
 

 

    Rapport 2012vt00115 

Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier.  

Examensarbete i 

Pedagogik med inriktning mot vuxna och 

arbetsliv C, 15 hp 

 

 

 

Team och lärande 

En intervjustudie om team i vården 

 

Anna Bergdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Handledare: Jonas Risberg 

    Examinator: Pia-Maria Ivarsson 

 



 

 

Tack! 
 

Ett stort tack till er respondenter för att ni tog er tid att svara på mina frågor, utan er 

medverkan hade uppsatsen inte varit möjlig. Tack även till er som har hjälpt mig komma i 

kontakt med respondenterna. 

Sedan vill jag även rikta ett tack till min handledare Jonas Risberg och de andra studenterna i 

vår uppsatsgrupp för att ni kommit med idéer och konstruktiv kritik under arbetets gång. 

Tillsist vill jag också tacka nära och kära för inspiration och granskning av uppsatsen. 

Uppsala, maj 2012. 

Anna Bergdahl 

  



 

 

Sammanfattning 
Team är en arbetsform som har funnits en tid tillbaka i historien men 

inte alltid under benämningen team. På senare år förekommer även 

team som arbetsform inom den offentliga sektorn och dess fördelar 

har uppmärksammats inom vården. World Health Organization 

förespråkar ett teamarbete med olika yrkesprofessioner för att 

patienten ska ses utifrån olika perspektiv vilket enligt dem bidrar till 

vinster både för patienten och verksamheten. Denna uppsats bidrar till 

att synliggöra detta då en intervjustudie har genomförts i vården med 

syftet att undersöka de anställdas erfarenhet av att arbeta i team samt 

att ta reda på teamets betydelse för lärandet. Sex stycken 

samtalsintervjuer genomfördes med teammedlemmar från skilda 

yrkesprofessioner och olika verksamheter inom vården. De teorier 

som tillämpas är Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande, Dixons 

teori om dialog samt Schöns teori om reflektion. Teamarbetet skapar 

möjlighet att tillsammans med hjälp av olika kompetenser ge 

patienterna en bättre vård vilket också är teamets mål. 

Arbetsuppgifterna bygger på teamets gemensamma behandling av 

patienten vilket gör att teamet har stor betydelse för respondenternas 

arbete. Problem med teamarbetet är när det uppstår 

samarbetsvårigheter eller slitningar i teamet. I teamet lär de sig 

tillsammans av varandras kompetenser och skapar gemensamma 

kunskaper. Tillfällen till diskussion och reflektion leder till ett 

erfarenhetsutbyte som i sin tur leder till ett kollektivt lärande i teamet.  

Nyckelord: team, vårdteam, interprofessionella team, kollektivt 

lärande samt erfarenhetsbaserat lärande.   
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Inledning 
Detta avsnitt inleds med en förklarande text om varför uppsatsämnet valts samt hur 

teamarbetet förändrats genom historien. Till sist avslutas avsnittet med uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

De flesta av oss har någon gång ingått i ett team eller hört talas om team i arbetslivet men få 

av oss har nog reflekterat över det lärande som sker i teamet. Mina upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta i team fick jag som reseledare och de ligger till grund för mitt 

intresse om just team och grupper. Under mitt examensarbete har jag därför tagit tillfället att 

fördjupa mina kunskaper om team och lärande i team. Under förarbetet med artiklar och 

litteratur uppmärksammade jag teamarbete i vården vilket ledde fram till att denna uppsats 

kommer behandla just team och teamets lärande inom vården. 

En historisk redogörelse av arbete i team 
Team är en arbetsform som finns i många olika former och inom olika verksamheter. Lind & 

Skärvad (1997) menar att många ser team som något nytt fenomen som blev uppmärksammat 

på 1990-talet, vilket de hävdar är ett missförstånd. De menar att vi människor har arbetat i 

team ända sedan vi levde i jägarsamhället. Då som nu arbetade vi tillsammans mot 

gemensamma mål. Teamen fanns där genom historien i olika former men under 

industrialiseringen väcktes intresset för hur vi människor arbetar i grupp. Elton Mayo via 

Human Relation-skolan skrev redan på 1930-talet om gruppens betydelse i arbetet. Några 

årtionden senare på 50-talet bedrevs forskning i London vid Tavistockinstitutet och 

forskningsprogrammets syfte var att få bättre förståelse för människan i arbetslivet. De kom 

fram till att de anställda fick en högre stress och frånvaro vilket ledde till minskad 

produktivitet när de arbetsgrupper som funnits tidigare ersattes med ett mer tayloristiskt 

arbetssätt. Dessa studier låg sedan till grund för den sociotekniska skolan där gruppen ska ses 

både utifrån sociala behov och tekniska krav. Detta perspektiv fick ett stort genomslag inom 

svensk industri på 70-talet och benämndes som självstyrande grupper. Det som gjordes var att 

de anställda fick möjlighet att rotera mellan arbetsuppgifterna, de jobbade med mer 

sammanhängande arbetsuppgifter istället för enstaka enkla uppgifter samt att 

arbetsuppgifterna gjordes mer kompetenskrävande och ansvarskrävande. Under 90-talet 

skapades nya typer av team inspirerade från den japanska industrin. En ökad förändringstakt, 

globalisering och ökat kundinflytande är några av de orsaker som bidragit till nya former av 

team. Projektteam, kvalitetsteam, operativa arbetsteam och virtuella team är exempel på team 

som skapats efter de nya förutsättningarna. 

De team som nämnts ovan är exempel från industrin men Håkan Sandberg (2006) skriver att 

ramlagstiftningen som infördes på 1980-talet har bidragit till att de offentliga verksamheterna 

i Sverige har infört teamarbete i verksamheten. Ramlagstiftningen innebar att verksamheterna 

ska utforma det egna arbetet, med hjälp av tilldelade resurser, utifrån ramlagar innehållandes 

allmänt styrande formuleringar och mål. För att målstyrningen ska fungera måste 

medlemmarna i teamet arbeta aktivt för att de övergripande avsikterna med verksamheten ska 

bli konkreta mål i det egna teamet. Sandberg skriver också att intresset för team har ökat 

eftersom det finns en önskan om ekonomisk effektivisering. De ökade 
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konkurrensförhållanden som finns inom offentlig sektor och mellan privat sektor har också 

bidragit till intresset för team. Många verksamheter arbetar också i team då deras uppfattning 

är att individerna får ett större utrymme att använda sin kompetens och utvecklas i jämförelse 

med en mer regelstyrd arbetsgrupp. Det beror på att medlemmarna i teamet och teamet självt 

får ett större handlingsutrymme. Ett exempel på att team får genomslag inom de offentliga 

verksamheterna är att World Health Organization (1999) skriver i sitt policydokument att de 

förespråkar ett teamarbete mellan olika yrkesprofessioner inom vården för att kunna se 

patienterna utifrån olika perspektiv. De menar att ett integrerat hälsoarbete visar på många 

vinster både för patienterna och verksamheten. Teamen ska även vid behov sträcka sig utanför 

vården och innefatta till exempel socialtjänst. 

