköterskans nära 

kontakt med läkare beskrevs som betydelsefull. 
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När sjuksköterskan fick möjlighet att själv beskriva sin roll i teamet gav hon en liknande bild 

och menade även hon att hennes främsta uppgift är att se till det sjukvårdsrelaterade 

aspekterna. Hon beskrev vidare sig själv som en slags konsult för exempelvis läkemedel, 

fallrisker och olika typer av larm. 

 

Rehabiliteringspersonalens roll 

Då rehabiliteringspersonalen, alltså arbetsterapeuten och sjukgymnasten, kom på tal beskrevs 

de av de andra yrkesgrupperna som mycket betydelsefulla i teamarbetet. De framhölls som 

experter på sina områden som bland annat innefattar hjälpmedel, träning och rehabilitering. 

Informanterna beskrev dessa faktorer som främjande och som viktiga verktyg för att göra den 

enskilde så självständig som möjligt i vardagen. Sjuksköterskan menade dessutom att 

rehabiliteringspersonalens kunskap om kroppen underlättar mycket i hennes vårdarbete och 

att de har ett tätt samarbete. 

 

Sjukgymnasten beskrev själv hur hon besitter en specifik typ av yrkeskompetens och 

erfarenhet som de andra inte har. Hon menade vidare att hennes erfarenhet inom 

äldreomsorgen kan vara värdefull för teamet och dess arbete. 

 

Omsorgspersonalens roll 

De flesta yrkesgrupperna beskrev omsorgspersonalen som den viktigaste komponenten i 

teamarbetet då det är denna yrkesgrupp som har mest kunskap om vård- och omsorgstagarens 

vardag. Flera av informanterna framhöll att omsorgspersonalens nära arbete kring de äldre gör 

att dessa är först med att uppmärksamma förändringar och eventuella problem. En av 

informanterna beskrev att de på detta sätt nästan kan ses som uppdragsgivare för de andra 

yrkesgrupperna. Att många av personerna i omsorgspersonalen dessutom har lång erfarenhet 

och kunskap var något som framhölls som betydelsefullt. 

 

I det studerade teamet turas omsorgspersonalen om att medverka vid teamträffarna. Denna 

yrkesgrupp har därmed, i motsats till de andra, inte en fast teammedlem utan vem som deltar 

från omsorgspersonalen skiljer sig åt från vecka till vecka. Sjuksköterskan beskrev i sin 

intervju hur detta kan skapa svårigheter: 

 
Undersköterskorna eller omvårdnadspersonalen, där blir det flytande så det är ju inte alltid den 

omvårdnadspersonalen som är där som kanske är ansvarig för den vårdtagare vi pratar om. Där 

kan det vara lite jobbigt för det är inte alltid de har koll på vårdtagaren. (Sjuksköterska) 
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Sjuksköterskan beskrev hur omsorgspersonalen har mer kunskap och ansvar för vissa vård- 

och omsorgstagare och menade att detta leder till att omsorgspersonalen inte är så insatt i alla 

ärenden. Då undersköterskan svarade på samma fråga ansåg hon att ett ombyte bland 

omsorgspersonalen kan vara både positivt och negativt. Hon menade att det är en fördel att 

alla i personalen har olika uppfattningar och att dessa får komma fram på teamträffarna. Dock 

menade hon att ombytet kan vara till nackdel då brister i den efterföljande dokumentationen 

kan leda till att alla i personalen inte blir uppdaterade om det som bestämts på teamträffen. 

Hon redogjorde även för tankar kring sin egen yrkesroll och beskrev, i likhet med de andra 

informanterna, att hennes främsta kunskap ligger i att hon på nära håll ser den dagliga 

omvårdnaden hos de äldre. Då frågor kring ledarskap kom upp under intervjun uttryckte hon 

tydligt att hon inte ser sig som en av de ledande funktionerna i teamet. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Vid genomförd observation vid en teamträff kunde vi se en mötesstruktur där rollfördelningen 

var tydlig och de olika rollerna reproducerades i samspelet med de andra teammedlemmarna. 

Alla deltagande yrkesgrupper i teamet visste vad som förväntades av dem och deras 

kompetens och det blev därmed tydligt vem som hade rätt att besluta om vad. Detta var något 

som även framkom i intervjuerna där informanterna beskrev hur meningsskiljaktigheter ofta 

undviks genom att det i de flesta ärenden finns en tydlig hierarki och beslutanderätt för någon 

av yrkesgrupperna. Enhetschefens roll som teamledare innebär inte att hon har rätt att fatta 

alla beslut kring vård- och omsorgstagarna, utan ledningen har en mer strukturell form där 

hon har till uppgift att fördela ordet mellan teammedlemmarna. Då ett väl fungerande 

teamarbete diskuterades nämndes teamledarens roll som viktig för att hålla ihop trådarna och 

för att se till så att alla får komma till tals i de olika ärendena. Andra viktiga komponenter 

som nämndes för att skapa och bibehålla ett effektivt och väl fungerande teamarbete var 

öppenhet och lyhördhet gentemot varandra. Alla informanterna beskrev hur det är viktigt att 

visa respekt mot varandras kompetenser och åsikter, samt att alla teammedlemmar är 

engagerade och pålästa. Dessutom framhölls vikten av att de olika yrkesgrupperna arbetar 

mot ett gemensamt mål, samtidigt som alla har sina ansvarsområden att särskilt beakta.  

