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The purpose of this qualitative study is to understand how the professions within the human 
service organization experience and describe inter-professional collaboration. The questions 
that the study discusses is the negative versus positive aspects that inter-professional 
collaboration entails and what conditions that are necessary for such cooperation to work. 
 
The results are analysed with the help of Blumers (1969) theory of symbolic interactionism 
and Goffmans (2014) theory of team and appearance. The empirical material for the study is 
collected from semi-structured interviews with eight informants: two counsellors from the 
neuropsychiatric unit, two counsellors from kids and youth psychiatry, one counsellor and one 
sexologist from the youth clinic and three school nurses from different schools. The studies 
informants find that the inter-professional collaboration is crucial for the care that is provided 
for the patients. The informants believe that the consequences of non-cooperation would be 
longer treatments, misconceptions among the professionals and reduced overall visibility of 
patients' needs. The difficulties that the studies informants find with the cooperation are 
mainly the cooperation between different organizations. The difficulties include the different 
routines, loyalties, laws and objectives that organizations have. The conditions that the studies 
informants think is needed for a working inter-professional collaboration are effective 
communication, knowledge about each others professions, the staff’s willingness to cooperate 
and to increase learning about inter-professional collaboration. 
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1.  Inledning 
 
 
 

”Det är väl det vi ska syssla med tänker jag, vi socionomer. Framförallt att vi ska samarbeta 

med våra kollegor och tillsammans med olika professioner och samarbetsparter. Både i det 

lilla och det stora, tänker jag” 

 

-Kurator Annes framställning av interprofessionellt samarbete 

 

Interprofessionell samverkan innebär att olika professioner förenar sig för att arbeta för ett 

gemensamt mål där de har olika roller och kompetenser (Svensson, 2008). Samverkan kan 

förekomma mellan olika professioner inom samma organisation eller mellan olika 

organisationer. Detta fenomen har blivit allt vanligare i Sverige och internationellt, framförallt 

inom människovårdande organisationer (Basic, 2015; Germundsson, 2011).  

 

1.1   Problemformulering 
 

Det behövs kunskap och förståelse inom området interprofessionell samverkan eftersom det 

är ett aktuellt arbetssätt i människovårdande organisationer. Samverkan är något som 

framställs som positivt för myndigheter och organisationer (Basic, 2012; Svensson, 2008). 

Svensson (2008) menar att då socialt arbete innebär att bidra till individens välbefinnande 

krävs det en samlad kunskap och en helhetssyn på individens behov för att kunna stödja och 

hjälpa denne på bästa sätt (ibid). Ett framgångsrikt interprofessionellt samarbete innebär 

ökade tillgångar till resurser (ekonomiska och mänskliga resurser), ökad effektivitet, mer 

trivsam arbetsmiljö där arbetskollegor från olika professioner kan utbyta erfarenheter och 

stötta varandra samt en ökning och utveckling av lärande och kompetens. Konsekvenser av ett 

icke-fungerande interprofessionellt samarbete är att välfärdsorganisationer har blivit mer 

splittrade. Det som framförallt har kritiserats är den rådande gråzonen som finns mellan olika 

professioners ansvarsområden. Det förekommer att den enskilde har hamnat “mellan stolarna” 

till följd utav detta. Andra problem som kan uppstå inom interprofessionellt samarbete är 

otydlighet kring de roll- och ansvarsområden som råder inom teamet samt de professionernas 
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olika värdegrunder, språk, status, lagstiftning och lojalitet (Germundsson, 2011). 

Forskningsresultat angående effekterna som interprofessionell samverkan har på klienter 

inom människovårdande organisationer präglas av osäkerhet. Detta ihop med att samverkan är 

något som är positivt framställt anser vi lämnar rum för frågor om hur läget egentligen ser ut. 

Studien stävar efter att få en förståelse för hur professionerna själva upplever och beskriver 

det interprofessionella samarbetet. Studiens informanter är en förstahandskälla för hur de 

upplever att interprofessionella samarbetet fungerar i praktiken. Det är därför viktigt att 

framföra deras erfarenheter för att få en bättre förståelse för innebörden av samarbetet samt 

vad de tycker krävs för att det ska fungera. Studiens informanter kommer bestå av kuratorer, 

skolsköterskor och sen sexolog inom människovårdande organisationer i form av skolan, 

barn- och ungdomspsykiatrin, neuropsykiatriska enheten och ungdomsmottagningen. 

 

1.2   Syftet 
Syftet med vår studie är att analysera framställningar från de olika aktörerna inom 

människovårdande organisationer om interprofessionell samverkan, samt att analysera 

diskursiva mönster om ett fungerande interprofessionellt samarbete. 

 

1.3   Frågeställningar 
 

•   Hur beskrivs interprofessionellt samarbete av olika personer inom människovårdande 

organisationer? 

•   Hur beskrivs förutsättningar för ett fungerande interprofessionellt samarbete? 
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2.  Tidigare forskning 
 
Studiens tidigare forskning utgör en grund för vad interprofessionell samverkan innebär. 

Avsnittet berör de positiva och negativa aspekterna som finns med samverkan, vilka 

förutsättningar som behövs för att det ska fungera och betydelsen och meningen med 

interprofessionellt lärande. Forskning som framkommer under detta avsnitt kopplas i analysen 

ihop med den bild som våra informanter målar upp av interprofessionell samverkan.  

 

Samarbete och samverkan 

Svensson (2008) förklarar att den dynamik som finns i samspel mellan individer också finns i 

det samspel som finns mellan olika organisationer. Vid samspel mellan organisationer talar 

man oftast om en samverkan eller samarbete. Begreppet samarbete har oftast en positiv klang 

och att det är viktigt med samarbete är något som sällan ifrågasätts. Begreppen samverkan 

och samarbete skiljer sig något i Svenska Akademins ordbok, men i praktiken finns det ingen 

egentlig skillnad på att verka tillsammans (samverka) eller att arbeta tillsammans (samarbeta). 

 

Interprofessionellt samarbete 

Germundsson (2011) och Leathard (2003) berättar att ett interprofessionellt arbete innebär att 

individer med olika utbildningsbakgrund arbetar för samma mål men med olika medel. Vad 

interprofessionellt arbete i stort handlar om är att arbeta och lära av varandra. Allt fler 

professionella, brukare och vårdare samt organisationer har blivit inblandade i 

interprofessionellt arbete. Germundsson (2011) och Meads & Ashcroft (2005) skriver att en 

person som i dagens samhälle blir en professionell arbetare i sin tur också blir en 

interprofessionell arbetare, alltså att när en person hoppar in i den professionella rollen så 

innebär det att personen kommer att bli en arbetare som kommer att behöva samarbeta med 

andra professioner. 

 
 

2.1   Positiva och negativa aspekter av interprofessionellt 

samarbete  
 
Det finns både styrkor och svagheter med interprofessionellt samarbete. Germundsson (2011) 

presenterar en bild av styrkor med interprofessionellt samarbete som exempelvis ökad 

effektivitet, kompletterande kunskap mellan professionerna samt en ökning och utveckling av 
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lärande och kompetens. Andra fördelar gäller ökade möjligheter till mer allsidiga tjänster, en 

god arbetsmiljö där arbetskollegorna från olika professioner kan utbyta erfarenheter och stötta 

varandra (Germundsson, 2011; Thylefors & Persson & Hellström, 2005). Leathard (2003) 

förklarar att interprofessionellt samarbete bidrar till en effektivare användning av anställda, 

där de specialiserade kan koncentrera sig på sitt område, och effektivare tillhandahållning av 

tjänster, där fler integrerade och omfattande tjänster kan svara på den ökade komplexiteten 

inom sjukvården och socialtjänsten.   

 

Germundsson (2011) förklarar att den ökade specialiseringen bland professionella till följd av 

det interprofessionella samarbetet har lett till en splittring inom välfärden, då alla strävar efter 

att bevara sina professionella gränser. Fler svagheter som nämns är bland annat 

professionernas olika språk och värdegrund, otydligheter av ansvarsområden och roller samt 

skilda lojaliteter. Till följd av detta blir konsekvenserna en bristande helhetssyn inom 

myndigheter och organisationer där den enskilda lätt kan hamna ”mellan stolarna” av olika 

aktörers ansvarsområden. Basic (2012) uppmärksammar de svårigheter som finns mellan 

organisationerna, snarare än de olika professionerna, i samband med interprofessionellt 

samarbete. Han skriver att då det kostar pengar för den individuella organisationen att 

samverka med andra så finns den en ovilja att göra detta, speciellt bland människovårdande 

organisationer. Människovårdande organisationer har många gånger oklara syften som lämnar 

stort utrymmer för professionsmotsättningar som kan hindra samverkan. Konflikter mellan 

organisationer grundar sig vanligtvis i olika mål, identiteter och intressen (ibid).  

 

Basic (2012) förklarar hur interprofessionellt samarbete ofta framställs som något fördelaktigt 

för samverkansparterna. Forskningen på området präglas dock av osäkerhet avseende de 

effekter som samarbetet har för klienter inom människovårdande organisationer. Trots att 

interprofessionell samverkan saknar forskningsstöd för att detta skulle bidra till klientens 

bästa och bättre utnyttjade resurser, så är uppfattningen bland professionella att samverkan 

har gynnsamma effekter. En anledning till detta kan vara att organisationen själv inte kan nå 

upp till verksamhetens syfte och där av behöver andra organisationers resurser (ibid). 
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2.2   Förutsättningar för ett fungerande interprofessionellt 
samarbete  

 
Germundsson (2011) förklarar hur kunskap är en förutsättning för att interprofessionellt 

arbete ska vara framgångsrikt. Det är viktigt att ha kunskap om varandras kompetens, 

prioritering och referensramar. Det finns ofta ett kunskapsglapp mellan professionerna och 

deras uppdrag. I sin studie gällande ett samarbete mellan socialarbetare och lärare då barn far 

illa, uttryckte socialarbetarna att de upplevde att lärarna saknade kunskap om socialarbetarens 

verksamhetsfält och arbetsförhållanden. Denna brist på kunskap kan leda till att det ställs 

orimliga krav eller förväntningar på ett visst agerande av professionerna, men som inte ingår i 

deras handlingsutrymme. Det kan också resultera i att missförstånd uppstår och skapa 

negativa attityder gentemot varandra samt sätta fart på maktkamper inom teamet (ibid).  

Martín-Rodríguez et al. (2005) förklarar hur relationerna mellan teammedlemmarna påverkar 

det interprofessionella samarbetet. Det är viktigt att det finns en vilja till att samarbeta samt 

att det behöver förekomma ömsesidigt förtroende, god kommunikation och respekt. Det är 

viktigt att de professionella är självsäkra i sin roll och  att de visar ett förtroende mot de andra 

professionerna i teamet. Martín-Rodríguez (2005) och Svensson (2008) skriver att en god 

kommunikation är avgörande för samarbetsrelationen mellan medlemmarna i teamet. 

Kommunikation är viktigt för att förmedla information mellan professionerna, så att det kan 

skapas respekt och förtroende till varandra. Kommunikationen leder till en medvetenhet över 

det beroende som professionerna har till varandra och på vilket sätt de kompletterar varandra 

(ibid). Basic (2015) uppmärksammar också ömsesidig respekt och förtroende som en viktig 

förutsättning för samarbetet. En främjande faktor för samarbetet är samlokalisering vilket 

bidrar till en positiv inriktning för samverkan bland professionerna. Andra främjande faktorer 

är ett fungerande huvudmannaskap, funktionsgränser från respektive organisation och att 

samverkansparter visar ett intresse för varandras kunskaper likt lagstiftning, styrkor och 

svagheter (ibid). 