Föregående stycken beskriver hur synen på team har sett ut genom historien och framtill nu då 

team är en vanlig arbetsform i så väl privat och offentlig sektor. Denna uppsats ska bidra till 

detta med att belysa de anställdas erfarenheter av att arbeta i team samt att beskriva det 

lärande som sker i teamen. Uppsatsen är avgränsad till att behandla teamarbete inom 

vårdyrket.   

Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka de anställdas erfarenheter av att arbeta i team samt att ta reda på 

teamets betydelse för lärande. 

 Vilka möjligheter och problem ser de anställda med teamarbete? 

 Hur upplever de anställda att de lär sig i det dagliga arbetet inom teamet? 

 Vilka förutsättningar och hinder för lärande finns det inom teamen? 
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Forskning om lärande och team 
I denna del presenteras forskning om lärande och team. Först presenteras olika definitioner 

av team och därefter teams olika egenskaper. Detta är för att få en generell förståelse av vad 

team och teamarbete är. Därefter följer forskning om lärande i arbetet, dialogens betydelse 

för lärande, kollektivt lärande och till sist en avhandling om interprofessionella team i 

vården. Denna forskning presenteras för att få en fördjupad bild om lärande i arbetet och i 

team samt att redogöra för tidigare forskning om team i vården. 

Vad är ett team? 
Definitionen av team på Nationalencyklopedins hemsida är kortfattad och lyder ”mindre 

grupp som samarbetar i bestämt syfte”.  Lind och Skärvad (1997 s. 20) har en annan 

definition vilken är: 

”Ett team består av ett antal individer – vanligtvis inte så många – med olika 

kompetenser som arbetar tillsammans eller med integrerade arbetsuppgifter i 

syfte att nå vissa mål.” 

Lind och Skärvad menar med integrerade arbetsuppgifter att gruppen inte nödvändigtvis 

måste vara på samma geografiska plats utan att de via arbetsuppgifterna arbetar som ett team. 

Arbetsuppgifterna förenar teamet och tillsammans på olika håll uppnås de gemensamma 

målen. 

Rolf-Petter Larsen (2003) menar att det är människor med olika kompetenser som samarbetar 

mot ett gemensamt mål som skiljer teamet från övriga grupper. Han menar också att det finns 

identifierbara gränser mellan teamet och övriga grupper i dess närhet. Team är ofta 

förknippade med organisationer eller andra sociala system som har skapat teamet för ett 

speciellt syfte. Det gör att teamet också har ett ansvar gentemot uppdragsgivaren att uppnå 

målen eller genomföra det som är överenskommit. Han skriver även att team kan arbeta och 

utföra sina arbetsuppgifter tillsammans trots att det finns ett geografiskt avstånd. 

Rolf-Petter Larsens beskrivning har stor likhet med Lind och Skärvads definition. De 

gemensamma målen men också att individerna har olika kompetenser finns i båda 

definitionerna. 

Skillnaden mellan en grupp och ett team beskriver Lind & Skärvad (1997) som att en grupp 

består av ett antal individer som samspelar med varandra, medan ett team är en speciell slags 

grupp som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Teamets medlemmar har även olika 

kompetenser som kompletterar varandra. 

Teamets olika egenskaper 
Håkan Sandberg (2006) menar att de essentiella egenskaperna synergi och en tydlig målbild 

är den minsta gemensamma nämnaren för alla team. Synergi betyder samverkan och kopplat 

till team innebär synergi att det finns en vinst i att samarbeta och mötas. Samarbetet skapar ett 

mervärde som leder till ett bättre resultat än om medlemmarna i teamet skulle ha arbetat 

individuellt. Synergin brukar beskrivas som att 1+1=3. Målet måste vara tydligt och 

medlemmarna väl överens om hur arbetet för att nå målet ska utföras. Målen ska vara väl 
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förankrande och kopplade till resultatet i verksamheten. Det är också viktigt att målen är 

realistiska och formas utifrån de ekonomiska resurser och kompetenser som finns inom 

teamet. 

Sandberg (2006) skriver att teamets strukturella egenskaper beskriver hur många individer 

teamet har, vilka medlemmarna är, uppgifter samt hur teamet leds. Antalet medlemmar i ett 

team bestäms utifrån teamets mål och hur teamet ska uppnå synergi. För att uppnå synergi 

kanske ett visst antal kompetenser krävs i teamet. Tillfällen till möten och hur antalet i teamet 

påverkar arbetet inverkar också på hur stora teamen blir. Sandberg menar att ett team större än 

8-10 medlemmar har svårt att ha en väl fungerande, effektiv och problemlösande 

kommunikation. För att få ett effektivt och väl fungerande teamarbete är det viktigt att 

kompetenserna stämmer överens med de uppgifter teamet har. Medlemmarna ska ha olika 

kompetenser för att på bästa sätt kunna lösa de problem och uppgifter man står inför samtidigt 

som det ska finnas en gemensam kompetens. Den gemensamma kompetensen innebär att 

medlemmarna är väl införstådda i den gemensamma verksamheten, att de tillsammans har 

arbetat fram en värdebas som ligger till grund för arbetet samt förmågan att ha en öppen 

kommunikation. Medlemmarna i teamet ska se positivt på de olika kompetenserna inom 

teamet och se till att det finns möjligheter att utveckla dem, ge varandra feedback samt 

uppmärksamhet vid framgång. För att undvika konflikter mellan teamarbetet och den 

individuella professionen är det viktigt att teamet diskuterar igenom hur en balans där emellan 

ska uppnås. Vissa medlemmar som till exempel kuratorer och sjukgymnaster kan ingå i flera 

team vilket innebär att de ofta har ett stort handlingsutrymme och frihet i att bestämma hur 

mycket energi de vill lägga ner på teamarbete. Detta kan vara mycket positivt för vissa men 

upplevas som ensamt för andra och att de inte har en tillhörighet i de olika teamen. Ledningen 

i team ser väldigt olika ut beroende på teamets uppbyggnad, uppgifter och verksamhet. I vissa 

fall är en av medlemmarna i teamet chef och i andra finns det en chef utanför teamet som 

leder flera olika team. Ytterligare ett alternativ är att ledarskapet roterar inom teamet.  En 

viktig fråga att ställa inom teamet är vilka teamets arbetsuppgifter är och vilka av 

arbetsuppgifterna som ska lösas tillsammans. Beroende på uppgifterna löses vissa uppgifter 

individuellt, av vissa medlemmar och ibland av hela teamet. Faktorer som kan påverka det är 

ekonomi, tid och hur teamet brukar arbeta. 