 

Under intervjuerna framkom även att alla de medverkande yrkesgrupperna i teamet ses som 

betydelsefulla då de bidrar med sin specifika kompetens. I många fall framhölls 

omsorgspersonalen som den viktigaste rollen då denna yrkesgrupp har den största kunskapen 

gällande de äldres vardag. Ett ständigt återkommande tema i intervjuerna var det faktum att 
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teamet alltid måste sätta den äldre i centrum och utgå ifrån dennes individuella behov och 

vilja. Även under observationen såg vi att det fanns ett starkt klientfokus där alla 

yrkesgrupperna fick uttrycka sin åsikt gällande den enskilde och dennes situation. 

 

Alla informanter i studien förklarade att de är positivt inställda till det teamarbete som utförs, 

men i intervjuerna framkom dock att det finns vissa svårigheter och aspekter att utveckla. 

Några av informanterna beskrev hur det trots en tydlig mötesstruktur ibland kan bli så att de 

pratar i mun på varandra och glider ifrån ämnet. I intervjuerna framkom även att det kan 

uppstå meningsskiljaktigheter mellan teammedlemmarna eller mellan teamet och de äldres 

anhöriga. Dessa meningsskiljaktigheter kan exempelvis gälla hur ofta vissa insatser bör 

utföras. I intervjuerna framfördes dessutom kritik gällande att teamet fokuserar mer på 

problemlösning än på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

 

6 ANALYS 

I ovanstående sammanfattning av vårt resultat anser vi oss har besvarat vår första 

frågeställning gällande informanternas definition av ett väl fungerande teamarbete samt de 

svårigheter som kan föreligga i detta arbetssätt. Reflektioner kring detta kommer vidare att 

diskuteras i slutdiskussionen. I följande avsnitt kommer vi därför enbart att fokusera på den 

andra frågeställningen gällande samförstånd.  

 

Vilket tidigare nämnts, beskriver Lindqvist att ett organisatoriskt fält utgörs av ett flertal 

organisationer som arbetar inom samma verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara så att 

aktörerna arbetar med samma klienter eller utför olika arbetsuppgifter i en gemensam 

process.
51

 Då vi i vår studie valt att fokusera på enbart en organisation och det samspel som 

råder där, kan vi inte fullt ut likställa det organisatoriska fältet med vårt studerade team. Dock 

anser vi att vissa resonemang gällande egenskaper hos det organisatoriska fältet går att 

applicera på detta team. Exempelvis arbetar de deltagande aktörerna i teamet med samma 

vård- och omsorgstagare och de utför olika delar i en gemensam arbetsprocess. Likt ett 

organisatoriskt fält samarbetar även yrkesgrupperna i teamet efter olika förutsättningar, 

normer och reglerverk. Detta anser vi kan ge upphov till såväl samförstånd som konflikter 

inom teamet, vilket beskrivs i den nyinstitutionella teorin. 
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Vi kommer i nedanstående avsnitt att sätta det empiriska materialet i relation till den 

nyinstitutionella teorin och där ur hämtade begreppen domänkonsensus och domänkonflikt. 

Detta för att se det empiriska materialet ur en annan synvinkel och därmed ge upphov till nya 

tolkningar och reflektioner. Avsnittet är indelat i rubrikerna Mål, Kunskap och Arbetsdelning 

för att återkoppla till vår andra frågeställning. Vi är medvetna om att dessa tre kategorier i 

vissa fall är svårskiljaktiga och går in i varandra, men vi anser trots detta att en uppdelning är 

nödvändig för att göra texten mer lättöverskådlig. 

 

6.1 Mål 

Med avstamp i den nyinstitutionella teorin menar Grape att det finns flera grundläggande 

faktorer för att nå samförstånd eller konsensus i ett samarbete mellan olika aktörer. En av 

dessa faktorer är att aktörerna arbetar mot gemensamma mål, att alla är införstådda med vad 

dessa mål innebär och hur de ska nås.
52

 Vi har i vår studie om teamarbete haft för avsikt att 

undersöka om det mellan yrkesgrupperna råder konsensus gällande teamarbetets mål. I 

ovanstående empiriska material framgår att de intervjuade informanterna har en liknande bild 

av vad teamets syfte och mål är och vad de tillsammans ska uträtta. Resultatet av intervjuerna 

visar att det mellan informanterna finns en samstämmighet om att det i teamarbetet ska finnas 

ett gemensamt ansvarstagande där de olika yrkesgruppernas samarbete präglas av öppenhet 

och respekt gentemot varandra. Alla informanterna gav uttryck för att det viktigaste målet 

med teamarbetet är att sätta individen i centrum för att tillsammans med de andra 

yrkesgrupperna kunna skapa sig en helhetsbild över dennes individuella vilja och behov. 

Vidare förelåg det i intervjuerna samförstånd om att teamet genom detta ska kunna nå målet 

att ge den enskilde stöd och hjälp för att klara av sin vardag på ett så självständigt sätt som 

möjligt. 