 
 

Konsekvenser av ett icke-fungerande interprofessionellt samarbete kan leda till allvarliga 

följder. Meads och Ashcroft (2005) förklarar hur karriärer kan bli förstörda, att organisationer 

pekas ut och att patienter kan dö. De ser möjligheten att undvika dessa konsekvenser med 

hjälp av kommunikation vilket leder till att tvetydighet och missförstånd förhindras. Kriserna 

kan undvikas genom att klargöra roller och ansvar för varje yrkesutövare som arbetar med ett 
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ärende. Här gäller en identifiering av eventuella överlappningar mellan professioner där det 

krävs samarbete och att tidigt uppmärksamma eventuella luckor mellan professionernas 

handlingsutrymme (ibid.).  

 

 

2.3   Interprofessionellt lärande 
 
Comer och Rao (2015) förklarar att socialt arbete har en lång historia av samarbete med olika 

yrken. Det interprofessionella lärandet (IPE) finns till för att lära framtida socialarbetare att se 

vikten i det som de kan bidra med i arbetslivet samt vilken roll de har i ett samarbete. Kurser i 

interprofessionellt lärande erbjuder exempelvis grupparbeten där elevernas förståelse av 

interaktion och samverkarprocessen förbättras och utvecklas. Utbildningen hjälper 

studenterna att se gruppen som en helhet. Det är genom processer där studenterna interagerar, 

utmanar och stödjer varandra i en varm och öppen gruppmiljö som de lära sig och utveckla ett 

självständigt tänkande och en ömsesidig förståelse. Dessa faktorer är viktiga för att hitta 

lösningar på komplexa problem tillsammans. Att delta i denna kurs ger studenterna ett 

försprång som interprofessionellvetenskapliga gruppmedlemmar på den framtida 

arbetsplatsen, istället för att behöva lära sig dessa kunskaper på arbetsplatsen. 

 

Martín-Rodríquez (2005) belyser hur litteraturen framställer utbildning av interprofessionellt 

samarbete som en av de viktigaste faktorerna för att ett sådant samarbete ska fungera i 

praktiken, då utbildningen ger goda förutsättningar för att framtida arbetare ska kunna 

samarbeta. Att endast ha en socialisering inom sin egen profession resulterar i begränsad 

kunskap om andras yrkesverksamhet i teamet. Detta leder till bristande kunskap kring 

metoder, ansvar, kompetens, värderingar och teoretiska perspektiv som finns inom de andra 

professionernas vetenskapsgrenar. Detta anses vara det största hindret för samarbete i 

praktiken Av denna anledning finns det ett behov av att utbilda eleverna till att ha kännedom 

om de värderingar och det ansvar som finns för sina respektive yrken samtidigt som de ska 

kunna instruera dem för andra. Interprofessionellt lärande antas öka medvetenhet, integration 

och utbyte av sina metoder och kunskaper. Att ha förståelse för, känna till och uppskatta de 

andra professionerna stärker också ett interprofessionellt samarbete (ibid.). 
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3.  Metod 
 
I detta kapitel kommer vi göra en redogörelse av datainsamlingsmetod, vetenskapsteoretisk 

ansats, urval, tillvägagångssätt och genomförande, etiska övervägande och studiens validitet 

och reliabilitet. 

 

3.1   Datainsamlingsmetod 
 

3.1.1  Kvalitativa intervjuer 
 
Studiens datainsamlingsmetod består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det som 

utmärker kvalitativa undersökningar är att de består av mindre mängd data och är lämpliga i 

studier där forskaren vill få fram informanternas upplevelser.  De kvalitativa intervjuerna är 

den mest primära metod att använda när studien strävar efter att få fram individers 

upplevelser. Metoden är i hög grad lämplig att använda i studier där subjektiva svar 

efterfrågar såsom upplevelser, känslor och liknande som inte kan mätas (Wallén, 1996). Den 

semistrukturerade intervjun innebär att forskaren ställer allmänt formulerade frågor och 

följdfrågor utifrån ett frågeschema. Frågeschemat berör de teman som är aktuella för studien. 

Meningen är att informanterna själva ska utforma sina svar och att de som utför intervjun ska 

påverka svaren så lite som möjligt (Bryman, 2011).   

 

 

3.1.2  Motivering till val av metod 
 
Studiens syfte och frågeställningar har en utgångspunkt i informanternas muntliga 

framställning av interprofessionell samverkan. Den kvalitativa semistrukturerade intervjun 

har en tyngdpunkt i en förståelse av den sociala verkligheten genom att utifrån informanterna 

i studien uppfattar och tolkar denna verklighet.  

 

“Om forskaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, i stället för med 

en allmän vilja att utforska ett område eller tema, kommer han eller hon sannolikt att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika 

frågeställningar.” (Bryman, 2011:416) 
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Andra möjliga val av metoder för studien var strukturerade- och ostrukturerade intervjuer. 

Den strukturerade intervjun utgår ifrån att forskaren ställer i förväg bestämda frågor på ett sätt 

som är mer slutna än vad semistrukturerade frågor är. Den ostrukturerade intervjun använder 

sig, till skillnad från strukturerade- och semistrukturerade intervjuer, av en intervjuguide 

istället för ett frågeschema. I denna typ av intervju ställer forskaren frågor på ett informellt 

sätt (Bryman, 2011). En strukturerad intervju användes inte för studien då stängda frågor 

skulle förhindra att informanterna pratar fritt om sina erfarenheter. Syftet för studien är att 

analysera och skapa en förståelse för det som våra informanter framställer rörande 

interprofessionell samverkan, där av är den semistrukturerade intervjuns temafrågor och 

följdfrågor mer passande då de håller sig till ämnet men inte ”hämmar”/avbryter 

informanternas egen tankebana. En ostrukturerad intervju är inte passande för studien då den 

lämnar empiri som inte blir relevant för studiens syfte och som inte svarar på studiens 

frågeställningar. 

 

3.2   Vetenskapsteoretisk ansats: Hermeneutik 
 
Studiens vetenskapsteoretiska ansats utgår från ett hermeneutiskt perspektiv, där syftet främst 

är att skapa en förståelse (Thomassen, 2007). Hermeneutiken är en metod som används i 

syftet till att förstå, tolka samt att förmedla olika upplevelser eller fenomen Målet med 

hermeneutik är ”att förstå” människolivet på det sätter som den uppenbaras i en mängd av 

uttrycksformer.  

 

”Utgångspunkten för all förståelse är alltjämt människans ”inre upplevda erfarenhet”. Med 

dessa upplevelser är tillgängliga för förståelse endast för att de manifesterar sig som 

”livsyttringar”.(Thomassen, 2007:181) 

 

Då studien strävar efter att få en förståelse för informanternas egna upplevelser är det 

hermeneutiska synsättet den mest lämpade ansatsen. Genom att utgå från hermeneutiken 

söker studien inte efter någon korrekt tolkning eller förståelse eftersom informanternas 

framställning baseras på deras egna upplevelser som i sin tur kan tolkas annorlunda beroende 

på vem som utför tolkningen. Hade studien utförts av andra personer så hade resultatet tolkats 

annorlunda. 
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3.3   Urval 
 
Studien urval av informanter har baserats på metoden målinriktat urval. Denna urvalsmetod 

innebär att vi som utför studien väljer ut informanter att intervjua som har en relevant 

kunskap för de frågeställningar som ska besvaras i studien (Bryman, 2011).  

 

I studien har det används professioner inom människovårdande organisationer då dessa 

professionsområden ofta arbetar ihop med hjälp av interprofessionell samverkan. Till studien 

intervjuades nio informanter bestående av två kuratorer från neuropsykiatriska enheten, två 

kuratorer från barn- och ungdomspsykiatrin, en kurator och en sexolog från 

ungdomsmottagningen och tre skolsköterskor från olika skolor. En kurator från 

neuropsykologiska enheten drog sig ur studien efter genomförd intervju. Hon läste sin 

transkriberade intervju och uttryckte att hon inte längre ville delta. Studiens empiri består av 

material från åtta informanter.  Alla informanter har i studien blivit tilldelade nya namn. 

 

3.3.1  Urvalsprocess 
 

Eftersom professionerna till studien redan i syftet var förbestämda användes det målinriktade 

urvalet vilket innebär att informanterna som valdes är relevanta för studiens forskningsfrågor 

(Bryman, 2011). Vi valde att kontakta informanter inom en kommun och ett landsting, och 

tog hjälp av kontaktinformationen på deras hemsidor. Vi valde att maila alla kontakter vi fick 

tag på. Mailet innehöll syftet med studien och information om deltagande och rätten att alltid 

kunna dra tillbaka det. Många informanter som svarade var osäkra på ämnet och hade ett 

önskemål om att få tillgång till frågeschemat, vilket vi tillgodosedde. Informanterna kände sig 

efter detta mer bekväma med att delta och kände att intervjuerna kunde bli mer tidseffektiva 

då de kunde förbereda sig. Vi kunde se både positiva och negativa aspekter med att skicka ut 

frågeschemat. Det positiva var att informanterna kände sig mer bekväma med att delta i 

studien och dels att de fick mer tid till att reflektera över frågorna. Det negativa var att 

informanterna möjligtvis fick tänka för mycket på frågorna snarare än att ge oss ett spontant 

svar och att frågorna kan ha diskuterats med andra och att detta i sin tur lett till att svaret vi 

fått från informanterna har kompromissats. Det är den enskilde informantens tolkning på den 

sociala verkligheten vi söker, och det är därför viktigt att svaret kommer från denne och inte 

har ”befläckats” av någon annan.  
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3.4   Tillvägagångssätt och genomförande 
 
För att få kontakt med möjliga informanter till studien skickades informationsbrev ut via e-

mail (se bilaga 1). Informationsbrevet innehöll studiens syfte, en kort beskrivning av oss 

själva och att studien grundade sig på frivilligt deltagande och att informanternas garanterades 

anonymitet. Vi utförde intervjuerna med hjälp av ett frågeschema (se bilaga 2). Detta schema 

utformade vi utifrån det vi tidigare fått reda på med forskning. Då våra intervjuer är 

semistrukturerade blev alla intervjuer olika och unika både när det kom till frågor och när det 

kom till svar. Vi märkte att de första intervjuerna la en grund för vilka områden och riktningar 

vi berörde i senare intervjuer.  Vi delade in frågeschemat i olika teman som vi ville beröra i 

vår studie för att få svar på vårt syfte. Vi ville bland annat beröra ämnen likt kunskap och 

förväntningar på varandras professioner, förutsättningar och risker för interprofessionellt 

samarbete och handlingsutrymme. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. För 

att lättare förstå och kunna plocka ut relevant information så renskrevs intervjuerna. De 

renskrivna intervjuerna skickades tillbaka till våra informanter för att få klartecken på att inga 

missförstånd skett under intervjun, ifall något känsligt behövde strykas och ifall de 

fortfarande ville delta i studien. När de transkriberade intervjuerna blev godkända av våra 

informanter började vi att dela in materialet i olika teman. Vi valde en färg för varje tema. 

Grön markering innebar kommunikation, lila markering innebar personlighet, blå markering 

för kunskap, förväntningar och fördomar samt röd markering för interprofessionellt lärande. 

Efter detta skrev vi om dokumenten så att allt som handlade om respektive tema skrevs i ett 

nytt dokument. Detta gjorde vi för att underlätta empirihanteringen när vi utförde analysen.  