Sandberg (2006) beskriver också teamets processegenskaper vilket rör sig om extern och 

intern kommunikation. En del i detta är att framgångsrika team har visat sig vara bra på att 

använda de olika åsikter och mottsättningar som finns på ett konstruktivt sätt. Genom att 

diskutera de olika uppfattningarna öppet och samtidigt granska och försöka förstå, bidrar det 

till ett lärande mellan medlemmarna i teamet. Den typen av diskussioner bidrar till synergin 

och att fokusera på det gemensamma målet. En annan del kopplat till den interna 

kommunikationen är att teamet skapar en gemensam värdebas med svar på frågor om till 

exempel teamets mål och uppgifter, varför teamet finns, visioner, beslutsfattning och 

utveckling. Värdebasen i teamet påverkas även av verksamhetens och individernas egna 

värderingar. Arbetsklimat och tid är andra faktorer som påverkar processerna inom teamen. 

Arbetsklimatet är individens helhetsupplevelse av hur kommunikationen och andra sociala 

aspekter fungerar inom teamet. För att teamet ska uppnå synergi och ha en tydlig målbild 
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behöver medlemmarna reflektera över de aktiviteter som sker inom teamet. På så vis kan 

medvetandet öka om vilka hinder och förutsättningar som finns för att uppnå målet och att 

utvecklas inom teamet. 

Förutsättningar och hinder för lärande i arbetet 

Per-Erik Ellström (1996) menar att det är viktigt med utveckling av både individen och 

verksamheten för att skapa lärande arbetsplatser. För att kunna skapa lärande i arbetet belyser 

han de förutsättningar och hinder som finns. Tydliga och sammanhängande mål som alla 

inom teamet eller organisationen arbetar mot är en viktig förutsättning för lärande. Samtidigt 

kan målen många gånger tolkas olika, vara motsägelsefulla eller att de anställda inte förstår 

eller känner engagemang inför målen. Det gör att mål både är en förutsättning men många 

gånger också ett hinder för lärande. Ellström menar att målen är viktiga men för att de ska ha 

en funktion bör de anställda vara med och formulera målen, diskutera målen och resultaten 

samt att ta initiativ till förändringar. Engagemanget inför målen gör det lättare för de anställda 

att förstå och ta till sig målen. Arbetet med målen ökar möjligheterna till att de anställda 

känner sig delaktiga i arbetet med förändringar och liknande situationer. Delaktigheten ökar 

engagemang och förståelse vilket leder till lärande. Hinder för lärande sker då delaktigheten 

är låg och de anställda känner att de saknar tillfällen för att ifrågasätta och reflektera över 

verksamheten och de eventuella förändringarna. 

En annan viktig del Ellström (1996) tar upp och som påverkar lärandet i arbetet är 

arbetsuppgifternas utformning. Arbetsuppgifterna ska kännas utmanande, vara lagom 

komplexa och de anställda ska känna att de har kontroll över uppgifterna. För lite komplexitet 

gör att arbetsuppgifterna känns enformiga och det saknas utmaning i arbetet. För hög grad av 

komplexitet leder däremot till stress och försämrad prestation då de anställda saknar kontroll 

över uppgifterna. För att få nya kunskaper måste de anställda utbildas inom till exempel ny 

teknik. För att kunna tillägna sig kunskapen är det viktigt att den är förankrad i verksamheten 

och utgår från de problem och behov som finns där. Utbildningen bör skapa möjligheter till 

dialog mellan de anställda och de som ska kommunicera den nya kunskapen. Det är viktigt att 

nivån på utbildningen stämmer överens med deltagarnas kompetens, för annars är risken att 

de utvecklar ett motstånd och på så vis inte tar till sig den information som kommuniceras. 

(Ellström, 1996) 

Ellström (1996) menar också att det är viktigt att skapa förutsättningar för erfarenhetsbaserat 

lärande. Detta sker genom tillfällen av erfarenhetsutbyte och reflektion mellan de anställda i 

det dagliga arbetet. Finns inte de tillfällena är det risk att det lärande som finns nära till hands 

inte utnyttjas. Reflektionen kan ske enskilt men då tillfällen skapas för reflektion ska det vara 

inom de team eller grupper som arbetet utförs. Det kan också vara värdefullt att skapa tillfälle 

för diskussion och reflektion över gränserna mellan olika grupper och avdelningar. Ett 

fungerande teamarbete är en viktig arena för erfarenhetsbyte och lärande men det kan också 

försvåra lärandet. Exempel på faktorer som kan försvåra är om det finns olika intressen hos 

medlemmarna i teamet, om det saknas förtroende samt om det finns ett ”vi och dem 

tänkande” mellan olika team eller yrkeskategorier. Sammansättningen av teamet har också 

stor betydelse för lärandet. Ett team där olikheterna är för stora har en risk att skapa konflikter 

och som då kan drabba arbetet och dess lärande. För lika team går miste om andra perspektiv 
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och blir likriktade. Teamen bör skapas med variation vad det gäller att främja idéutveckling 

och lärande. Samtidigt bör de vara lika när det handlar om att kommunicera och fatta beslut. 

Till sist menar Ellström att ledningen har en viktig del i lärandet genom att hela tiden satsa på 

och främja utveckling på arbetet. 

Lärande dialog 
Lena Wilhelmsson (1998) har skrivit en avhandling om hur lärandet sker i gruppsamtal. Syftet 

med avhandlingen var att öka kunskapen om dialog/gruppsamtal som social företeelse, dels 

som fenomen och dels som en process där ett lärande sker. I avhandlingen har hon utgått från 

flera lärteorier men tyngdpunkten ligger på Jack Mezirows teori om transformativt lärande. 

Syftet är också att se om dialogmötet som en pedagogisk metod har inverkan eller effekt på 

lärandet samt att beskriva och analysera de arrangerade gruppsamtalen från olika perspektiv 

med hjälp av olika metoder. Grupperna består av olika sammansättningar av yrken och kön 

som arrangerats för att studien ska kunna genomföras. De delar som undersöks och analyseras 

är samtalsmönster, samtalsinnehåll och perspektiv samt samtalarnas lärande. Resultatet av 

analysen visar att de flesta talar ”lagom mycket” men att de finns också några som pratar mer 

eller mindre än den fördelade talmängden. De som pratade mycket har en överordnad position 

i förhållande till de andra deltagarna och de som pratade lite har en underordnad position. 

Detta bidrar till asymmetri i dialogen. I de grupper där alla pratade lika mycket var det 

symmetri i dialogen och för att det ska uppnås bör längre och kortare repliker vara jämt 

fördelade mellan deltagarna. Det krävs också att deltagarna frigörs från hierarkiska mönster 

och att de som har en överordnad position släpper in och aktivt stödjer de andra deltagarna så 

att de delar med sig av sina erfarenheter i samtalet. 