 

I de flesta fall förelåg det konsensus mellan informanterna gällande teamarbetets syfte och 

mål. I en intervju framhöll dock sjukgymnasten att hon anser att teamet borde arbeta på ett 

annorlunda sätt. Enligt henne är insatserna ofta alltför kortsiktigt planerade och hon framhöll 

att teamet borde ta mer fasta på den enskildes vilja och motivation och arbeta mer 

förebyggande för att främja en god hälsa. I sin yrkesroll som sjukgymnast har hon som mål att 

se till det friska hos den äldre och hur denna aspekt bäst kan främjas och bibehållas. Genom 

detta uttalande gav hon därmed anspråk på kunskapen om hur teamet bör arbeta för att uppnå 
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detta mål. Grape beskriver hur det kan uppstå domänkonflikter om flera av yrkesgrupperna 

gör anspråk på samma kunskap
53

. I detta fall skulle en domänkonflikt kunna uppstå om någon 

av de andra teammedlemmarna gör anspråk på kunskap gällande det främjande arbetet. Det 

kan exempelvis vara så att någon av de andra teammedlemmarna anser att främjande av hälsa 

kan uppnås på ett annat sätt än det som sjukgymnasten beskriver. I de genomförda 

intervjuerna gavs dock inga tecken på att så skulle vara fallet. 

 

Lindqvist menar att organisationer främst inte styrs av de som samspelar inom organisationen 

utan att organisationen i hög grad styrs av sin omgivning. Utomstående sociala krafter som 

politiska beslut, lagstiftning, normer och allmän opinion sätter ramarna för de mål som 

organisationen bör arbeta efter.
54

 I det studerade teamet var informanterna tydliga med att 

politiska beslut ligger till grund för organisationens mål och att det finns förväntningar på 

teammedlemmarna att uppfylla dessa. Vidare förelåg det i intervjuerna konsensus om att det 

är politikerna som sätter dessa mål och att teammedlemmarna inte har rätt att göra anspråk på 

denna uppgift. Då politikerna är demokratiskt tillsatta av Sveriges befolkning är det i grund 

och botten därmed den allmänna opinionen som styr organisationen och de mål som sätts upp. 

Likt enhetschefen gav uttryck för i sin intervju förändras samhället och dess sociala 

problematik över tiden. Därmed förändras även befolkningens prioriteringar, normer och 

värderingar vilket styr förväntningarna på politikerna. Detta bör i sin tur leda till att 

politikernas, och därmed organisationens, mål genomgår en förändringsprocess i takt med 

samhället. På detta sätt måste teamarbetet utvecklas i takt med att den sociala problematiken 

förändras. Ovan nämnda målsättningar gällande förebyggande och främjande hälsoarbete 

skulle med andra ord kunna förändras om den allmänna opinionen ställde krav på detta. 

 

6.2 Kunskap 

Vårt studerade team består av olika yrkesgrupper som alla innehar sin specifika utbildning, 

kompetens och erfarenhet. Dessutom arbetar yrkesgrupperna i vissa fall utifrån olika 

lagstiftning, vilket gör att de har olika ”sanningar” som styr deras syn på arbetet. Dessa 

”sanningar” leder i sin tur till att teammedlemmarna anser sig ha rätt att hävda 

kunskapsanspråk på olika delar inom verksamhetsområdet. I vår studie uttryckte 

informanterna tydligt att det är en fördel att teammedlemmarna besitter olika kunskaper och 
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utbildning. Det förelåg samförstånd om att detta är en förutsättning för teamets arbete och 

informanterna framhöll att ett av målen med teamarbetet är att de olika yrkesgrupperna ska 

komplettera och lära av varandra. Som enhetschefen beskrev det i sin intervju: ”Alla 

pusselbitar behövs”. Detta visar att det i teamet finns en tydlig uppfattning om att 

kunskapsanspråk på olika delar av verksamheten är både positivt och nödvändigt för ett väl 

fungerande teamarbete. 

 

Grape beskriver hur det råder så kallad domänkonsensus då samarbetande yrkesgrupper är 

överens om vem som har rätt att hävda kunskapsanspråk på de olika delarna inom ett 

verksamhetsområde
55

. Då vi genomförde observationen vid en teamträff kunde vi se hur 

teammedlemmarna diskuterade och ställde frågor till varandra utifrån de olika yrkesrollerna. 

Det var oftast självklart vem som skulle rådfrågas om vad och vem som genom sin yrkesroll 

hade rätt att svara på de frågor som ställdes. Medlemmarna i teamet är därmed tydligt 

införstådda med vilket kunskapsområde som kan kopplas till vilket yrkesroll och vem som har 

rätt att göra anspråk på denna kunskap. Under de intervjuer som genomfördes beskrev alla 

informanterna att det är sjuksköterskan som besitter den främsta kunskapen gällande 

läkemedel och behandling och att det därför är självklart att hon ska ta beslut som berör de 

medicinska aspekterna. Vidare kunde vi i de genomförda intervjuerna utläsa att även 

rehabiliteringspersonalens kunskap gällande hjälpmedel och träning ses som självklar. Likaså 

beskrevs enhetschefens roll i samstämmighet och informanterna menade att hon har rätt att 

göra kunskapsanspråk på områden gällande lagar, ekonomi och personalresurser. Då 

biståndshandläggarens kunskap diskuterades framhöll informanterna att hon besitter den 

största kunskapen om beslut gällande insatser. Även kring omsorgspersonalens roll förelåg 

det konsensus och samtliga informanter beskrev denna roll som mycket betydelsefull för 

teamets arbete. Omsorgspersonalen kan genom sin närhet till vård- och omsorgstagarna ta 

anspråk på kunskapen gällande den enskildes vardag och de förändringar och problem som 

där uppkommer. 