 

I analysen används många citat då detta tydligare får fram informanternas röster, vilket 

studiens fokus ligger på.  Den valda vetenskapsteoretiska ansats, hermeneutik, handlar om att 

försöka förstå, tolka samt förmedla olika upplevelser eller fenomen. Med hjälp av många citat 

redovisas en pålitlig bild av informanternas beskrivningar eftersom det kommer direkt från 

studiens informanter och inte har tolkats av oss som utför studien. Svårigheter vid 

presentationen av resultatet och analysen är att mycket av det som framkommer i intervjuerna 

går in i vartannat. Vissa saker informanter sa passade in under många av de teman som 

nämndes. Därav finns enstaka upprepningar i resultatet då informationen är relevant på båda 

ställena. Efter att vi tillsammans plockat ut citat som var relevant började vi analysera dessa 

utifrån studiens tre valda teorier: symbolisk interaktion, framträdande och team. Till en början 

tänkte studien analyseras med hjälp av samverkansteori. Detta ändrades efter insamlad empiri 
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då vi upplevde att mycket empiri hamnade utanför samverkansteorin och gjorde det svårt för 

oss att analysera. Motivering till studiens valda teorier hittas i under kapitel  

4.4 Motivering till val av teori.  Alla tre teorier användes inte alltid till alla citat. Vi valde att 

djupare analysera citaten utifrån en eller två teorier istället för att använda alla tre. Vi ställde 

även empirin från informanterna mot det som framkommit i tidigare forskning för att urskilja 

ifall det finns några likheter och/eller skillnader.  

 

3.5   Ansvarsfördelning 
 
Ansvarsfördelningen av studiens utförande har blivit delade lika mellan oss. Vi anser att 

arbetsbördan har legat lika mellan oss båda. Som samarbetspartner har vi fungerat bra, då vi 

har lyft upp varandra till våran bästa potential. Vi båda har varit delaktiga i studiens alla 

moment, men upplever att vi tog lite mer ansvar under vissa element av studien. En av oss var 

mer ansvarig för att hitta och kontakta informanter samt att transkribera, medans den andra av 

oss har varit mer ansvarig för uppsatsens utformning. I slutändan står vi båda lika ansvariga 

över den färdigställda studien. 

 
 

3.6   Förförståelse 
	  
	  

Thomassen (2007) beskriver att människor har förförståelse och fördomar som hänger ihop 

med att den mänskliga existensformen är en historisk existens. Hon menar att ingen förståelse 

utgår från en nollpunkt utan grundar sig på historia där det förflutna tiders tankar, händelser 

etc. lever vidare idag och påverkar i den kontext vi handlar och tänker (ibid). 

 

Intresset för studiens valda ämne grundar sig på de erfarenheter och kunskap vi fick under 

praktiktiden under socionomutbildningen. Vi båda praktiserade på organisationer som 

använder sig av interprofessionell samverkan. Detta gav upphov till många diskussioner och 

reflektioner mellan oss angående samarbetet mellan olika professioner, både inom den egna 

organisationen men också mellan olika organisationer. Detta ämnet var något vi ville forska 

vidare om. 
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3.7   Etiska överväganden 
 
Studien följer vetenskapsrådets (2011) fyra etiska principer som består av: 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet, och nyttjandekravet. Enligt 

Vetenskapsrådet innebär konfidentialitetskravet att studien inte ska nämna de intervjuades 

namn, och inte heller ska röja några uppgifter för obehöriga och ska bevaras på ett säkert sätt. 

Allt som sägs i de kvalitativa intervjuerna ska behandlas konfidentiellt.  Samtyckeskravet 

innebär att studiens deltagande ska vara frivilligt. Detta innebar att informanterna kan och ska 

själva bestämma att medverka i studie. Informanterna ska även ge samtycke för att intervjun 

ska kunna genomföras och spelas in. Informationskravet beskriver att informanterna behöver 

informeras av vad studien handlar om.  Det ska vara tydligt via informationsbrevet att 

studiens deltagande är frivilligt och att informanterna när som helst kan avbryta att medverka 

i studien. Informanterna ska informeras var studiens resultat kommer att publiceras.  Det sista 

kravet, så kallad nyttjandekravet, betyder att det insamlade material endast får användas till 

den aktuella studien. Studien kommer inte heller lämna ut uppgifter som insamlats i andra 

kontexter eller i andra studier (ibid).   

  

Trots att studien inte berörde några utmärkande känsliga områden, krävdes ett etiskt 

förhållningssätt under studiens gång. Det som vi kunde tänka oss vara jobbigt för 

informanterna att prata om var förhållandet till andra professioner inom sitt egna team. Av 

etiska skäl fann vi därför det nödvändigt att skicka tillbaka färdig transkriberad intervju till 

informanter innan det användes i empirin för att möjliga missuppfattningar skulle uppklaras 

och möjliga känsliga uppgifter strykas. Detta gjorde vi också för att deltagarna i intervjun 

skulle veta med vilken information de bidrar till med i studien och ifall de fortfarande kände 

sig bekväma med att delta 

 
3.8   Studiens validitet och reliabilitet 
 

Jönsson (2010) förklarar att validitet innebär att mäta det som studien avser att mäta och 

reliabilitet innebär noggrannheten i verktygen som används för att mäta. Han skriver att 

många forskare är eniga över att god kunskap kan uppnås genom att intervjua professionella 

företrädare, så länge rätt företrädare väljs och så länge forskaren är noggrann och ställer rätt 

frågor. Ett kritisk förhållningssätt behövs vid dessa intervjuer och resultatet kan inte användas 

som ett objektivt sätt att verifiera fakta eller att förkasta en teori om ett problem (ibid). 
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Studien grundar sig på informanters individuella framställningar av interprofessionell 

samverkan och strävar inte efter en absolut sanning om hur interprofessionell samverkan ser 

ut. Jönsson (2010) förklarar att en bra väg mot en kritisk hållning till studiens material är att i 

analysen inkludera teorier som behandlar de förhållanden som har med informanternas 

yrkestillhörighet, professionella synsätt, samarbeten etc. att göra (ibid). I studiens analys 

behandlas, med hjälp av tidigare forskning och teorier, eventuella faktorer som kan ha 

påverkat våra informanters svar. Bland annat diskuteras ifall en lojalitet till en informants 

team kan komma att påverka hur denna informant framställer samverkan inom teamet. 

Studiens analys har ett kritiskt förhållningssätt, vilket visar på en medvetenhet om att studiens 

empiri inte på ett objektivt sätt verifierar fakta.  
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4.  Teorier 
 
I följande kapitel redovisar vi de teorier vi har använt oss av när vi analyserat vårt 

empirimaterial. Teorierna består av symbolisk interaktion, framträdande och team. 

 

4.1   Symbolisk interaktion 
 

Blumer (1969) berättar att symbolisk interaktion vilar på tre grunder: 

 

1.   Människor agerar mot saker utifrån vad dessa saker har för betydelse för dem. Dessa 

saker innebär allt som människan kan notera i sin värld: fysiska föremål (en stol), 

andra människor (farfar), kategorier av människor (släktingar), vägledande ideal 

(ärlighet), institutioner (skola) och andras verksamhet (förfrågningar). 

2.   Betydelsen och innebörden av dessa saker har för människor härstammat från den 

sociala interaktionen som sker mellan människor.  

3.   Betydelsen av dessa saker hanteras och ändras genom en tolkningsprocess som hjälper 

personen att kunna hantera de saker som hen möter.  

 

Blumer (1969) förklarar att denna symboliska interaktion är en central pelare i det mänskliga 

grupplivet. En social interaktion som sker mellan en eller flera människor sker främst på en 

symbolisk nivå. Vid liknande sociala interaktioner behöver det finnas en ömsesidig hänsyn till 

varandras handlingar då dessa ligger till grund för din handling. Med hjälp av din egen 

handling visar du andra hur de ska agera samtidigt som du tolkar de upplysningar som andras 

handlingar ger. Denna ständigt pågående process gör att människor anpassar sina handlingar 

till varandra och skapar genom detta sitt eget personliga uppförande. Vid symbolisk 

interaktion är det viktigt att gester och handlingar som framförs till varandra innebär samma 

mening för de som är inblandade i interaktionen för att det ska ske förståelse. Gesten visar på 

vad den handlande personen kommer att göra, den visar vad personen som den riktar sig mot 

ska göra och detta leder tillsammans till en åtgärd som uppstår utifrån bådas handlingar. 

Alltså att personen som gör en gest behöver kunna se svaret från den andra personens sida, 

precis som att personen som får en gest behöver förstå avsikten och åtgärderna av denna 

gest. Kort sagt ska parterna kunna sätta sig in i varandras roller. Sker det missförstånd i denna 

process så blir kommunikationen onyttig och den gemensamma åtgärden som skulle ha 

skapas blir hindrad. 
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4.2   Framträdande 
 

Erving Goffman (2014) förklarar att ett framträdande är den aktivitet som sker då en individ 

vid ett visst tillfälle framträder på ett visst sätt för att påverka någon av de som åskådar 

framträdandet. De som skådar framträdandet kallas för publik eller observatörer. Det 

handlingsmönster som framträdandet följer och som kan spelas upp under andra tillfällen 

kallas för en roll eller en rutin. När en framträdare spelar en roll så krävs det av publiken att 

de tror på att de intryck som framträdaren uppvisar som äkta och tar dessa på allvar. De 

behöver tro på att den framträdande har de egenskaper som går i linje med den roll som hen 

visar upp. Publiken behöver också tro på att de uppgifter som den framförande utför kommer 

ha de konsekvenser som ligger underförstått i hens roll. Framträdandet behöver bli 

övertygande för publiken, men ifall framförandet är övertygande för den person som framför 

kan variera. Goffman (2014) nämner att det finns två extremer. Å ena sidan kan den agerande 

och framförande bli fullständigt övertygad om att det som hen framför som äkta, i själva 

verket också är äkta vara. Å andra sidan händer det att den agerande inte alls blir övertygad 

över sin egen roll eller rutin. Detta är ett typisk avslöjande då ingen kan genomskåda sin roll 

bättre än den som själv intagit rollen. Den framträdande kan i vissa fall känna sig manad att 

övertyga sin publik för att uppnå andra syften. I fallen där den agerande inte tror på sitt 

framförande kallas hen för ”cynisk” och i de fallen där den agerande tror på de intryck som 

framförs kallas för ”uppriktig”. Ibland kommer den agerande vara förutsägbar i framförandet, 

mestadels för att den agerandes traditioner inom hens grupp eller sociala status kräver denna 

form av uppträdande istället för att bry sig så mycket om responsen från publiken.  

 

Goffman (2014) förklarar hur den agerande runt om andra individer dramatiserar och 

framhäver fakta som i vanliga fall skulle ligga dolt. Detta kallar han för dramatiskt 

förverkligande. Ibland sker det motsatta som gör att den agerande inte kan dramatisera ett 

framförande som kan visa och övertyga publiken om vad den agerande faktiskt gör.  Som 

exempel nämner Goffman hur sjuksköterskor ibland besöker patienter där de visuellt gör en 

undersökning, exempelvis kollar om patienten är blek, under tiden som hen håller en allmän 

konversation med patienten. Utifrån, av anhöriga och andra patienter, kan det upplevas som 

att sjuksköterskan inte gör sitt arbete av den enkla anledning att hen inte framför vad hen 

verkligen är där för att göra. Goffman fortsätter med att förklara att en individ ofta hamnar i 

dilemmat i att handla eller uttrycka sig. Han skriver: 
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”De som har tid och begåvning för att utföra en viss uppgift väl har kanske inte, just på 

grund av det, tid och begåvning för att manifestera att de utför sin uppgift väl.” (Goffman, 

2014:37) 

 

 

4.3   Team 
 

Ervin Goffman (2014) beskriver att ett team är en samling individer som i ett samarbete 

framställer en rutin. Individens eget uppträdande tillsammans med den gemensamma 

uppsättning av deltagare och interaktion är vad som sammanfattar ett teamframträdande. Ett 

teamintryck skapas då medlemmarna antingen agerar olikartat men som passar samman som 

en helhet eller om medlemmarna framför liknande framträdande.  