Vid undersökningen av hur deltagarna hade lärt sig användes materialet från intervjuerna och 

enkäterna för att göra enskilda analyser av deltagarna. Det sker dels ett individuellt lärande 

och dels skapas möjligheter till ett kollektivt lärande. De lär sig rena fakta men också 

kunskaper i samtalsprocesser. Maktbalansen och symmetrin i samtalen har stor betydelse för 

hur deltagarna i gruppen lär. Ett symmetriskt lärande leder oftast till utveckling medan ett 

asymmetriskt lärande kan bidra till ett falskt eller negativt lärande. Reflektion hjälper till att 

bli medveten om dominansförhållanden inom gruppen och sin egen roll i samtalet. Genom att 

bli medveten om den kan det gå lättare att skapa symmetri i samtalen. Reflektion är också en 

viktig del i det Wilhelmsson (1998) kallar dialogkompetens. Dialogkompetens innebär att 

kunna argumentera för sin åsikt och samtidigt vara öppen för andras åsikter samt att vara 

kritisk till sina egna åsikter och samtidigt granska andra. Om samtalen upplevs som positiva 

för de enskilda deltagarna finns förutsättningar för ett transformativt lärande. Transformativt 

lärande innebär att perspektiv förändras när vuxna genom samtal med andra får 

förutsättningar att ta del av andras erfarenheter, vilket skapar möjligheter att granska sina 

egna föreställningar om verkligheten. För att uppnå transformativt lärande ska samtalet dels 

ha varit symmetrisk och dels haft en dissonans, till exempel i form av ett problem som 

uppstått. Även här krävs reflektion för att perspektiv ska förändras. Det är individerna som lär 

men genom att tillsammans utbyta erfarenheter och reflektioner kan ett kollektivt lärande 

skapas. Flera olika perspektiv leder till nya gemensamma kunskaper som deltagarna kommit 

fram till gemensamt. 
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Kollektivt lärande 
Otto Granberg (2000) skriver om team och kollektivt lärande. Han menar precis som 

Sandberg (2006) att ett team är en arbetsgrupp som kan uppnå synergieffekter och på så vis 

skapa ett mervärde. Granberg menar att det kollektiva lärandet är en viktig förutsättning för 

att teamet ska uppnå synergi. Kollektivt lärande innebär att teamet tillsammans lär sig och 

utvecklar ett sätt att tänka och agera i situationer relaterade till teamets uppgifter. Via dialog 

och reflektion delger medlemmarna sina tankar och erfarenheter. Detta gör att teamets 

individer tillsammans bygger upp liknande kognitiva strukturer som i sin tur leder till att 

teamet skapat en typ av gemensam handlingsberedskap. För att ett team ska kunna uppnå 

kollektivt lärande är det viktigt att alla har förstått och accepterat uppgifterna, att alla är en del 

i teamet och att arbetsuppgifterna är kopplade till teamet samt att alla skapar och ger plats för 

dialog och reflektion så att den sociala interaktionen utvecklas. 

Otto Granberg och Jon Ohlsson (2005) skriver om kollektivt lärande i team och dess 

betydelse för handlingsrationalitet. Deras forskningsfokus är lärande i team och grupper samt 

människors organiserade samarbete. Lärandet i team och grupper studeras med en 

organisationspedagogisk forskningsansats vilket innebär att de studerar de pågående 

lärprocesserna som sker i den dagliga verksamheten. Författarna menar att den synergi som 

team skulle kunna uppnå inte kommer fram i många fall. Det kan till och med vara så att det 

uppstår en negativ synergi där den kompetens som finns i teamet inte tas tillvara. Faktorer kan 

vara att kompetensen inte har synliggjorts eller att olika intressen inom teamet bidrar till att en 

viss kompetens inte används. För att synergi och kollektivt lärande ska uppnås krävs det att 

medlemmarna i teamet diskuterar och reflekterar över de individuella tankarna och 

erfarenheterna för att sedan kunna utveckla en gemensam förståelse. För att åstadkomma ett 

kollektivt lärande måste tillfällen för interaktion skapas. Samtidigt är det viktigt att poängtera 

att det inte måste vara möten avsatta just för att till exempel reflektera över en viss fråga utan 

dessa processer sker hela tiden i det vardagliga arbetet. Genom samtalen organiseras ett 

samarbete i teamet kring utformandet och genomförandet av uppgiften. Det ökar 

förutsättningarna för ett team där alla medlemmarna är delaktiga och tar plats. Det kollektiva 

lärandet kan beskrivas genom att det först sker en handling som medlemmarna reflekterar 

över. Vid en liknande situation reflekterar de inblandade över de tidigare erfarenheterna och 

handlar därefter. Detta menar författarna blir som en spiral med ”handla först - tänka sedan” 

och därefter ”tänka först – handla sedan”. Utifrån de erfarenheterna utvecklas sedan ”handla 

först - tänka sedan” i ett ytterligare steg och på så vis är spiralen igång. Det kollektiva lärandet 

ökar teamets handlingsrationalitet inför uppgiften. Processen bygger till viss del på tolkande 

så när teamet får en uppgift utgår medlemmarna från direktiv, verksamhetsmål och policys 

men samtidigt tolkas det utifrån teamets egna erfarenheter. Även avsikten med teamets 

sammansättning och syfte tolkas och det kommer sedan påverka hur och om det kollektiva 

lärandet skapas. Teamets omgivning och sammansättning kan förändras vilket leder till att 

processer förändras och nya tolkningar görs för att upprätthålla den gemensamma förståelsen. 
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Interprofessionella team i vården 
Susanne Kvarnström (2007) har skrivit en licentiatavhandling innehållandes diskurs- och 

innehållsanalytiska studier om interprofessionellt teamarbete i vården. Syftet var att 

undersöka och beskriva hur teammedlemmar konstruerar och skapar innebörder av team och 

teamarbete mellan flera hälsoprofessioner. Detta övergripande syfte delades upp i två mer 

specifika syften. I denna uppsats kommer fokus att vara på den studie vilken benämns som 

studie 2. Syftet i den studien var att identifiera och beskriva svårigheter som hälsoprofessioner 

har uppfattat vid interprofessionellt teamarbete, där avsikten även var att möjliggöra en 

diskussion om implikationer för interprofessionellt lärande. Kvarnström (2007) genomförde 

arton semistrukturerade intervjuer i studie 2 och dessa analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet återges respondenternas beskrivningar av de svårigheter de 

upplevde med interprofessionellt teamarbete, konsekvenserna av detta samt hur svårigheterna 

hanterades och eventuellt löstes. Resultatet presenteras utifrån tre teman som framkom under 

analysen av intervjun. Dessa är teamdynamik, professionernas kunskapsbidrag samt den 

omgivande organisationens påverkan på teamet. 