 

Det faktum att olika personer ur omsorgspersonalen deltar vid teamträffarna har i intervjuerna 

beskrivits som en svårighet i vissa fall. Eftersom graden av erfarenhet varierar mellan 

omsorgspersonalen och då de dessutom arbetar mer med vissa vård- och omsorgstagare än 

andra, kan kunskapsanspråken se olika ut från teamträff till teamträff. Detta kan i sin tur leda 

till en domänkonflikt då omsorgspersonalens roll och kunskapsnivå blir otydlig. Trots att det 
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under observationen i de flesta fall verkade föreligga samförstånd inom teamet, beskrevs det 

under intervjuerna att meningsskiljaktigheter kan uppstå. Några av informanterna beskrev att 

det exempelvis kan finnas skilda åsikter om hur ofta en viss insats bör genomföras. 

Yrkesgruppernas olika uppfattningar skulle kunna leda till en domänkonflikt om det inte råder 

samförstånd om vem som har rätt att göra anspråk och ta beslut gällande det specifika 

kunskapsområdet. Informanterna förklarade dock i sina intervjuer att denna typ av 

meningsskiljaktigheter sällan ställer till några problem, just eftersom det råder ett sådant 

samförstånd kring beslutshierarkin. Med andra ord baseras teamet på invanda 

rollförväntningar vilket lägger grunden för domänkonsensus i samarbetet mellan 

yrkesgrupperna. Denna typ av konsensus är dock enligt oss inte enbart positiv då den 

etablerande rollfördelningen som tas för given kan hämma en utveckling där rollerna 

omprövas för att finna nya och mer effektiva arbetssätt. 

 

Då rollerna i det studerade teamet är tydligt utpräglade och ses som självklara av samtliga 

teammedlemmar, undviks i stor utsträckning rollkonflikter och överskridande på varandras 

professionsområden. Vi kunde dock urskilja en situation då detta överskridande kan ses som 

önskvärt. Informanterna beskrev under intervjuerna att det är klart påtagligt när någon av 

yrkesgrupperna är frånvarande vid teamträffen. Personens specifika kunskap och yrkesroll 

saknas då vilket resulterar i en mindre effektiv teamträff. Här kan det ses som önskvärt att 

någon av de andra yrkesgrupperna träder in i den frånvarandes yrkesperspektiv och tar sig an 

dennes uppgifter. Då rollerna i teamet är tydligt åtskilda från varandra och vetskapen om de 

andras specifika ansvarsområde är begränsad, kan det dock vara svårt att ta anspråk på någon 

annans roll och kunskapsområde. 

 

6.3 Arbetsdelning 

Vilket tidigare nämnts, beskriver Grape hur domänkonflikter kan uppstå då samarbetande 

aktörer inom ett verksamhetsområde gör anspråk på samma kunskap. Enligt Grape krävs 

domänkonsensus för att skapa en tydlig arbetsdelning med samförstånd om vem som ska 

utföra de olika delarna i den gemensamma arbetsprocessen.
56

 Vid genomförd observation 

kunde vi tydligt se hur det på teamträffen fanns en klar arbetsdelning där alla yrkesgrupperna 

var väl införstådda med vad som förväntades av dem. Teamledaren, som i detta team utgörs 

av enhetschefen, startade mötet och fördelade ordet mellan de deltagande yrkesgrupperna. 
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Under intervjuerna var alla informanter samstämmiga om att enhetschefen är naturlig i rollen 

som teamledare och det förelåg konsensus om att denna roll är mycket betydelsefull för att 

skapa en struktur på teamträffarna. Teamledaren har till uppgift att se till så att alla 

yrkesgrupperna får komma till tals och att de redogör för sina ansvarsområden. Som medlem i 

teamet föreligger även ett ansvar att på ett öppet sätt delge och samla information från de 

andra yrkesgrupperna för att kunna skapa en helhetsbild av vård- och omsorgstagarna. Det 

förelåg i intervjuerna vidare samförstånd om att varje teammedlem på teamträffen förväntas 

vara påläst och visa respekt och lyhördhet gentemot de andra teammedlemmarna. Dessa 

förväntningar skulle kunna härledas från såväl organisatoriska mål som personliga normer, 

värderingar och föreställningar om sin egen och de andras roller. Då flertalet informanter gav 

uttryck för dessa tankar är vår uppfattning att förväntningarna till stor del är tagna ur 

organisatoriska föreställningar och ett väl inpräntat arbetssätt som ses som självklart av 

aktörerna inom organisationen. 

 

Under intervjuerna framkom att det ibland kan uppstå så kallat ”kackel” på teamträffarna och 

att teamet då glider ifrån ämnet. ”Kacklet” kan både handla om andra ärenden än de som 

diskuteras eller helt ovidkommande saker som inte bör avhandlas i forumet för teamet. 