 

Goffman (2014) förklarar att teammedlemmar är förenade med ett ömsesidigt beroende. Det 

gäller för teammedlemmar att kunna lita på att alla beter sig på ett riktigt sätt, för om en 

medlem missköter sig så saboterar hen hela teamet framställning. Goffman nämner också 

oavsett vad medlemmarna tycker om varandra i teamet så kan ingen ignoreras. Det behövs 

inte ske i uttryck av vänskap inom teamet men på grund av det beroende medlemmarna har av 

varandra så krävs ett samarbete. Gör en teammedlem något fel i framträdandet behöver 

resterande medlemmar vänta med en tillrättavisning tills dess då de befinner sig bortom 

publikens observationer. Skulle en bestraffning ske inför publiken så skulle 

teamframträdandet förstöra framförandet ännu mer. Det ömsesidiga beroendet som finns 

mellan teammedlemmarna kommer att utjämna de eventuella sociala klyftor som finns mellan 

dem. Medan de sociala skillnaderna kan skapa splittringar i en organisation så kan 

teamframträdandet göra så att dessa klyftor jämnas ut.  

 

I ett team så kan en annars bred definition av en situation bli en snäv partilinje som kommer 

vara olika tilltalande för medlemmarna. Den lojalitet som finns för teamet kommer ändå att 

göra så att medlemmarna ansluter sig till linjen som teamet definierat. Sker det oenigheter 

mellan medlemmarna så blir det svårt att handla enigt och skapa en förvirring för den 

definition av verklighet som teamet har förbundit sig till. Så fort som teamet har skapat en 

verklighetsdefinition så kommer medlemmarna vara tvungna att ansluta sig till den. Detta gör 

det viktigt för alla teammedlemmar att vara på det klara med vilken ståndpunkt teamet har. 
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Om en medlem inte är upplyst om detta så försvinner hens rollgestalt då hen inte vet vilket 

framträdande som behöver spelas upp inför publiken (Goffman, 2014).  

 

 

4.4   Motivering till val av teori 
 

Efter att vi samlat in allt empiriskt material valdes samtliga tre teorier som verktyg för att 

analysera detta material. Symbolisk interaktion blev aktuell för denna studie då 

kommunikation blev ett återkommande tema för våra informanter. Bland annat nämndes hur 

missförstånd kan uppstå om den inte finns eller om den blir onyttig. Framträdande blev en 

lämplig teori då vi ställde oss frågande ifall våra informanter framträdde på ett sätt som var i 

enlighet med gruppen men som inte nödvändigtvis behövde vara deras egna åsikter. Den blev 

också aktuell vid analys av hur deras framträdande inte alltid kan dramatiseras utanför den 

egna organisationen vilket försvårar samverkan med andra organisationer och professioner. 

Team användes som teori för att studiens material grundar sig på informanter som ingår i 

team, både innanför och utanför den egna organisationen. Teamteori användes i analysen för 

att diskutera det ömsesidiga beroendet och den lojalitet som våra informanter har gentemot 

sina teammedlemmar. 
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5.  Resultat och analys 
 

I detta kapitel analyserar vi vårt empirimaterial med hjälp av Blumers (1969) teori om 

symbolisk interaktion och Goffmans (2014) teori om framställning och team samt tidigare 

forskning om samverkan. 

 

5.1   Presentation av interprofessionellt samarbete 
 
5.1.1 Positiva aspekter av interprofessionellt samarbete 
 
Vid frågan om positiva aspekter av interprofessionellt samarbete berättar kurator Diana: 

 

”Jag kan inte precis se något negativt med det faktiskt utan jag tycker att det är bra att 

kunna samverka med olika professioner, mycket bra till och med.” 

 

Basic (2012) skriver att interprofessionell samverkan ofta beskrivs som något positivt och 

fördelaktigt av de som ska samverka och att det genomförs trots osäkerhet av vad resultatet 

kommer att bli. Våra informanter berättar för oss positiva erfarenheter de har haft med 

interprofessionell samverkan, framförallt när det resulterat i en bättre vård för klienten. Trots 

detta så visar forskning på en osäkerhet kring effekterna interprofessionellt samarbete har för 

klienten i människovårdande organisationer (ibid.). Våra informanter beskriver de positiva 

aspekterna som ökad kunskap och bra erfarenheter som hjälper individerna att växa i sina 

professioner. Det interprofessionella samarbetet leder också till en helhetssyn då många olika 

specialiserade professioner kommer med viktiga infallsvinklar som bidrar till en full bild av 

klientens behov.  

 

Enligt Goffman (2014) förklarar att framförande aktörer antingen tror på sin föreställning som 

framförs till publiken (”uppriktig”) eller inte alls bli övertygad om den roll som aktören 

intagit och framför (”cynisk”). Det lämnar oss med två möjligheter angående våra intervjuer 

med informanterna. Å ena sidan kan det vara så att våra informanter genuint tror på den 

föreställning de framför för oss, att interprofessionellt samarbete är något de tycker är enbart 

positivt. Å andra sidan kan det vara åt andra hållet. De behöver nödvändigtvis inte tro på att 

interprofessionellt samarbete är något som alltid är det bästa för klienten, vilket forskning 

bekräftar i stycket ovan. Kurator Birgitta berättade för oss att hon tycker att samarbetet med 
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olika professioner ingår i hennes arbete. Hon förklarar att när hon valde att arbeta som kurator 

så valde hon också att arbeta med interprofessionellt samarbete då det ingår i 

yrkesbeskrivningen. Även kurator Anne uttrycker om att denna samverkan är något som de 

som socionom ska syssla med. Hon berättar: 

 

” Det är väl det vi ska syssla med tänker jag vi socionom på BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin). Framförallt att vi ska samarbeta med våra kollegor och tillsammans 

med olika professioner och samarbetsparter. Både i det lilla och det stora tänker jag.” 

 

Det kurator Birgitta och kurator Anne berättar stämmer in på det som Meads och Ashcroft 

(2015) skriver när de nämner att för att bli en professionella arbetare i dagens samhälle 

innebär att man blir en interprofessionell arbetare. Goffman (2014) förklarar att det inom ett 

team finns en viss linje som medlemmarna behöver ansluta sig till. Oavsett om medlemmarna 

inte håller med denna linje så kommer lojaliteten till teamet göra att medlemmarna uppträder 

på ett sätt som stämmer överens med vad  teamet står för. Birgitta förklarade för oss att det i 

hennes yrke innebar ett krav på samverkan. Då hon intar sin professionella roll inom teamet 

så är detta en ”linje” hon måste följa. Detta förklarar varför våra möjligtvis ”cyniska” 

informanter framställer en positiv syn på interprofessionellt samarbete även om detta inte är 

något de personligen tycker är allt så fördelaktigt. Kurator Anne förklarar hur hon många 

gånger ställer sig frågan ifall hennes agerande som professionell är något som hon står för 

eller om det är något hon har formats till i arbetet med sitt team eller på hennes arbetsplats. 

 

5.1.2 Negativa aspekter av interprofessionellt samarbete 
 

De negativa aspekterna av interprofessionellt samarbete som ändå kunde nämnas av våra 

informanter handlade om svårigheter med mellanorganisatoriskt samarbete snarare än 

samarbetet mellan professionerna inom sitt team i sin egen organisation. Kurator Elizabeth 

säger: 

 

”Det kan bli så att jag vill att någon ska få tid någon annanstans för hjälp, men att det där 

är ett halvårs väntetid. Detta har ofta med organisationerna att göra. Kanske inte så 

mycket med det professionella egentligen.” 
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Anledningen till att det mellanorganisatoriska interprofessionella samarbetet kan upplevas 

som svårare än samverkan inom samma organisation kan bland annat ha att göra med att team 

inom samma organisation i många fall är samlokaliserade. Basic (2015) skriver att 

samlokalisering bidrar som en främjande faktor för samarbetet då det skapar en positiv 

inriktning för samverkan bland professionerna. Sexologen Sixten och kurator Elizabeth 

arbetar båda i ett litet samlokaliserat team och förklarar för oss att detta underlättar 

samarbetet. Elizabeth berättar att hon tror att det mellanorganisatoriska samarbetet kan vara 

svårare då andra organisationer kan ha andra rutiner för samarbetet.  

 

En annan möjlighet till varför mellanorganisatoriska samarbeten är det som våra informanter 

nämner som det negativa med samarbetet kan bero på lojaliteten de har till sitt team inom den 

egna organisationen.  I tidigare forskning nämner Germundsson (2011) att problem med 

interprofessionellt samarbete kan bero på professioners skilda lojaliteter. Det vi upptäckte var 

snarare en lojalitet till teamet än till den givna professionen. Våra informanter hyllade de 

olika professionerna i teamet och svårigheter med det interprofessionella samarbetet framkom 

till största del då det talades om professionella inom andra organisationer.  Germundsson 

(2014) förklarar att det behöver ske en enad front av teamet då de befinner sig bland en 

publik. Exempelvis bör tillrättavisningar inte ske framför publiken då detta förstör 

framförandet. Då vi vid våra intervjuer blev publik för våra informanter så skulle eventuell 

kritik mot sina teammedlemmar inte framföras framför oss. På grund av den lojalitet som 

finns till teamet samt teamets linje som medlemmarna behöver följa, kan detta ha påverkat 

hur de beskrev de negativa aspekterna av interprofessionellt samarbete. 

 

Även ifall det vi fick ut från våra informanter var negativa aspekter med det 

mellanorganisatoriska samarbetet så kunde vår informant Elizabeth ändå urskilja vissa 

svårigheter med samarbetet mellan olika professioner. Hon berättar att vissa professioner har 

så tydliga arbetsbeskrivningar så att det blir svårt för ett samarbete. Hon nämner som exempel 

att om hon skulle behöva samarbetar med en kurator specialiserad på funktionsnedsättning så 

kan denna kurator bli lite ”insnöad” på sitt område istället för att det behöver bli en 

helhetsbild av klientens behov. Likt det som nämnts i tidigare forskning förklarar Leathard 

(2003)  att de specialiserade tjänsterna bidrar till ett framgångsrikt samarbete. Germundsson 

(2011) ser dock, likt Elizabeth, svårigheter med dessa specialiserade tjänster. Han nämner att 

den specialisering och professionalisering som följt det interprofessionella samarbetet kan 

leda till splittring mellan verksamheter inom välfärden. Kurator Anne ger också uttryck för 
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svårigheter professioner emellan och känner igen att professionerna blir ”insnöade” på sina 

områden. Hon menar att professionerna behöver träna sig i vad det är som ska komma överst i 

prioriteringen i varje givet fall. Hon berättar om ett exempel på detta rörande samverkan 

mellan socionomer, polis och åklagare. När det kommer in en anmälan om sexuella övergrepp 

från skolan så har alla tre professioner olika infallsvinklar på ärendet. Hon berättar: 

 

” Vi har samverkan med polis, åklagare och socionom. Det kan va att det kommer in en 

anmälan från skolan om sexuella övergrepp till polisen. Där ska vi samverka och 

bestämma hur vi ska möta upp denna familjen och barnet utifrån att det är en kris och att 

de behöver hjälp samtidigt som att det har skett ett brott. Och det blir så att åklagaren 

tittar på om det finns tillräckligt med bevis och vi socionomer sitter och tänker på 

behandling och om det är läge att påbörja den nu samtidigt som polisen sitter och säger 

att polisutredningen får inte föregås av att vi håller på med någon behandling utan att 

informationen måste fram i polisutredningen innan vi får börja. Det blir verkligen ett 

dilemma och där behöver vi träna oss i vad det är som ska komma överst i hierarkin. Är 

det att det ska bli en korrekt polisutredning, och jag säger inte att det inte är det för det är 

klart att man vill fälla någon som har begått ett fruktansvärt brott, men det finns lite etiska 

dilemman.” 