De svårigheter som återgavs under temat teamdynamik var att respondenterna upplevde att 

teamets påverkan och bestämmande stod över individens och dennes yrkesgrupp vilket 

upplevdes som kritiskt. En annan svårighet var när en yrkesgrupp hade färre personer i teamet 

men stort ansvar för teamets gemensamma beslutsprocess. Det upplevdes av de berörda som 

ett ojämnt ansvar för egna och andras uppgifter. Den sista svårigheten gällande teamdynamik 

var när andra teammedlemmar gick in på det egna professionella området. (Kvarnström, 

2007) 

Det andra temat berörde professionens kunskapsbidrag vilket handlade om interaktionen 

mellan de olika yrkenas kunskaper och kompetenser. Respondenterna återgav att de i vissa 

situationer upplevde att deras eller andras kunskapsbidrag inte värderades likvärdigt eller togs 

till vara inom teamet. Detta bidrog till att alla medlemmar i teamet inte medverkade med 

deras kunskaper vilket påverkade bedömningen av patienten. En annan svårighet var bristande 

samsyn som kunde uppstå då en ny medlem med en ny kompetens eller kunskap kom till 

teamet. Ytterligare en svårighet var när alla teammedlemmarna inte hade den senaste 

informationen gällande den aktuella patienten. Det gjorde det svårare att bemöta patienten på 

bästa sätt och personalen kunde inte ta över efter varandra på smidigast sätt. (Kvarnström 

2007)  

Det tredje temat var den omgivande organisationens påverkan på teamet. En svårighet var att 

organisationen hade hierarkiska värderingar av olika yrken vilket bidrog till att vissa yrken 

upplevde att de hade det svårare att värderas i teamet. Förändringar inom organisationen och 

miljön, som bidrog till att teamen fick nya sammansättningar och storlekar, andra lokaler eller 

ökat patientflöde, ledde till tystnad och minskad trygghet i teamet. Den sista svårigheten var 

när teamet inte hade de yrkesgrupper som behövdes för att ge patienterna de bästa 

förutsättningarna gällande vård. (Kvarnström, 2007)  

I slutsatsen skriver Kvarnström (2007) gällande studie 2 att de uppfattade svårigheterna vid 

teamarbete fick konsekvenser dels för individerna men också för det gemensamma arbetet i 
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teamet. Svårigheterna bidrog till att arbetet med att få en helhetssyn på patientens problem 

försvårades, vilket gjorde att teamet inte kunde bemöta och hjälpa patienten på det sätt teamet 

önskade. Detta visar att meningen med teamarbetet så som teammedlemmarna skapat det inte 

alltid fungerade så som medlemmarna ville. Kvarnström menar också att i arbetet inom 

interprofessionella team har medlemmarna utvecklat strategier för hur de ska hantera och lösa 

de uppfattade svårigheterna som har beskrivits. Utvecklingen av strategierna medförde olika 

former av interprofessionellt lärande inom teamet. Detta lärande har sedan praktisk betydelse 

för hur teamet fortsätter att utvecklas. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teorier om erfarenhetsbaserat lärande, dialog och reflektion. Detta 

är begrepp och teorier som har förekommit i den forskning som beskrivits i föregående 

avsnitt. Nedan följer en bakgrund och förklaring till dessa återkommande begrepp. 

Kolb – erfarenhetsbaserat lärande 
David A Kolb (1984) bygger sin teori om erfarenhetsbaserat lärande utifrån Jean Piagets 

stadieteori, John Deweys modell om lärandeprocessen samt Kurt Lewins beskrivning av 

aktionsforskning och utveckling. Kolb har skapat en modell med utgång från Lewins som 

beskriver erfarenhetsbaserat lärande och den bygger på de gemensamma idéerna hos Piaget, 

Lewin och Dewey. Lärandet beskrivs som en cykel i fyra delar (figur 1.) som börjar med en 

konkret upplevelse, därefter följer en reflekterande observation av upplevelsen, utifrån den 

reflektionen sker en abstrakt begreppsbildning där erfarenheten blir till teorier som sedan kan 

användas aktivt i nya situationer. Denna process visar hur erfarenheter ger nya kunskaper som 

sedan kan användas i nya situationer. Individerna kommer i kontakt med nya erfarenheter hela 

tiden och därför sker det ständigt ett lärande. 

 

Figur 1. Kolbs (1984)  modell av erfarenhetsbaserat lärande. 

Dixon – dialog 
Nancy Dixon (2000) definierar dialog som en särskild sorts samtal som bekräftar det 

personliga förhållandet mellan deltagarna i samtalet och erkänner deras gemensamma rätt och 

intellektuella förmåga att förstå världen. Dialogen bygger på ömsesidighet och innebär en 

samhörighet. Med dialog kan vi få andra människor att ändra sin uppfattning och på så vis kan 

vi förändra gruppen, organisationen eller samhället. I definitionen utgår Dixon från Chris 

Argyris, David Bohm, Jack Mezirow, David Johnson och Roger Johnson samt Paulo Freires 

teorier. Utifrån en sammanfattning av teorierna tillsammans med hennes egen uppfattning 

skapas sedan ett eget perspektiv på dialogen. Dixon menar att syftet med dialogen är att 

upptäcka det som är underförstått och på så sätt öka medvetenheten om sin omgivning. För att 

kunna bli medveten och kunna lära oss behöver vi andra människor omkring oss för att kunna 

föra en utvecklande dialog. I dialogen delas perspektiv som kan ifrågasättas och stödjas, vilket 

skapar ett lärande tillsammans med andra. 

Konkret 
upplevelse  

Reflekterande 
observation  

Abstrakt 
begreppsbildning   

Aktivt 
exprimenterande  
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Dixon (2000) menar att vi har en instrumentell relation till varandra på våra arbetsplatser där 

anställda ses som resurser för att kunna uppnå de gemensamma målen inom organisationen. 

Många av de relationer som finns på arbetet är kopplade till arbetsuppgifterna. Till exempel 

relationen mellan anställd och chef. Detta kan göra att människorna i organisationen ses som 

ett redskap och att det mänskliga försvinner. En frekvent dialog kan vara ett sätt att mjuka upp 

den instrumentella karaktären i relationerna. Genom samtal kan chefer och anställda skapa en 

samstämmighet kring de gemensamma målen, arbetsuppgifterna och vid problemlösning. Via 

dialogen skulle det vara möjligt att förändra de antaganden och perspektiv som upplevts som 

självklara och på så vis skapas nya möjligheter och förändringar. Med detta menar Dixon att 

dialogen är en bekräftelse på kollektivets intellektuella förmåga, för utan människorna i sin 

omgivning finns inte möjligheten till att ta del av andras perspektiv. Dixon skriver också att 

organisationer pratar om ökad delaktighet istället för att rent ut be om de anställdas idéer och 

åsikter vilket är ett tecken på att vi har svårt att vara medvetna om den kollektiva 

intellektuella förmågan. En annan del med dialogen är att det inte går att veta vad den 

kommer att ge för resultat och det går heller inte att reglera dialogen. Detta kan bidra till att 

vissa organisationer inte uppmuntrar till dialog. För att organisationen ska kunna få en 

fungerande dialog krävs ett öppet och fritt klimat där individen respekteras, informationen 

finns tillgänglig för alla och möjligheten till att ifrågasätta varandras idéer är lika för alla. 