Sjuksköterskan beskrev hur det då är teamledarens uppgift att styra in gruppen på rätt spår 

igen och att se till så strukturen hålls. Detta innebär att det i enhetschefens roll ingår en rätt att 

ta anspråk på kunskapen om vad som är ”kackel” och vad som är värt att diskutera. I de 

genomförda intervjuerna uttrycktes ett samförstånd om att det tillhör teamledarens roll att 

bestämma när teamets medlemmar avviker från det diskuterade ämnet. Trots detta uppstår 

alltså ”kackel” vilket kan tyda på att det inte råder samförstånd gällande vad som är viktigt att 

avhandla i en viss given situation. 

 

Grape menar att domänkonsensus främjas av att de olika yrkesgrupperna ser sig själva som en 

del av en helhet där de är ömsesidigt beroende av varandras kunskaper och funktioner för att 

tillsammans lösa problem och uppgifter
57

. I de intervjuer vi genomförde förelåg ett tydligt 

samförstånd om att omsorgspersonalen är en mycket betydelsefull yrkesgrupp i 

teamsamarbetet. Denna yrkesgrupp får uppgifter delegerade till sig från sjuksköterskan och 

rehabiliteringspersonalen och på detta sätt gör de inte själva något anspråk på dessa 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna blir istället tilldelade dem. Genom att utföra de delegerade 

uppgifterna kan omsorgspersonalen ses som en förlängd arm ut i verksamheten och de andra 
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yrkesgrupperna är helt beroende av det arbete de utför. Genom att arbeta nära vård- och 

omsorgstagarna fungerar omsorgspersonalen även som utvärderare, då det i deras 

arbetsuppgifter ingår att ge återkoppling till sjuksköterskan och rehabiliteringspersonalen 

angående de insatser som genomförs. Omsorgspersonalen ska dessutom tillförse 

biståndshandläggaren med nödvändig information så att hon ska kunna fatta beslut om 

insatser. På samma sätt är omsorgspersonalen beroende av de andra yrkesgruppernas kunskap 

för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete kring vård- och omsorgstagaren. I intervjuerna 

beskrevs sjuksköterskan och rehabiliteringspersonalen som konsulter och informanterna 

menade att de har rätt att ta anspråk på kunskap gällande medicinering och rehabilitering. 

Med andra ord föreligger konsensus om vem som har till uppgift att ta beslut inom de olika 

kunskapsområdena, vilket som tidigare nämnt kan bero på en klart etablerad rollfördelning 

som tas för given av alla teammedlemmar. 

 

Det kan i detta hänseende även vara intressant att se de anhöriga som en aktör bland de 

samarbetande yrkesgrupperna. Flertalet informanter beskrev i sina intervjuer att det kan 

uppstå meningsskiljaktigheter mellan de yrkesverksamma och de anhöriga till vård- och 

omsorgstagarna. Dessa meningsskiljaktigheter kan bland annat gälla insatser som de äldre bör 

ha rätt till samt hur ofta dessa insatser bör utföras. Det kan här uppstå domänkonflikter 

gällande vad som tillhör de yrkesverksammas arbetsuppgifter och vilka uppgifter som faller 

på de anhöriga att hantera. Det kan även uppstå konflikter då både de anhöriga och de 

yrkesverksamma hävdar kunskapsanspråk gällande vad som är bäst för den äldre.  

 

Grape menar att domänkonflikter kan leda till en oklar arbetsdelning där de samarbetande 

aktörerna tävlar om att få utföra eller inte utföra vissa arbetsuppgifter
58

. Sjukgymnasten 

beskrev i sin intervju hur hon anser att det i det nuvarande teamet inte finns någon som kan 

hantera aspekter gällande ensamhet, meningslöshet eller existentiella frågor. Hon beskrev 

dock inte detta som en konflikt men ansåg i sin intervju att dessa frågor är värda att beakta i 

ett framtida teamsamarbete. 
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7 SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

Syftet med vår studie har varit att studera hur samspelet mellan de deltagande yrkesgrupperna 

formar teamet och dess arbetssätt. För att uppfylla detta syfte satte vi upp följande 

frågeställningar: 

 

 Hur definierar de berörda yrkesgrupperna ett väl fungerande teamarbete samt 

svårigheter som föreligger i detta arbete? 

 Föreligger samförstånd i teamet gällande mål, kunskap och arbetsdelning och i så fall 

på vilket sätt? 

 

Som vi tidigare beskrivit i vårt resultatavsnitt skiljde sig de olika informanternas definitioner 

inte så mycket åt då de beskrev ett väl fungerande teamarbete. De beskrev hur ett väl 

fungerande teamarbete präglas av öppenhet, engagemang och respekt för varandras 

kompetenser och åsikter. Detta för att kunna ta lärdom och komplettera varandra. Dessa 

resonemang går att finna även i tidigare forskning gjord av Carlström och Berlin där de 

beskriver hur dessa faktorer är grundläggande för att skapa och bibehålla ett effektivt 

teamarbete
59

. Informanterna i vår studie påtalade också vikten av ett gemensamt mål och 

ansvarstagande. Även Kvarnström nämner i sin studie att detta är framgångsfaktorer för ett 

väl fungerande teamarbete
60

. Trots att våra informanter uppvisat en positiv inställning till 

teamarbete menade de i intervjuerna att vissa svårigheter kan uppstå i detta arbetssätt. Det kan 

exempelvis uppstå meningsskiljaktigheter då yrkesgrupperna diskuterar olika typer av insatser 

och hur ofta dessa ska genomföras. I vissa fall uppstår dessa meningsskiljaktigheter även 

mellan de yrkesverksamma och de äldres anhöriga, vilket under intervjuerna beskrevs som 

problematiskt. Vidare menade informanterna att det även kan uppstå tillfällen då teamets 

medlemmar glider ifrån ämnet och ”kacklar” om ovidkommande ämnen. 