 

Anne menar att professionerna måste bestämma sig vad som är viktigast och bäst i ärendet 

och försöka att inte bara se sitt eget intresse utan försöka se helheten. Detta går i linje med 

vad Basic (2015) skriver om att konflikter mellan organisationer kan grunda sig i olika mål, 

identiteter och intressen. Kan inte de samverkande professionerna komma överens över vad 

som är viktigast, likt Anne beskriver, så blir det en konflikt mellan organisationernas mål och 

intressen. 
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5.1.3 Arbete utan interprofessionell samverkan 
 
 
Vid en fråga vad som hade hänt utan interprofessionellt samarbete berättar skolsköterska 

Marianne: 

 

”Det hade inte fungerat alls tror jag. Jag har inte kunskapen eller möjligheten eller tiden 

att ro alla sådana här saker i land. Det hade blivit väldigt enspårigt och det hade inte 

blivit de vidgade vyerna eller helhetsbilden. Man behöver se hela familjen och hela skolan, 

man kan inte bara se skolan för det börjat någonstans och vise versa. Händer det något i 

skolan så kan det fortplanta sig i hemmet så vi måste jobba mot gemensamma mål” 

 

Germundsson (2011) bekräftar i sin studie att det interprofessionella samarbetet leder till en 

kompletterande kunskap mellan professionerna och utveckling av lärande och kompetens 

(ibid). Leathard (2003) stärker också det våra informanter berättar och menar att samarbetet 

leder till att de specialiserade kan koncentrera sig på sitt område vilket leder till att fler 

integrerade tjänster kan svara på komplexiteten inom sjukvården och socialtjänsten.  

 

 Kuratorn Elizabeth uppmärksammar de svårigheter som ett uteblivet interprofessionellt 

samarbete skulle utgöra för medborgaren: 

 

”… Och tänk vad svårt det hade varit för medborgaren liksom om man skulle gå dit och dit 

och inga skulle känna till varandra och ingen skulle kunna någonting om varandras 

kompetenser […] det skulle vara kaos liksom. 

 

Även skolsköterska Marianne förklarar att medborgaren skulle vara i en sårbar position då de 

skulle behöva ta till sig mycket information och behöva kunna sålla i den. Studiens 

informanter ser inga positiva aspekter med ett uteblivet interprofessionellt samarbete då de 

inte känner sig kapabla att möta brukare med multiproblematik själva. De anser inte att deras 

profession själv alltid kan tillgodose brukare och klienters behov. Basic (2012) skriver hur 

professioners uppfattning om interprofessionell samverkan är positiv. En anledning till detta 

kan vara att medlemmarna inom organisationen inte kan uppnå verksamhetens syfte på egen 

hand och därför behöver andras resurser (ibid). Detta stämmer överens med hur studiens 

informanter framställer ett arbete utan interprofessionell samverkan. 
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5.2   Förutsättningar för ett fungerande interprofessionellt 
samarbete. 

 

5.2.1   Kommunikation 
 

När kommunikation fungerar så är sannolikheten stor att samarbetet också lyckas. Det ligger 

till grund för alla andra förutsättningar som våra informanter nämner för ett fungerande 

samarbete. Vid dålig kommunikation så sker missförstånd. Skolsköterska Marianne berättar: 

 

”Jag pratade med en förälder härom veckan som sa att psykologen på habiliteringen 

tycker att skolpsykologen skulle komma in och för mig var det helt orimligt och då tog jag 

upp den frågan med honom men det visade sig vara en missuppfattning. Jag menar det kan 

bli så mycket missuppfattningar och missförstånd …” 

 

När det kommer till interprofessionellt samarbete är kommunikation än viktigare då ifall den 

inte fungerar kan det leda till orimliga förväntningar på varandra (Germundsson, 2011). 

Martín-Rodríguez (2005) och Svensson (2008) förklarar hur viktig god kommunikation är för 

samarbetsrelationen mellan teammedlemmarna. Svensson (2008) menar att detta leder till 

respekt och förtroende till varandra. I ärenden där det behöver ske ett interprofessionellt 

samarbete förklarar Meads och Ashcroft (2005) att det är viktigt att klargöra roll och ansvar 

för de inblandade professionerna och även identifiera eventuella överlappningar mellan 

professionerna och eventuella luckor där ingen profession har sitt handlingsutrymme (ibid). 

Kurator Anne förklarar att det har skett fall där denna form av klargörande inte har skett och 

där brukare har hamnat ”mellan stolarna”. Hon fortsätter med att berätta för oss att det är 

viktigt att inte ta för givet att vissa professioner ska göra vissa saker utan att ha pratat med 

dessa.  Hon berättar att detta tyvärr är något som händer för ofta. Goffman (2014) skriver att 

det är viktigt för en teammedlem att bli upplyst om vilken ståndpunkt teamet har då 

medlemmen förlorar sin rollgestalt och inte vet vilket framträdande som behöver spelas upp 

för publiken ifall de inte får denna information (ibid). Detta innebär att det klargörande, som 

Meads och Asfcroft (2005) nämner ovan, behöver finnas både i långvariga team men även i 

tillfälliga team, likt team som uppstår vid individuella fall och samarbetar via exempelvis SIP-

möten (samordnad individuell plan).  
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När vi diskuterade kommunikation med våra informanter nämner de SIP-möten som en 

främjande faktor för det interprofessionella samarbetet. SIP möten förklarar informanterna är 

ett möte där inblandade professioner inom ett fall är tvungna att medverka. På mötet 

diskuteras och samordnas de olika professionernas insatser för brukaren i fråga. 

Informanterna menar att detta är en god lösning på oklarheter mellan verksamheter och 

professioner. De säger att det blir en plats där alla får möjlighet att ställa frågor och där inget 

lämnas oklart. Risken som kurator Elizabeth nämner med detta är att det finns en tendens att 

professionerna tar över situationen, hon förklarar: 

 

”… för jag tänker att de professionella har en tendens att ta över SIP-situationer och där 

en enskilda individen inte vågar säga så mycket i det sammanhanget när det sitter tio 

personer liksom och alla har sin profession och är högutbildade.”  

 

Även om SIP-möten blir en plats där inget lämnas oklart så kan mötet ändå bli misslyckat. 

Kurator Anne förklarar hur det vid vissa möten där professioner har varit oense på ett sätt som 

inte har varit professionellt. Hon förklarar att brukarna har tvingats höra hur de hamnar 

”mellan stolarna” samt höra konflikter professioner emellan. Hon berättar att brukare på en 

plats som är skapad för att det ska bli det allra bästa för den enskilde istället blir utsatt för 

professionerna som egentligen är där för att hjälpa dem. Goffman (2014) skriver hur en 

tillrättavisning inom teamet behöver ske bortom publikens ögon. Ifall det sker en 

tillrättavisning framför publiken så kommer framförandet förstöras ännu mer och publiken 

skulle inte bli övertygad om framförandet (ibid). Detta innebär att ifall en agerande inom ett 

SIP-möte tycker att någon annan gör fel så ska konfrontationen ske då brukaren inte sitter i 

rummet. Ifall de inte gör detta så kommer brukaren tappa tillit till de agerande och eventuellt 

inte tro att de agerande besitter de egenskaper tillhörande den roll som de har intagit.  

 

Meads och Ashcroft (2005) berättar att dålig kommunikation kan leda till missförstånd och 

tvetydigheter, vilket Skolsköterska Marianne i citatet ovan styrker. Hade hon inte ringt och 

klargjort med psykologen på habiliteringen hade det skett ett missförstånd vilket i sin tur i 

värsta fall skulle kunna ha lett till en kris. De finns dock fall där kommunikationen mellan 

professionerna blir begränsad. Kurator Anne förklarar att då hon arbetade som 

socialsekreterare och låg under socialtjänstlagens sekretesslag, så kunde det i vissa fall leda 

till samarbetssvårigheter då det inte kunde ske en ömsesidig kommunikation mellan 

professionerna av säkerhetsskäl. Hon berättar som exempel: 
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” Det blev så under tiden som jag jobbade som socialsekreterare att dem gör en anmälan 

och sen var det tyst kring det att ”vi har sekretess och det får vi inte tala om, det får 

familjen säga i så fall”. Det blev provocerande på något sätt. Jag vet att vi hade många 

möten med skolorna där dem gav uttryck för denna provokation dem kände av att dem 

lämnade allvarliga uppgifter och fick ingen feedback på det. Om vi hade öppnat eller inte 

öppnat utredningen eller hur det går eller vad vi behöver tänka på, när och om de behövde 

anmäla fick de inte reda på. Det blev stängt mellan lärare och socionomer.” 

 

Goffman (2014) förklarar i sin framträdandeteori om ett dramatiskt förverkligande. Detta 

innebär att en agerande dramatisera sitt framförande och framhäver fakta som i vanliga fall 

skulle ligga dolt. Motsatsen är de agerande som inte kan dramatisera sitt framförande och inte 

kan visa och övertyga publiken om vad den agerande faktiskt gör. Det kan upplevas av 

publiken att den agerande inte gör de uppgifter som ligger i linje med den roll som den 

agerande har tagit (ibid). Liknande blir det i fallet som kurator Anne nämner. Då 

socialarbetarna inte får visa vilka arbetsuppgifter och/eller insatser som genomförs uppstår det 

problem i kommunikationen och i samarbetet. Vid en diskussion med våra informanter är de 

alla överens om att sekretessbarriären i de flesta fall inte är några problem då den kan brytas 

av ett godkännande av brukare, eller vid unga brukare deras vårdnadshavare.  

 

Skolsköterskan Lisa berättar att då hon arbetade på sjukhus så var samverkan enklare då alla 

förstod varandras yrkesroll. På skolan där hon arbetar nu så finns det de som inte har koll på 

vad hennes profession innebär. Skolsköterskan Marianne berättar att det till en början var 

enklare att vända sig till personer av sin egen profession för att hitta stöd. När hon arbetat på 

skolan en längre period så började samverkan med andra professioner bli enklare, hon 

berättar: 

 

”… jag tycker att jag jobbar jättebra med pedagogerna för nu har man varit några år så 

man har börjat lära känna dem och jag tycker att vi har ett bra samarbete. De vet vad de 

kan kräva av mig och jag har lärt mig hur skolan funkar och vi har respekt för varandras 

arbete så jag tycker att det fungerar bra.” 
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Marianne berättar hur samverkan blir enklare mellan samma eller olika professioner då det 

skapas en vänskap. Hon nämner att denna personliga förståelse bidrar till att hon vågar fråga 

mer och inte är rädd att ställa ”dumma” frågor, hon säger: 

 

”… man kan ringa och fråga dumma frågor eftersom man har en personlig förståelse för 

varandra och träffas också utanför kanske på någon lunch eller liknande, så visst är det så 

att det funkar bättre.” 