Utan dessa förutsättningar är det svårt att skapa en arbetsplats där dialogen är en naturlig del. 

Schön – reflektion 
Donald A Schön (1983) inleder sin bok The reflective practitioner med att rikta kritik mot 

teknisk rationalitet, vilket han menar är att använda sig av logiska och strikta modeller för hur 

vissa problem ska lösas. Schön menar att problemen presenterar sig inte själva för oss utan det 

är under vårt arbete genom att fundera och reflektera över det vi gör som vi kommer i kontakt 

med de problem som vi sedan tar oss an. I vårt yrke har vi vissa grundkunskaper som vi 

använder oss av i arbetet och dessa kunskaper används rutinmässigt. Dessa grundkunskaper 

nämner Schön som knowing-in- practice och knowing-in-action, samtidigt så menar han att 

det inte är tillräckligt för att ta sig an nya situationer och problem. Därför använder han sig 

även av begreppet reflection-in-action (reflektion i handling) som innebär att yrkesutövaren 

reflekterar över nya situationer, uppgifter eller över tidigare uppgifter utifrån ett nytt synsätt 

medan arbetet utförs. På så vis uppstår det ny kunskap utifrån tidigare kunskap. Ett annat 

begrepp kopplat till detta är reflection-on-action (reflektion om handling) som beskriver den 

reflektion som sker efter att arbetet är utfört. Även den reflektionen kan leda till nya idéer om 

hur uppgifter ska utföras och utvecklas. 

Summering av forskning och teori 
Detta avsnitt redogör för hur de olika begreppen, som återkommer i så väl forskningen som 

teorier, förhåller sig till varandra. Det ger en kort summering av det som har presenterats 

mer ingående i de två föregående avsnitten. 

Synergi är något som flera av författarna skriver om och beskrivs av Sandberg (2006) som en 

av de minsta gemensamma nämnarna för alla team. En del i att uppnå synergi i teamet är att 

teammedlemmarna har olika kompetenser som kompletterar varandra för att på bästa sätt 

arbeta mot målet. Kollektivt lärande är en viktig förutsättning för att uppnå synergi enligt 
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Granberg (2000) och Granberg & Ohlsson (2005). Det kollektiva lärandet bygger på att 

medlemmarna i teamet ger plats för dialog och reflektion för att tillsammans skapa en 

gemensam handlingsberedskap. Dialogens betydelse för lärande är något som även Dixon 

(2000) och Wilhelmsson (1998) skriver om. Dixon menar att dialogen hjälper oss att upptäcka 

det som är underförstått och att öka vår medvetenhet genom att vi delar våra perspektiv med 

andra. Wilhelmsson använder sig av uttrycket dialogkompetens som innebär att de som 

samtalar argumenterar för sin åsikt och är öppna för de andras åsikter samtidigt som de håller 

sig kritiskt granskande till det som sägs. Hon skriver även om att det kan uppstå asymmetri i 

dialogen om fördelningen inte är jämn mellan de som samtalar. För att undvika asymmetri är 

det viktigt att teammedlemmarna frigör sig från hierarkiska mönster. För att bli medveten om 

asymmetrin är ett steg att reflektera över eventuella dominansförhållanden för att bli 

medveten om sådana råder. Reflektion är ett återkommande begrepp som Granberg (2000), 

Ellström (1996), Schön (1983) samt Kolb (1984) skriver om. Ellström och Kolb skriver om 

reflektion som en del av erfarenhetsbaserat lärande medan Schön använder sig av uttrycken 

reflektion i handling och reflektion om handling. Den andra gemensamma nämnaren för team 

som Sandberg skriver om är en tydlig målbild. Målets betydelse tas även upp i definitionerna 

av team (Larsen, 2003 samt Lind & Skärvad, 1997). Ellström skriver också om mål men i 

betydelse för lärande.   
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Metod 
Under avsnittet metod redogörs för val av perspektiv och metod samt de urval och 

avgränsningar som genomförts. Även arbetet inför och under intervjuerna redogörs samt hur 

ett etiskt förhållningsätt präglat arbetet. Till sist berättas hur analysen av data har utförts.  

Val av perspektiv och metod 
Då avsikten med uppsatsen är att undersöka hur de anställda upplever lärandet i teamen samt 

att ta reda på teamets betydelse för lärandet har ett aktörsperspektiv valts. Aktörsperspektivet 

utgår just från individen och menar att individens känslor och upplevelser är utgångspunkten 

(Hyldgaard, 2006). Enligt aktörsperspektivet är människan medveten om sig själv, sin vilja 

och sin omgivning till skillnad från det strukturella perspektivet som menar att människan är 

en del i en struktur där hon är styrd utifrån de kontexter som finns. För att kunna ta reda på 

och kunna synliggöra de anställdas egna upplevelser har jag valt att använda mig av 

samtalsintervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012). Genom att använda 

intervjuer har jag kommit respondenterna närmare än om jag till exempel hade använt en 

standardiserad enkät. Under intervjun har jag fått ta del av deras erfarenheter, åsikter och 

upplevelser samtidigt som det har varit möjligt att be dem utveckla och exemplifiera, vilket är 

samtalsintervjuns fördel. Nackdelen är att det är tidskrävade vilket gör att antalet intervjuer 

begränsas. Detta i sin tur gör att resultatet i denna studie inte går att generalisera.  

Avgränsning och urval 
Uppsatsen behandlar team och lärande i team, och för att kunna få en mer fördjupande 

kunskap har jag valt att avgränsa uppsatsen till ett yrkesområde. Det yrkesområde som valts är 

sjukvården eftersom det är ett yrkesområde där team är vanligt förekommande samt att det är 

ett yrkesområde som många har på ett eller annat sätt varit i kontakt med. Det är även ett 

yrkesområde som har team med flera olika yrkeskompetenser som arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål vilket har väckt ett intresse hos mig att fördjupa mig inom. 