 

För att motverka denna typ av svårigheter beskriver både Carlström och Berlin och 

Kvarnström att tidigare nämnda framgångsfaktorer är betydelsefulla eller till och med 

grundläggande för ett väl fungerande teamarbete
61

. Genom att beakta dessa faktorer kan 

teamet skapa ett väl fungerande samarbete där de olika yrkesgrupperna kompletterar varandra 

för att nå en ökad helhetsbild av vård- och omsorgstagaren. Under våra intervjuer gav 
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informanterna uttryck för liknande uppfattningar och de framhöll att det interprofessionella 

samarbetet bidrar till en helhetssyn där fokus blir på den äldre och dennes individuella behov. 

Att fokusera på att sätta de individuella behoven i främsta rummet är ett relativt nytt synsätt 

inom vård och omsorg. Synen på de äldres vård- och omsorgsbehov har genomgått en 

markant förändring under de senaste århundradena.  Från att de äldre på 1700-talet placerades 

i fattigstugor tillsammans med andra socialt utstötta grupper
62

, till dagens synsätt då det anses 

som ett självklart mål att arbeta för en individuell behovsbedömning. 

 

Den andra frågeställningen behandlar samförstånd mellan teammedlemmarna gällande mål, 

kunskap och arbetsdelning. Det visade sig under intervjuerna att det mellan yrkesgrupperna i 

stor utsträckning föreligger samförstånd gällande teamarbetets syfte och mål. Som tidigare 

nämnt framhölls vikten av att de olika yrkesgrupperna har ett gemensamt ansvar där de ska 

komplettera varandra med kunskap och erfarenhet för att nå en helhetssyn där individen sätts i 

centrum. Detta för att uppnå målet att den enskilde genom stöd och hjälp ska fungera så 

självständigt som möjligt i sin vardag. Denna uppfattning återfinns i det dokument som 

Alvesta kommuns Förvaltning för omsorg och hälsa har skapat gällande förslag på 

arbetsmetod för teamet. Även i detta dokument framhålls det gemensamma ansvarstagandet 

som grundläggande för att skapa en trygg och säker vardag för den äldre
63

. 

 

Uttrycket ”individen i centrum” återkom ständigt i intervjuerna och alla de fem informanterna 

framhöll detta mål som grundläggande i vård- och omsorgsarbetet.  Det framkom dock inte 

någon självklar förklaring om vad som läggs i dessa ord och hur detta praktiskt implementeras 

i teamarbetet. Det skulle enligt oss vara intressant att vidare studera om det mellan 

teammedlemmarna råder konsensus om vad dessa ord innebär, eller om uttrycket är så vanligt 

förekommande i organisationen att de yrkesverksamma inte reflekterar över dess betydelse för 

det vardagliga arbetet. Om det skulle visa sig att yrkesgrupperna lägger olika betydelser i 

uttrycket, skulle detta enligt oss kunna bero på en rad aspekter som exempelvis olika 

yrkestillhörigheter, utbildningsbakgrunder, erfarenheter och personliga värderingar. 

 

I det studerade teamet kunde vi även urskilja ett tydligt samförstånd då de olika 

yrkesgrupperna beskrev sina egna och de andras roller. Informanterna beskrev på liknande 

sätt vilka ansvarsområden som tillhör de olika yrkesgrupperna samt på vilket sätt de specifika 
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kunskaperna kan bidra till teamets arbete. Detta samförstånd syntes tydligt vid genomförd 

observation då teammedlemmarna omedelbart visste vem de skulle rådfråga i de olika 

ärendena, samt vem som hade rätt att ta beslut om vad.  Kvarnström har i tidigare forskning 

beskrivit hur hierarkier inom teamarbete kan ses som en svårighet och ett hinder för 

effektivitet och måluppfyllelse
64

. Under våra intervjuer framhöll dock informanterna att de 

hierarkiska strukturerna är grundläggande för att lösa meningsskiljaktigheter i och med att 

hierarkin gör det tydligt vem som har rätt att besluta i de olika ärendena. I vårt studerade team 

anser vi därför inte att hierarkiska strukturer är enbart negativa för arbetet utan snarare ett 

hjälpmedel för att lösa meningsskiljaktigheter och problem av olika slag. 