 

Blumer (1969) skriver att det vid en symbolisk interaktion krävs det av de som kommunicerar 

att förstå varandras gester. Han skriver att det vid en symbolisk interaktion är viktigt att gester 

och handlingar behöver innebära samma mening för de som är inblandade för att det ska ske 

en förståelse. De behöver kort sagt kunna sätta sig in i varandras roller och kunna ha en 

förståelse för varandra för att veta och tolka rätt vad den handlande personen menar med sin 

gest och för att veta hur personen som handlingen riktar sig mot ska kunna svara på gesten. 

Fungerar inte detta så blir kommunikationen hindrad (ibid). Att det, likt Lisa och Marianne 

berättar, är enklare att samarbeta med någon från samma utbildningsbakgrund kan bero på att 

det är enklare för dem att sätta sig in i varandras roller. När Marianne arbetat ett tag och lärt 

sig sina teammedlemmars roller så kunde det även här bildas ett gott samarbete då de förstod 

sig på varandras yrkesroller bättre. Detsamma gäller de vänskapsrelationer som Marianne 

skaffat i sitt arbete. Att lära känna någon gör det också enklare att förstå och förutse vad den 

handlande personen menar med sin gest. Germundsson (2011) skriver att liknande 

professioner kan samarbeta mer framgångsrikt då de delar samma professionella språk (ibid). 

Detta kan också förklara varför det är enklare att samarbeta med samma profession och även 

förklara varför det är enklare att samarbeta och kommunicera med andra professioner först när 

man har lärt sig deras språk. 
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5.2.2   Kunskap om de andras yrkesroll 
 

Att ha kunskap om varandras yrken är viktigt för att veta vad som kan förväntas av varandra 

och gör också så att felaktiga fördomar försvinner. Ifall våra informanter tyckte att deras 

samarbetspartners hade kunskap om deras professioner så varierade svaren, kurator Anne 

berättar: 

 

”Kollegor och samarbetspartners vet olika mycket om min profession och det är klart att 

det märks av i samarbetet när det gäller förväntningar, att de tänker att det där borde jag 

kunna eller det där borde jag göra.” 

 

Germundsson (2011) skriver att kunskap är en förutsättning för att interprofessionellt 

samarbete ska fungera. Kunskapen är viktig att ha om varandras kompetens, prioritering och 

referensramar. Våra informanter tycker att det är viktigt för samarbetet att alla har kunskaper 

om varandra (ibid). Som Anne berättar så påverkar den mängd kunskap som hennes 

samarbetspartners har om hennes profession de förväntningar som också ställs på henne. 

Germundsson (2011) skriver att det är vanligt förekommande att kunskapsglapp finns mellan 

professionerna och vad deras uppdrag innebär. Detta i sin tur leder till att förväntningarna blir 

felaktiga och att orimliga krav ställs. Detta kan leda till negativa attityder gentemot varandra 

(ibid). Kurator Anne berättar att en miss av kunskap ofta kan innebär att man förväntar sig för 

mycket av en profession eller att man inte förväntar sig något alls. På båda hållen blir det fel. 

På ena hållet ställs orimliga krav och på andra hållet blir det att professioner sitter på viktig 

kunskap som aldrig används. Anne förklarar svårigheter med att tillhöra en profession med en 

bred arbetsmarknad. Hon förklarar att det kan vara svårt att komma till en specialiserad enhet. 

Bara för att man är en socionom så betyder det inte att man kan dessa uppdrag, menar hon. 

Här kan det bli en rejäl krock när det kommer till förväntningar, både från andra professioner 

men även från socionomerna själva. Då socionomyrket är brett så är det en utmaning att byta 

arbete och förståelsen och förväntningar kan vara olika stora. 

 

De flesta av våra informanter förklarar att de upplever det som enklare att samarbeta med 

professioner inom samma utbildningsområde. Germundsson (2011) förklarar att detta dels 

kan bero på att samma professioner delar samma språk (se mer kapitel 5.2.1 Kommunikation). 

och dels på grund av att det finns en liknande värdegrund, lojalitet och tydligare 

ansvarsområden (ibid). Även fast de flesta av våra informanter tyckte att det var enklare att 
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samarbeta med samma profession så tyckte de dock att de såg mer vinning och effektivitet i 

att samarbeta med andra professioner. Kurator Birgitta berättar att hon upplever det som mer 

givande att arbeta med andra professioner då det finns mer rum för att lära sig av varandras 

kunskaper. Germundsson (2011) skriver att styrkor med det interprofessionella samarbetet är 

ökad effektivitet, kompletterande kunskap mellan professionerna samt en ökning och 

utveckling av lärande och kompetens (ibid). Kurator Elizabeth berättar att svårigheter med att 

samarbeta med samma profession och att dela samma kunskapsbas kan vara att de känner sig 

hotade av varandra. Hon berättar: 

 

” … och sen tänker jag såhär också att ibland kan det till och med vara svårare att 

samarbeta med någon som har samma profession som en själv för att man känner sig lite 

hotad. Att man känner liksom, nej jag vill inte lämna över det här till någon annan. På det 

sättet har vi ju det väldigt bra för att Sixten är den enda sexologen och jag den enda 

kurator. Så vi behöver inte känna hotet på det sättet.” 

 

Goffman (2014) förklarar att personen som lättast kan genomskåda en roll är personen som 

själv har intagit rollen (ibid). Därför kan det vara så att aktörer med samma eller liknande 

roller kan bli ett hot mot varandra då de lättare kan genomskåda varandras möjliga bluffar 

samt att de svårare kan övertyga varandra med sina framträdanden, i de fall där de skulle 

agera som varandras publik.  

 

Skolsköterska Marianne förklarar hur det ofta finns förutfattade meningar om varandras 

yrken, med andra ord fördomar. Hon menar att det krävs erfarenhet för att få den rätta bilden 

då man lär sig väldigt mycket om varandra under arbetets gång. Germundsson (2011) 

undersökte i sin studie vad pedagoger och socialarbetare tyckte om varandra. Det stod tydligt 

att det fanns fördomar gentemot varandra som ofta var ett resultat av kunskapsbrist (ibid). 

Marianne berättar om sin erfarenhet av förutfattade meningar: 

 

”Man har ofta förutfattade meningar om varandras yrke och då har jag fått en annan bild 

för att jag har lärt känna dem (pedagogerna) och jag har verkligen lärt mig en massa. Jag 

har jobbat på vårdcentralen ett par veckor på sommaren så där är mitt hjärta lite med, så 

när dem började klassa ner och började prata skit om att man inte kommer fram på 

vårdcentralen då sa jag ”nähä stopp nu”. Det blir lite att jag går i försvar då för där vet 
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inte dem riktigt hur det är upplagt för de har inte kunnat ta till sig den bilden för de har 

inte arbetat där.” 

 

Marianne berättar att det är viktigt att det finns en nyfikenhet för varandras professioner. Hon 

har dock själv erfarit att mycket arbetsbörda gör så att denna tid för nyfikenhet inte alltid 

finns. Hon nämner vikten av att det finns en förståelse att ingen profession ”sitter och rullar 

tummarna”. Goffman (2014) skriver att det finns två olika aspekter för dramatiskt 

förverkligande. Ofta hamnar den agerande i dilemmat i att aningen handla eller i att uttrycka 

sig. Han skriver att de som utför en uppgift väl har möjligtvis på grund av detta, inte tid att 

uttrycka att hen utför uppgiften väl (ibid). Det kan alltså finnas förutfattade meningar om 

varandras yrken eftersom det ännu inte skapats erfarenheter och kunskap om varandra som 

kan motbevisa dessa fördomar. Det är först vid ett samarbete med andra professioner som alla 

kan dramatisera sina föreställningar och berätta vad det gör. Där det inte finns samarbete eller 

där samarbetet inte har hunnit fortgå, kan det bli att olika professioner tror att andra ”sitter 

och rullar tummarna”.  

 

För att bidra med ett dramatiskt förverkligande för de professionella berättar kurator Anne att 

det på hennes arbetsplats har införts ett möte där teammedlemmarna får komma en gång i 

veckan och beskriva sina aktuella ärenden. Intresset för mötet var stort och fick god respons. 

Problemet, likt skolsköterska Marianne också uttryckte, är att det ofta tillkommer andra saker 

som de behöver prioritera. Tiden för att visa det som utförs finns inte där då handlingen i sig 

tar upp all tid. Anne förklarade att det var självklart att arbetet, handlandet, skulle prioriteras. 

Problemet med att handlande alltid prioriteras kan vara att det är vid just uttryckandet av 

handlingen som kunskap och lärande bland professionerna skapas. Kurator Diana förklarar 

hur de på hennes arbetsplats delar ut introduktionspapper till nyanställda. Att det finns en 

praktikperiod är också något som är vanligt bland nya anställda, enligt våra informanter. Likt 

Goffman (2014) förklarar, så är det viktigt på våra informanters arbetsplats att ett klargörande 

för nyanställda görs i form av teamets ståndpunkt. Ifall den nyanställda inte får dessa 

upplysningar så kan den nyanställda heller inte inta sin roll eftersom hen inte är på det klara 

med vilket framträdande som behövs spelas upp för publiken (ibid). 

 

Sexologen Sixten förklarar att det är viktigt att det finns kunskap men att det är lika viktigt att 

erkänna när kunskapen inte finns. Det är viktigt att kunna erkänna när personen besitter den 

kunskapen som behövs i ett ärende och att kunna erkänna när det behövs hjälp. Skolsköterska 
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Rebecka berättar även hon hur viktigt det är att inte sätta sig i ett rum och inte vilja ta emot 

hjälp och att hon gärna delar med sig av sin kunskap om viljan finns där. Hon fortsätter med 

att berätta att ifall personer redan tycker att de kan allting så behövs det inget 

interprofessionellt samarbete. ”Ju längre man har arbetat desto mindre tycker man att man 

kan”, uttrycker hon. Basic (2015) skriver att det är främjande för det interprofessionella 

samarbetet när samverkansparterna visar ett intresse för varandras kunskaper gällande vilka 

styrkor och svagheter de har (se mer kapitel 5.2.3 Personalens vilja att samarbeta. 

 

 

5.2.3   Personalens vilja att samarbeta 
 

Att visa respekt och ödmjukhet gentemot varandra fungerar som en faktor som påverkar 

samverkan. Både att visa respekt mot varandra som individer men också mot varandras 

professioner. Kurator Anne berättar: 

 

”En av de största utmaningarna handlar om att samarbeta över gränserna och samtidigt 

inom ramen för verksamheten, där kan det bli finliret kan jag tycka. Det handlar verkligen 

om att lira schysst, bra och proffsigt och att ingen ska behöva bli trampad på tårna. Ingen 

ska få känslorna av att någon talar om för mig vad jag ska göra utan att det istället föds 

fram ett samarbete från varje part.” 

 

Martín-Rodríguez (2005) skriver att det är viktigt att det finns en vilja att samarbeta från alla 

parter. Även Basic (2015) trycker på vikten av ömsesidig respekt som en förutsättning. 