Urvalet har genomförts med ett så kallat kriterieurval då jag har varit i kontakt med personer 

som jag vet arbetar inom ett vårdteam eller har haft möjlighet att förmedla en kontakt till 

någon som arbetar inom ett vårdteam (Dalen, 2007). Då syftet inte är att generalisera utan 

redogöra för respondenternas upplevelser av team och lärande är inte det viktiga att 

respondenterna valts slumpmässigt utan att de har erfarenheter av att just arbeta inom ett 

vårdteam. För att ge en varierande bild har strävan varit att respondenterna ska representera 

olika yrken och olika typer av arbetsplatser. Av de sex intervjuer som har genomförts finns 

kurator, psykiatriskötare, läkare, ögonsjuksköterska och två andra sjuksköterskor 

representerade både från privat och offentlig sektor. Intervjuerna har genomförts i två olika 

landsting i Svealandsregionen. Sex intervjuer ansågs vara ett lämpligt antal då jag ville fånga 

in olika yrken och även ha tillräckligt med material att presentera samtidigt som det inte får 

bli för tidsödande då tiden för arbetet är begränsat. 

Förberedande och genomförande av intervjuer 
Då urvalet genomförts skapades en intervjuguide utifrån uppsatsens frågeställningar (Dalen, 

2007). Frågeställningarna bröts ner i mindre frågor och delades upp i olika teman om team 

och lärande. Redan vid utformandet av intervjuguiden hade jag bestämt att intervjuerna skulle 
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vara halvstrukturerade vilket innebär att intervjun liknar ett vardagssamtal men har samtidigt 

ett tydligt syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). De halvstrukturerade intervjuerna ger 

förutsättningar att fånga upp just den enskilda respondentens upplevelser och beskrivningar av 

team och lärande. Frågorna i intervjuguiden är skrivna på ett vardagligt språk och lämnar 

utrymme för att ställa följdfrågor och be respondenterna att exemplifiera. De flesta frågorna är 

öppna frågor och det är en strävan efter att i största mån undvika ledande frågor. Dalen (2007) 

skriver om områdesprincipen som innebär att frågorna först är mer generella för att sedan bli 

mer centrala eller känsloladdade och att de sedan återigen bli mer generella mot slutet. De 

första frågorna i guiden rör respondentens arbete och hur teamet är utformat och därefter 

följer frågor som är mer inriktade just på team och lärande. Mot slutet är frågorna mer 

generella och respondenterna ges möjlighet att ställa frågor och det blir ett naturligt avslut. Att 

inleda mer generellt är en strävan för att respondenten ska känna sig mer avslappnad och 

bakgrundsfrågorna skapar en naturlig väg in till de mer centrala frågorna. 

Då intervjuguiden var klar genomfördes en provintervju med en respondent som arbetar i 

team inom psykiatrin. Provintervjuns syfte är att få möjlighet att omformulera och utöka 

intervjuguiden samt att öva på att använda tekniken (Dalen, 2007). Provintervjun 

genomfördes precis som de övriga intervjuerna och under intervjun var det några frågor som 

ställdes och tillkom sedan i intervjuguiden. Provintervjun var en intervju som gav mycket 

information och skiljer sig inte från de övriga intervjuerna så i efterhand har jag valt att även 

använda den informationen i resultatet och analysen. 

Både intervjuguiden och provintervjun har betydelse för validiteten i studien (Dalen, 2007). 

Genom att ha ställt öppna frågor och bett respondenterna att exemplifiera har det lett till mer 

innehållsrika svar som stärker validiteten. Provintervjun gav ett tillfälle till att undersöka om 

frågorna i provintervjun gav svar med mycket information eller om de gav information som 

var relevant för uppsatsens syfte. Det gör att även provintervjun var viktig för studiens 

validitet. 

Respondenterna har blivit informerade om vad intervjuerna ska handla om innan 

intervjutillfället men de har inte fått frågorna i förväg. Detta för att respondenterna inte ska 

diskutera och tänka igenom frågorna tillsammans med andra eller skapa svar utifrån vad de 

tror att de förväntade svaren är. Avsikten med uppsatsen är ta reda på respondenternas 

upplevelser och detta görs bäst genom att ställa frågorna på plats. Då kan spontana svar, 

pauser och eftertänksamhet ge information som hade varit svåra att få ta del av om frågorna 

skickats ut i förväg. 

Två av intervjuerna genomfördes i hemmamiljö medan de andra fyra genomfördes på 

respondenternas arbetsplats. Vid alla tillfällen genomfördes intervjuerna avskilt i rum där det 

endast var vi och där vi heller inte blev störda. Längden på intervjuerna skiftade från den 

kortaste intervjun på 28 minuter till längsta intervjun på 66 minuter. De andra intervjuerna var 

mellan 40-50 minuter. Variationen på längden av intervjuerna kan bero på att respondenterna 

har olika mycket erfarenhet av teamarbete och exemplifierade olika mycket utifrån sitt arbete. 

Etiska principer vid intervjutillfället 
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Via kontakter hade respondenternas tillfrågats om möjligheterna att delta i en intervju och gett 

sitt samtycke. Vid intervjutillfället inleddes intervjun med en presentation av mig och 

uppsatsens syfte. Därefter informerades respondenterna om den förväntade längden på 

intervjun, deras rätt att avbryta intervjun och att välja att inte svara på vissa frågor. 

Respondenterna gav också sitt medgivande till att intervjun spelades in. De informerades 

också om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte går att 

identifiera respondenterna i uppsatsen och att materialet kommer lagras på ett säkert sätt och 

inte kunna användas i andra situationer. Detta ingår i de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet (2002). I arbetet med 

uppsatsen har jag tillämpat  de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har hänvisat 

till tidigare. Dessa forskningsetiska principer bygger på fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Respondenterna informerades även om att uppsatsen är en offentlig handling och att de gärna 

fick ställa frågor under intervjun eller be mig att omformulera i de fall frågorna eller dess 

syfte var oklart. Respondenterna fick också ett förtydligande om att det var deras upplevelser 

av att arbeta i team och om lärande som jag vill ta del av och att det därför inte finns några 

korrekta eller felaktiga svar. När intervjun var klar fick respondenten återigen möjlighet att 

ställa frågor eller lägga till information de kommit på efterhand eller som jag inte har berört 

med mina frågor. Frågan om det var möjligt att kontakta respondenten ytterligare vid behov 

ställdes och alla respondenterna gav sitt godkännande till det. 