 

Vidare har vår studie visat att det föreligger samförstånd gällande enhetschefens roll som 

ledare i teamet. Alla informanter beskrev hur det är grundläggande att teamledaren håller i 

strukturen och att det är hon har rätt att avbryta när teamets medlemmar avviker alltför 

mycket från det diskuterade ämnet. Trots detta beskrev flertalet informanter att det på 

teamträffarna ibland förekommer så kallat ”kackel” där teammedlemmarna pratar i mun på 

varandra och om irrelevanta saker. Med detta i beaktande anser vi att det mellan 

teammedlemmarna inte alltid föreligger samförstånd gällande vad som är viktigt och mindre 

viktigt att avhandla på teamträffarna. Att avvika från ämnet då och då anser vi dock inte är 

något större problem för teamarbetet då detta enligt oss antagligen är något som är 

oundvikligt i samspel och interaktion mellan människor. De olika yrkesgrupperna samspelar 

först och främst som samarbetande kollegor, men de är även privatpersoner med skilda 

normer och värderingar. Även detta avspeglas såklart i det samspel som förekommer på 

teamträffarna. Under intervjuerna påpekade informanterna flertalet gånger att teamarbetet 

oftast fungerar utan större problem och detta anser vi beror på tidigare resonemang om att 

förvaltningens mål gällande teamarbete är väl förankrade i verksamheten och att de olika 

yrkesgrupperna är väl införstådda med dessa mål. 

 

Vilket tidigare nämnts så skiljer sig nutidens äldreomsorg väsenligt från 1700-talets 

fattigvård. I fattigstugorna fanns ingen tillgänglig personal med uppgift att tillgodose de 

äldres behov utan de fick istället klara sig själva. På mitten av 1800-talet då fattigvården blev 

en kommunal angelägenhet anställdes viss personal men tankar kring samverkan låg långt 

fram i tiden.
65

 Det var inte förrän på 1970-talet som teamarbete aktualiserades i vård och 
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omsorg
66

, men numera är det ett vanligt arbetssätt inom detta verksamhetsområde. Med en 

ökad medellivslängd i Sverige växer omsorgsbehoven för de äldre och behoven blir dessutom 

alltmer komplexa. Detta har bidragit till att allt fler yrkesgrupper och specialistkompetenser 

arbetar runt de äldre, vilket ställer krav på samverkan för att nå ett helhetsperspektiv där alla 

de individuella behoven tillgodoses. Den äldre befolkningens rättigheter har markant 

förbättrats sedan 1700-talet och ytterligare ett steg i att stärka rättigheterna är införandet av 

LOV - Lag om valfrihet (SFS 2008:962). Denna lag syftar till att underlätta för de kommuner 

som väljer att införa ett kundvalssystem där de äldre själv har rätt att bestämma om 

kommunen eller en privat aktör ska utföra omsorgstjänsterna
67

. I och med denna privatisering 

uppstår konkurrens vilket vi anser leder till ökade krav på kvalitet och specialisering. För att 

skapa och upprätthålla en god kvalitet på vård- och omsorgstjänsterna är det enligt oss 

nödvändigt att samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i äldreomsorgen prioriteras och 

utvecklas. Ett väl fungerande teamarbete blir därmed allt viktigare för att skapa en 

sammanhållen vård och omsorg där den äldres alla behov tillgodoses. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning och arbete 

Vår förhoppning är att vår studie, tillsammans med tidigare forskning på området, kan 

användas som verktyg för reflektion och vidare utveckling av teamarbete inom vård och 

omsorg. Då vår studie varit tidsbegränsad till tio veckor valde vi att avgränsa studien till ett 

interprofessionellt team inom äldreomsorgen. Ett förslag till fortsatt forskning är att jämföra 

flertalet team med varandra för att se om aspekten samförstånd skiljer sig åt. Vi anser att det 

hade varit intressant att jämföra exempelvis en kommunal utförare med en privat, eller en 

utförare i en småstad respektive en storstad. Detta för att få ökad klarhet i vilka faktorer som 

kan påverka teamarbetet och samförståndet mellan de deltagande yrkesgrupperna. I vår studie 

framkom uttrycket ”kackel” som en negativ beskrivning på hur teammedlemmarna ibland 

pratar om irrelevanta saker på sina teamträffar. Vi är medvetna om att detta ord är 

könsbetingat och tydligt förknippat med kvinnors sätt att tala med andra kvinnor. Då 

äldreomsorgen är en kvinnodominerande verksamhet, anser vi att det hade varit intressant att 

studera teamarbetet utifrån ett genusperspektiv. Detta faller dock utanför ramarna för vår 

studie. 
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7.2 Slutord 

Rubriken på vår studie Alla pusselbitar behövs är hämtad ur ett citat från intervjun genomförd 

med enhetschefen i det studerade teamet. Med detta citat ville hon beskriva hur de olika 

yrkesgrupperna kan ses som pusselbitar och att alla bitar behövs för att skapa en helhet. 

Helhetsbegreppet kan ses som en röd tråd genom hela vår studie och vi anser att även den 

äldre människans behov kan ses som pusselbitar. Målet med samverkan i interprofessionella 

team är att få dessa bitar att passa ihop och skapa ett fullständigt pussel. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

 

1. Introduktion 

- Presentera oss själva. 

- Presentera syftet med intervjun och studien. 

- Berätta om frivillighet och konfidentialitet.  

- Fråga om samtycke till ljudinspelning och anteckningar under intervjuns gång. 