Kuratorn Elizabeth förklarar hur en ovilja och avsaknad av ödmjukhet kan sätta käppar i 

hjulen för samarbetet. Hon förklarar hur det kan finnas en ovilja att släppa in andra 

professioner och en inställning om att kunna göra allting själv. Hon menar att ifall man som 

professionell vågar erkänna för sig själv och för andra att man inte kan allt så skulle detta 

förmodligen landa bättre hos mottagaren. Sexologen Sixten och kuratorn Elizabeth har en 

känsla av att det är vanligare förekommande bland högre utbildade att det finns en ovilja att 

samarbeta med de som ligger lite under deras utbildningsnivå. Sixten förklarar: 

 

”En del av de lite högre utbildade kan ibland ha lite konstiga uppfattningar. De kollar inte 

ifall ifall det kanske finns en annan profession som skulle kunna hjälpa till […] En del är 
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också lite rädda för att erkänna att de inte har kunskapen själva […] Jag tycker det är 

tråkigt att man inte erkänner att man inte är specialist på allt i världen.” 

 

Från skolan upplever kurator Elizabeth att det är helt omvänt. Därifrån ringer de ofta för att 

ställa frågor och för att få hjälp.  

 

Skolsköterska Rebecka har en teori om att den yngre generationen yrkesverksamma kan vara 

lite svårare att samarbeta med. Hon har sett ett mönster av att de är mindre benägna av att ta 

hjälp i jämförelse med de andra pedagogerna på skolan. Hon trycker på vikten att frånsäga sig 

den egna stoltheten för att göra det bästa för eleverna. Det är eleverna vi är här för att finnas 

till för, menar hon. Skolsköterska Rebecka berättar att det är olika lätt att samarbeta med 

lärarna på skolan. Hon upplever att de yngre pedagogerna kan vara mindre benägna till att ta 

hjälp och att de tror att de kan klara själva. Hon berättar att det krävs mycket erfarenhet för att 

förstå hur lite man kan och lättare förstår att det krävs hjälp för att göra ett bättre arbete. Att 

de yngre professionella kan vara svåra att samarbeta med kan bero på att de inte är lika säkra 

på sin profession. Martín-Rodríguez (2005) förklarar att de professionella är självsäkra i sin 

roll. Av den anledningen kan de känna att de själva inte riktigt besitter kunskapen och 

erfarenheten för att hjälpa andra professioner ännu. När det kommer till att de yngre ska ta 

hjälp av andra så kan det vara så att bristen på kunskap om de andra professionerna kan leda 

till att de än inte vet vem de kan vända sig till. För att förbereda nya yrkesverksamma för en 

framtid av interprofessionellt samarbete så finns interprofessionellt lärande vilket består av 

utbildning under studentperioden (se mer kapitel 5.2.4 Att lära sig det interprofessionella 

samarbetet).  

 

Blumer (1969) förklarar att varje människa agerar mot saker i sin fysiska värld, som de i sin 

tur känner en betydelse för eller innebörd av som de sedan tolkar och hanterar (se mer kapitel 

4.1 symbolisk interaktion). När vi diskuterade personlighetsaspekten av samarbetet så går det 

att dra som slutsats att innebörden av ödmjukhet kommer att innebära olika för våra 

informanter. Det blev en fin linje mellan att hjälpa varandra och att stiga varandra på tårna, 

likt Anne i citatet förklarar. Blumer (1969) skriver att när två personer agerar med varandra så 

krävs att innebörden av handlingar och gester innebär samma för de deltagande. De behöver 

sätta sig in i varandras roller. Processen består av att en gest visar vad den handlande kommer 

att göra, den visar vad personen den riktar sig mot ska göra och tillsammans leder detta till en 

åtgärd som resultat av bådas handlingar. Sker det ett missförstånd i processen så kommer 
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kommunikationen att vara ineffektiv och åtgärden som de tillsammans skapat kommer bli 

hindrad (ibid.). Kuratorn Elizabeth förklarar hur en sköterska hade utfört en kurativ uppgift 

som egentligen skulle ligga på hennes bord. 

 

Sköterskan kände att Elizabeth hade så mycket att göra och att hon snabbt kunde fixa detta för 

att avlasta henne. Sköterskan utförde en handling som hon förväntar sig ska upplevas som 

hjälpsam av Elizabeth. Elizabeth berättar för oss att hon förstod att detta var en omtänksam 

handling men hon kände ändå att detta var en arbetsuppgift som hon borde ha utfört själv. I 

värsta fall skulle Elizabeth ha kunnat missuppfatta sköterskans motiv med handlingen och 

endast upplevt att någon utomstående kommer och utför hennes uppgifter och nedvärderar 

hennes yrke genom att göra detta. Sköterskan hade i detta fall i sin tur missuppfattat vilken 

respons Elizabeth skulle ge på hennes gest av hjälpsamhet. Likt Blumer (2014) förklarar så 

hade innebörden av handlingen inte varit likadan för sköterskan och Elizabeth. Detta skulle 

leda till att kommunikationen och åtgärden blivit hindrad. I en handling av ödmjukhet kunde 

alltså denna upplevas som antingen hjälpsam eller att gå över gränsen beroende på vilken 

innebörd saker har för de deltagande i interaktionen. Vid SIP-möten förklarar kurator Anne 

hur förundrad hon är att de ibland blir väldigt bra kontra misslyckade, även fast de alla jobbar 

för samma mål. Hon förklarar: 

 

” Jag har varit på möten som har varit fruktansvärda där jag kan tycka att den enskilde 

har blivit utsatta för oss som ska finnas till för att hjälpa denne. Sedan har jag varit på 

möten som har varit jättebra och man undrar hur det kan bli en sådan stor skillnad. Det är 

väldigt intressant, att vi har samma mål men att det ändå kan bli katastrof kontra väldigt 

bra. 

 

Missförstånd i interaktionen skulle kunna vara en anledning att vissa upplever mötet som 

hjälpsamt och vissa upplever det som ”inkräktande”.  Meads och Ashcroft (2005) skrivet att 

det kan ske eventuella överlappningar mellan professioner vid samarbete och att det är viktigt 

att identifiera och klargöra dessa (ibid.) Även våra informanter beskriver hur de ofta får gå 

utanför sitt eget handlingsutrymme vid samarbeten, speciellt nämner skolsköterskan hur de 

ofta har fått ta kurativa uppgifter på skolan. Det är alltså viktigt att klargöra dessa 

överlappningar och sätta gränser mellan varandra så att ingen behöver känna att de blir 

”trampade på tårna” och att samarbetet ses som hjälpsamt. 
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5.2.4  Att lära sig det interprofessionella samarbetet 
   

Interprofessionellt lärande är något som våra informanter inte har hört i sin utbildning eller i 

sitt arbete. Efter att vi förklarat för dem var det innebar så tyckte de att detta är något som är 

viktigt. Utbildningar som istället prioriteras är dem som stärker yrkesutövare i sin egen 

profession. Kurator Anne berättar: 

”Det blir mer fokus på det vi gör än hur vi ska göra det tillsammans, Det handlar om hur 

vi ska bli duktiga på att hantera dessa verktyg istället för hur vi ska använda dem 

tillsammans.” 

 

Comer och Rao (2015) beskriver hur interprofessionellt lärande snarare finns till för att lära 

framtida yrkesverksamma än de som redan är i arbete, att visa dem vad de kan bidra med samt 

klargöra den roll som de har i ett samarbete. Martín-Rodríguez (2005) skriver att utbildning 

av interprofessionellt samarbete framställs som en av de viktigaste faktorerna för att sådana 

samarbeten ska fungera i praktiken. Att studenter endast socialiseras inom sin egen profession 

leder till problematik senare i yrkeslivet. Att under utbildningstiden lära sig att samarbeta med 

andra professioner leder till kunskap kring metoder, ansvar, kompetens, värdering och de 

teoretiska perspektiv som finns inom de andra yrkesverksammas vetenskapsgrenar. Det finns 

ett behov av att lära eleverna att ha kännedom om ansvar och värderingar inom den egna 

professionen för att senare kunna instruera dem för andra (ibid.). Våra informanter har själva 

inte stött på interprofessionellt lärande under sin utbildning. Om detta även är fallet för de 

yngre yrkesverksamma idag så kan detta vara en förklaring till varför skolsköterska Rebecka 

upplever att dessa är svårare att samverka med (se mer kapitel 5.2.3 Personalens vilja att 

samarbeta). De vet inte vilken kunskap andra besitter ännu och de är inte erfarna nog att 

instruera sina egna kunskaper för andra. Våra informanter förklarar att de via erfarenhet 

istället har fått lära sig att samarbeta med andra. Vid frågan ifall det finns rum för att lära sig 

om interprofessionellt samarbete i form av utbildning och forskning så berättar skolsköterskan 

Marianne: 

 

”Inte forskning och sådär, det får man söka sig själv och ta tid för det och det kanske inte 

alltid är prioriterat. Däremot kan träffar, som för någon månad sen när man bjöd in oss 

från skolan från barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomshälsan för 

att berätta mer om verksamheten och vad man hade för tankar och hur  vi samarbetar då. 

Även lite missförfaran och liknande och det är ju bra för att minska frågetecknen och att 
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öka förståelsen. Annars tycker jag inte att det är något särskilt. Det är inte mycket 

utbildningar för sånt kosta pengar där är det frågan om ekonomi igen.” 

 

Utöver träffar likt Marianne i citatet ovan berättar, hittar våra informanter interprofessionellt 

lärande på forum där de får utbyta tankar och reflektioner med varandra. Ett exempel på ett 

sådant forum är SIP-möten och arbetsplatsträffar. 
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6.  Slutdiskussion 
 

Eftersom den interprofessionella samverkan har osäkra forskningsresultat angående effekterna 

för klienten i människovårdande organisationer men som våra informanter inom området är 

glasklara över är det bästa för klienten, ställer vi oss frågan hur läget egentligen ligger till. Vi 

tycker att våra informanter gav en bra bild över läget.  

 

Då materialinsamlingen för studien är färdigställd finns en styrka som återkommer bland våra 

informanter och som vi själva anser vara av stor vikt för den bästa vården för klienten. Denna 

styrka är att samverkan bidrar med ett nätverk som professioner har och som hjälper brukarna 

med vägledning till rätt insatser och hjälp. I kapitel ”5.1.3 arbete utan interprofessionell 

samverkan” beskriver kurator Elizabeth hur ett uteblivet interprofessionellt samarbete skulle 

leda till svårigheter för medborgaren då de själva hade blivit tvingade att leta upp rätt 

myndigheter, organisationer och professioner för att få hjälp. Skolsköterskan Marianne 

berättar också hon om konsekvenserna för medborgaren ifall det inte hade funnits 

interprofessionell samverkan. Följande citat finns inte med i analys men används här för att 

stärka resonemanget att ett uteblivet interprofessionellt samarbete skulle leda till 

konsekvenser för medborgaren:  

 

” … Jag tror att ibland är man så sårbar som förälder att man får så mycket information 

så ibland kan man inte sålla i all den där informationen […] Det är en väldigt stor skillnad 

på exempelvis arbetsterapeut och skolpsykolog som vi vet men som föräldrarna inte vet.” 

 

En brukare i behov av hjälp och insatser hamnar i en djungel med olika myndigheter, 

organisationer och professioner. Vi tänker hur jobbigt det skulle vara för oss att komma in till 

vårdcentralen, få berättat för oss att vi har problematik exempelvis med ögonen men att sedan 

själva behöva söka rätt på vilken typ av läkare och avdelning vi behövde söka oss till. Idag 

finns som tur väl är remisser, som människovårdande organisationer använder sig av för att 

skicka klienten rätt eller vidare. Professioner behöver ha kunskap om varandra så att brukaren 

slipper lägga onödig energi på att söka hjälp. Tidigare forskning visar på att det saknas ett 

forskningsstöd över att interprofessionell samverkan skulle vara det bästa för klienten (Basic, 

2012). Vi tycker att den vägledande funktionen som följer ett interprofessionellt samarbete är 

mycket fördelaktig för klienten.  
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Något intressant som uppstår under materialinsamlingen gång är att informanterna till en 

början var positiva till samverkan, men att de under intervjuns gång kunde mer och mer hitta 

brister med det. Några av våra informanter berättade för oss att interprofessionell samverkan 

är något som ingår i deras arbete. Detta skapar funderingen ifall den positiva framställningen 

grundar sig i vad teamet och organisationen ska stå för, snarare än vad de personligen tycker 

om samverkan. Denna fundering bekräftades när en av våra informanter berättade: 

 

”Många gånger kan jag tänka på ifall det här är något jag står för, eller om det är något 

som jag har formats till i arbetet i den här gruppen eller på den här arbetsplatsen.” 