 

2. Uppvärmning 

- Hur länge har du arbetat som (aktuell yrkesgrupp)? Utbildning? 

- Hur länge har du arbetat i det aktuella teamet? 

 

3. Huvuddel 
 

(Fakta om teamet – enbart frågor till enhetschefen) 

- Hur länge arbetet med teamträffar funnits på den aktuella enheten? 

- Hur ser strukturen för teamarbetet ut? Utom och inom teamträffarna? 

- Hur ser ledarskapet ut? 

- Vilka professioner ingår i det aktuella teamet? 

- Hur fungerar sekretessen mellan de olika professionerna i teamet? Vad gäller? 

- Har teamet förändrats? Hur? Varför? 

 

Syfte och mål 

- Vad anser du är teamets syfte och mål? 

- Hur skulle du definiera teamarbete? 

- Hur tror du teamarbetet påverkar effektiviteten för ditt arbete? Positivt/negativt? 

- Hur tror du teamarbetet påverkar kvaliteten för klienten? Positivt/negativt? 

 

Roller 

- Beskriv din egen roll i teamet. Vad kan du tillföra? 

- Beskriv de andra yrkesgruppernas roller i teamet. Vad kan de tillföra? 

- Anser du att det saknas någon yrkesgrupp i teamet? Varför? Är någon överflödig? 

Varför? 

- Hur ser du på ledarskapet i teamet? 

 

Väl fungerande teamarbete 

- Hur skulle du definiera ett väl fungerande teamarbete? 

- Beskriv hur kommunikation ser ut inom och utom teamet? 

 

Svårigheter 

- Vilka svårigheter kan uppkomma i teamarbetet? 

- Hur motverkas och hanteras dessa svårigheter? 
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4.  Cool-off 

- Kort sammanfattning av det som sagts. 

- Har du något du vill tillägga som inte har uppkommit under intervjuns gång? 

 

5. Avslutning 

- Tacka för intervjun. 

- Förklara återigen syftet med intervjun och studien. 

- Förklara hur materialet kommer att hanteras (sekretess) och analyseras. 

- Förklara att det råder frivillighet att när som helst avböja medverkan. 

- Berätta om möjligheten att ta del av materialet om så önskas. 
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BILAGA 2 - Deltagarinformation 

Alicia Ottosson & Malin Wetterhall   Handledare: Peter Hultgren 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

Socionomprogrammet VT12 

Institutionen för socialt arbete 

 

 

Deltagarinformation 

Vi tycker det är roligt att Du har valt att medverka i vårt examensarbete där vi har för avsikt 

att studera teamarbete inom äldreomsorgen. Studien skall genomföras inom ramen för socialt 

arbete på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur teamarbetet inom äldreomsorgen ser ut och hur 

detta arbete påverkar det vardagliga arbetet i organisationen. Vår förhoppning är att studien 

kan komma att öka förståelsen kring teamarbete för oss som forskare men även för Dig som 

deltagare. 

Inom socialt arbete verkar olika yrkesgrupper tätt tillsammans för att uppnå en helhetssyn 

över omsorgstagaren och därför anser vi att teamarbete är ett intressant område att studera. Då 

vår forskning är begränsad till en enhet har vi för avsikt att studera just denna aktuella enhet 

mer djupgående. 

 

Som datainsamlingsmetod kommer observationer samt intervjuer att användas. Intervjuerna 

kommer behandla teamarbetet och de yrkesgrupper som ingår där. Det är viktigt för oss att 

alla deltagare är öppna, får fördjupa sina svar och reflektera över de frågor som ställs. 

Vår förhoppning är att intervjuerna skall spelas in genom ljudupptagning och därefter skrivas 

ut men det är självklart upp till Dig som deltagare att ta ställning till om Du känner Dig 

bekväm med detta. Du har även rätt att när som helst under intervjun, såväl innan som efter, 

avbryta eller avböja din medverkan. Alla moment under studiens gång är frivilliga för Dig! 

De uppgifter Du lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt och enbart i syfte att 

bygga vår studie. Genom studiens gång kommer Du som deltagare att benämnas med din 

yrkestillhörighet samt i vilken kommun studien är gjord. Just Din medverkan kommer inte 

kunna härledas till Dig som enskild deltagare. 

 

Observationerna har vi som avsikt att genomföra vid ett antal teamträffar på aktuell enhet. Vår 

tanke vid dessa teamträffar är att studera samspel och processer inom teamet för att eventuellt 

kunna utläsa mönster i samspelet mellan de samarbetande yrkesgrupperna. Självklart kommer 

även dessa observationer att behandlas konfidentiellt precis som ovan nämnt. 
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Om Du som deltagare har några frågor eller funderingar kring studien, tveka inte att höra 

av Dig till oss via mejl eller telefon. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

___________________________  ___________________________ 

 

Alicia Ottosson   Malin Wetterhall 

 

 

 

 

 

Deltagarens godkännande 
 

Jag har tagit del av ovanstående information kring den aktuella studien. Jag är i 

och med detta medveten om mina rättigheter som deltagare och att jag när som 

helst under studiens gång har rätt att avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

Ort   Datum 

 

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Alicia Ottosson ao22if@student.lnu.se 070-3064486 

Malin Wetterhall   mw22je@student.lnu.se 073-6757734 
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