 

Under studiens materialinsamling märktes även lojaliteter inom teamet av. Informanterna är 

positivt inställda till sin egen profession och till professioner inom det egna teamet. 

Svårigheter med samverkan hamnade nästan alltid utanför den egna organisationens gränser 

eller talades om i allmän form, exempelvis de svårigheter som finns i samverkan mellan 

pedagoger och socialarbetare. Det fanns även kommentarer från våra informanter som 

behövde strykas då de kände sig obekväma med att kritisera sina egna teammedlemmar. Detta 

upplevdes som ett dilemma under studiens gång då det inte är säkert att vi fick svar på vilka 

svårigheter det kan finnas med det interprofessionella samarbetet inom teamet. 

 

Studiens frågeställningar har blivit besvarade, då den sökte efter professioners individuella 

muntliga framställning av interprofessionell samverkan. Vi ställer oss frågan ifall studien har 

bidragit till mer kunskap inom forskningsområdet. Mycket av det som framförs av våra 

informanter stämmer överens över vad som framkommer i tidigare forskning. Av denna 

anledning lägger studien inte fram mycket ny fakta inom forskningsområdet utan snarare 

bekräftar den forskning som redan finns. Med hjälp av studiens teorier bidrar studien dock 

med en egen infallsvinkel på kunskapsområdet. Exempelvis hur lojalitet till teamet kan ha 

påverkat informanters framställning av interprofessionell samverkan. Vi fick god respons av 

våra informanter som tyckte att det var bra att ämnet togs upp. Under intervjuernas gång 

stannade flera av våra informanter upp och fick tänka till, speciellt när vi undrade hur de 

trodde att samverkan hade sett ut ifall de inte fick samarbeta med andra professioner. Några 

informanter uttryckte att de tyckte att studien hade gett dem en tankeställare och att ämnet var 

mycket intressant. Vi fortsatte, efter att materialinsamlingen var färdigställd, att diskutera 

ämnet med studenter och professionella, inom och utanför människovårdande organisationer.  
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Ämnet var intressant och relevant hos de olika professionerna och studenterna. Detta stärker 

vår upplevelse av vilken relevans som studien har för det nuvarande och framtida 

forskningsläget.   

 

Vi som har utfört studien har själva erfarit teamarbete, vilket också ledde till att vi fann ämnet 

intressant att studera och fördjupa oss i. Det var under våra praktiktider som vi fick uppleva 

det interprofessionella samarbetet. Den bild vi själva fick erfara av interprofessionell 

samverkan under praktiktiden stämmer bra överens med den bild som våra informanter målar 

upp i studien. Vi trodde dock att fler konflikter skulle uppmärksammas av våra informanter. 

Vi fick nämligen erfara konflikter både inom det egna teamet och konflikter mellan 

organisationer, men fick av våra informanter nästan uteslutande konfliktbeskrivningar utanför 

den egna organisationens gränser.  

 

6.1   Framtida forskning 
 

Studiens informanter menar alla att det interprofessionella samarbetet medverkar till att 

klienten får den absolut bästa vården. En av informanterna nämner att samverkan underlättar 

för klienterna då många har multiproblematik. Samtidigt visar en av vår tidigare forskning på 

att forskningsresultat angående effekterna som samarbetet har på klienterna präglas av 

osäkerhet (Basic, 2012). Vi ställer oss undrande till varför forskningsresultat är osäkra 

medans studiens informanter är övertygade om att det interprofessionella samarbetet är det 

bästa för klienten. Detta ger rum för frågor till vidare forskning. Vi tror att en studie baserad 

på klienternas och brukarnas egna upplevelser av att olika professioner har samverkat för 

”deras eget bästa” skulle ge ett gott forskningsstöd i denna fråga.  

 

Vi tror att en deltagande observationsstudie av interprofessionell samverkan kan öka 

förståelsen för hur samarbetet fungerar inom organisationen och teamet.  Vi tror att detta 

skulle måla en bättre bild över hur samarbetet fungerar i praktiken. Eftersom 

interprofessionellt samarbete är ett aktuellt arbetssätt i dagens samhälle tycker vi det är viktigt 

att fortsätta att forska om området och dess funktion i praktiken. Då vi själva erfarit 

interprofessionell samverkan under praktiktiden och fått bevittna samarbetet och konflikterna 

mellan professioner på plats anser vi att en observationsstudie skulle ge en mer 

verklighetsbaserad bild på interprofessionell samverkan. 
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7.  Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att analysera och förstå den framställning som aktörer inom 

människovårdande yrken beskriver om interprofessionellt samarbete och vilka förutsättningar 

de anser behövs för att samarbetet ska fungera (se mer kapitel 1. Inledning) . Den kvalitativa 

studien består av material insamlat från åtta informanter med hjälp av semistrukturerad 

intervju (se mer kapitel 3. Metod). Materialet har transkriberats och analyserats utifrån tre 

teorier: Blumers (1969) teori om symbolisk interaktion, Goffmans (2014) teori om 

framträdande och Goffmans (2014) teori om team. Blumers (1969) teori om symbolisk 

interaktion utgår från att alla människor agerar mot saker (allt som människan kan notera i sin 

värld) utifrån vad dessa har för betydelse för dem. Betydelsen som dessa saker har för 

människan härstammar från den sociala interaktionen som sker mellan människor. Betydelsen 

av dessa saker kommer genom en tolkningsprocess hanteras och ändras av människan och 

kommer att hjälpa att hantera de saker som hen möter (se mer kapitel 4.1 Symbolisk 

interaktion). Goffman (2014) förklarar att framträdande är den aktivitet som sker då en 

individ vid ett visst tillfälle framträder på ett visst sätt för att påverka någon av de som 

åskådar framträdandet. För att framträdandet ska vara framgångsrikt behöver åskådarna tro på 

att aktörens framträdande är äkta (se mer kapitel 4.2 Framträdande). Goffmans (2014) teori 

om team innebär att en samling individer framställer en rutin.  Ett teamframträdande innebär 

att en individ uppträder tillsammans med en uppsättning deltagare. Ett team kan agera likartat 

i sin framträdande eller agera olikartat men som passar ihop som en helhet (se mer kapitel 4.3 

Team). 

 

Tidigare forskning i studien visar på både positiva och negativa aspekter med 

interprofessionellt samarbete. Bland de positiva aspekterna nämns bland annat att den ökade 

effektiviteten, kompletterande kunskap mellan professionerna, en ökning och utveckling av 

lärande och kompetens samt en god arbetsmiljö (Germundsson, 2011; Thylefors & Persson & 

Hellström, 2005). De negativa aspekterna innefattar splittringar mellan olika organisationer 

till följd av olika språk, värdegrunder och lojaliteter (Germundsson, 2011). Vilka 

förutsättningar som behövs för ett fungerande interprofessionellt samarbete är kunskap om 

varandras kompetens, prioriteringar och referensramar (ibid). Det är viktigt att det finns en 

vilja att samarbeta och att det förekommer ömsesidigt förtroende, god kommunikation, 

respekt och ett interprofessionellt lärande (Martín-Rodríguez, 2005). Basic (2012) skriver att 
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samverkan är något som ofta framställs som något positivt för myndigheter och 

organisationer. Han skriver också att forskningsresultat av interprofessionell samverkan inom 

människovårdande organisationer präglas av osäkerhet när det kommer till vilken effekt 

samarbetet har på klienterna (se mer kapitel 2. Tidigare forskning). 

 

Studiens informanter framställer interprofessionell samverkan som något fördelaktigt. Bland 

annat nämner de att samarbetet främjar till ökad kunskap och en ökad helhetsinsyn på 

brukarens behov. Det negativa som informanterna nämner med det interprofessionella 

samarbetet är svårigheterna med det mellan-organisatoriska samarbetet. Vid detta samarbete 

sker olikheter kring rutiner. Informanterna beskriver hur samlokalisering underlättar 

samverkan med andra professioner. Informanterna nämner att förutsättningar för ett 

interprofessionellt samarbete är fungerande kommunikation, kunskap om varandras 

yrkesroller, en vilja att samarbeta samt ett aktivt interprofessionellt lärande (se mer kapitel 5. 

Analys).  
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Bilaga 1 
 

Hej! 
Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som nu skriver på vår c-uppsats 
på kandidatnivå. Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för interprofessionellt 
samarbete. Anledningen att vi vill forska om samverkan mellan professioner är för att 
fenomenet ökar samt att vi tycker att det är intressant och relevant att belysa professionernas 
kunskap och förväntningar på varandras yrkesroll. 
 
Vi skulle nu behöva Er hjälp genom att intervjua Dig som har erfarenhet inom detta område. 
Studiens deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta att medverka i den. All 
information som tas upp kommer vi att behandla konfidentiellt. Alla namn och platser 
kommer att avidentifieras i uppsatsen. Intervjun kommer ske individuellt, vår tanke är att 
intervjun beräknas ta ca 1 timma och den kommer spelas in för att inte gå miste om 
informationen. Det insamlande intervjumaterialet kommer vi endast använda till vår studie 
och det kommer att förstöras efter användning. Uppsatsen handleds av disputerad forskare på 
Linneuniversitet i Växjö. 
 
Skulle ni vilja delta skulle vi vara väldigt tacksamma för hjälpen! Hör gärna av er senast den 
2/5-16 så vi kan boka in en tid för intervju.  
 
Tack på förhand! 
 
Kontaktinformation 
 
Student: Namn Namnsson   Handledare: Namn Namnsson 
mailadress    mailadress 
telefonnummer   telefonnummer 
 
Student: Namn2 Namnsson2 
mailadress: 
telefonnummer:    
 
Samtycke till deltagande i studie 
 
Jag har tagit del av studiens syfte och förstått vad mitt deltagande innebär, att intervjun 
kommer att spelas in och att jag när som helst kan välja att avbryta min medverkan. 
 
 
_______________________________ 
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Tack för er medverkan, Matilda & Berwako 
 

 

 

Bilaga 2 
 

Frågeschema 

 

-   Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Vad har du för uppgifter etc.? 

-   Hur definierar du interprofessionellt samarbete? 

-   Berätta om exempel på interprofessionellt samarbete under en vanlig dag. 

-   Kan du berätta om ett ärende där du arbetade/samarbetade med andra professioner. 

-   Finns det professioner (ej din egen) du samarbetar bättre med? Om ja, varför tror det 

att det är så? 

-   På vilket sätt är det relevant att ha interprofessionellt samarbete? Finns det negativa 

samt positiva aspekter med samarbetet tycker du? 

-   Hur tror du att arbetet hade fungerat utan interprofessionellt samarbete? 

-   Upplever du att andra professioner förstår/har kunskap om din yrkesroll? Ge gärna 

exempel. 

-   Anser du att det finns rum för att lära sig om interprofessionellt samarbete? 

Exempelvis utbildning/tidigare forskning etc. 

 