Analys - Behandling av data 
För att kunna bearbeta och analysera intervjuerna har inspelningarna transkriberats, vilket 

innebär att intervjuerna har skrivits ut (Hjerm & Lindgren, 2010). Då uppsatsen syftar till att 

ta reda på respondenternas upplevelser och erfarenheter fokuseras det på vad som sägs och 

inte så mycket på hur det sägs (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har hummanden eller 

andra ljud inte skrivits ut. Långa pauser eller tvekande har skrivits ut för att ge information 

om att svaret inte var självklart. Utskriften har även betydelse för studiens reliabilitet (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att stärka reliabiliteten har jag försökt att vara så konsekvent som 

möjligt i hur transkriberingen har genomförts. Detta för att undvika fel eller förväxlingar då 

kodningen sedan skulle genomföras. När utskrifterna var klara började materialet att kodas 

och därefter att tematiseras för att skapa en struktur i materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Kodningen genomfördes efter vissa ämnen som baserades på intervjufrågorna. Till exempel 

var en kod fördelar med team. När kodningen var klar skapades teman av de koder som jag 

ansåg hörde ihop. De olika teman som skapades under bearbetningen utgick till viss del från 

uppsatsen syfte och presenterades sedan i resultatet och analysen. I resultatet och analysen 

återges vissa delar av vad respondenterna berättar med hjälp av citat. För att få en bättre 

läsbarhet har respondenternas talspråk skrivits om till skriftspråk. Till exempel skrivs de är 

om till det är för att undvika förvirring om vad det är respondenterna egentligen menar.  



16 

 

Resultat och analys 
Resultatet och analysen presenteras under olika teman. Under varje tema redogörs 

respondenternas upplevelser. Därefter analyseras deras upplevelser med hjälp av forskning 

och teorier. Att resultat och analysen skrivs i samma del motiveras med att presentationen av 

respondenternas upplevelser redan är en typ av analys då vissa delar av intervjuerna har 

valts ut. Till sist presenteras en sammanfattning som ger svar på uppsatsens syfte med hjälp 

av frågeställningarna. 

Presentation av respondenterna och deras teamarbete 
Nedan följer en presentation av respondenterna, hur deras team är uppbyggt samt teamets 

arbete. Denna presentation görs för att få en förståelse för att respondenterna arbetar i team 

på olika sätt och att de har olika erfarenheter av teamarbete. 

Psykiatriskötaren har varit en del av teamet en kortare tid men har även tidigare erfarenheter 

av teamarbete. Arbetsuppgifterna går ut på att vara ett stöd i patienternas vardag och att även 

observera och dokumentera patienterna så att behandlingsprocessen hela tiden går framåt. I 

arbetet finns det två team, ett skötarteam och ett vårdteam. Skötarteamet består av skötarna 

och de patientansvariga sjuksköterskorna på avdelningen. Deras uppgift är att utifrån 

patienternas diagnoser arbeta fram olika förhållningsätt hur personalen ska förhålla sig till 

patienten och dennes problematik samt att sätta upp mål för patienterna i deras behandling. 

Detta arbetas fram vid omvårdnadskonferenser som anordnas en gång i veckan. Vårdteamet 

består av en överläkare, psykolog, kurator, patientansvarig sjuksköterska samt två till fyra 

skötare som är patientens kontaktpersoner. Arbetet i vårdteamet sker utifrån de olika 

professionernas ansvarsområden och vid behandlingskonferenser. Vid 

behandlingskonferenserna går varje yrkesgrupp igenom sin del och tillsammans diskuterar 

teamet hur de ska gå vidare med patientens behandling. Där emellan sker viss avstämning vid 

kortare möten eller via e-post.  

Ögonsjuksköterskan arbetar på en ögonmottagning och har arbetat där i några år. Under den 

tiden har hon jobbat i ögonteamet. Teamet består av fyra ögonsjuksköterskor, två doktorer och 

tre läkarsekreterare. Teamet arbetar nära varandra dagligen med både mottagning och 

operationsverksamhet. Ögonsjuksköterskorna gör förundersökningar och assisterar doktorerna 

i deras arbete medan läkarsekreterarna dokumenterar och skriver journaler. 

Kuratorn jobbar inom psykiatrin och har gjort det i några år. Hon har även erfarenhet från 

teamarbete från en tidigare arbetsplats. Teamet på hennes nuvarande arbetsplats skapas runt 

patienten utifrån dennes behov. På avdelningen jobbar det kurator, psykolog, flera läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Patienten får tre kontaktpersoner, sjuksköterskor och 

undersköterskor, när hon eller han läggs in och de kontaktpersonerna bildar sedan ett team 

med kurator, psykolog och läkare. Kuratorn, psykologen och överläkaren är själva i sin 

profession på avdelningen så de ingår därför i flera olika team. Teamet träffar både patienten 

och dennes familj tillsammans och enskilt. Beroende på vad som behandlas och patientens 

behov så är de olika professioner som deltar och ibland träffar kuratorn patienten enskilt. 

Professionerna gör dels egna bedömningar och sitter dels ner tillsammans vid ronder, 

behandlingskonferenser och omvårdnadsmöten då en gemensam behandling diskuteras. En 
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vanlig inläggningstid för patienten är två till tre veckor och det är så länge det aktuella teamet 

arbetar just med den patienten. 

Avdelningssjuksköterskan A arbetar som sjuksköterska på en vårdavdelning. Hon har arbetat 

där i en längre tid och under dagen har hon hand om tre till fyra patienter. Avdelningen är 

uppdelad på tre vårdlag där varje vårdlag har en avdelningsläkare, tre sjuksköterskor och en 

undersköterska. Personalen varierar mellan de olika avdelningarna och det är ingen 

uppdelning på patienternas diagnoser. Varje dag träffas läkare, sjuksköterska och ibland 

undersköterska för att gå rond. De sitter först ner och går igenom behandlingen av patienterna 

de är ansvariga för att sedan gå ut på avdelningen och träffa patienten. 

Läkaren ingår i ett team som arbetar med barn och unga. Teamet består av läkare, psykolog, 

dietist och sjuksköterska. De träffar patienten och dennes familj vid samma tillfälle och sitter 

ner och pratar utifrån de olika professionernas områden för att tillsammans försöka hitta de 

delar som patienten behöver hjälp med. Tidigare har patienten fått träffa läkare, dietist och 

sjukgymnast vid olika tillfällen och ibland även fått olika råd. Detta ville medlemmarna 

undvika och detta team skapades istället. Teamet har arbetat fram ett flödesschema över 

behandlingen. Först träffar teamet patienten vid ett nybesök där tidigare behandlingar gås 

igenom. Därefter sker en utredning utifrån de olika professionerna och efter en månad 

stämmer teamet av hur det går och efter ytterligare en månad träffar de familjen igen för att 

berätta vad de kommit fram till under utredningen. Därefter startar en gemensam behandling 

där en till två personer från teamet följer behandlingen. Vilka i teamet det är beror på 

patientens behov. Sedan efter ett år träffas hela teamet igen tillsammans med familjen och ser 

hur behandlingen har gått och om det är någonting som måste ändras. Under tiden kan det 

vara så att det sker avstämningar eller möten om det är någonting som måste ändras tidigare i 

behandlingen. 

Avdelningssjuksköterska B arbetar med äldre patienter och har arbetat på den avdelningen i 

några år. Kring varje patient finns det ett team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetsterapeut och sjukgymnast. I vissa fall då det finns behov kan dietist, logoped eller 

kurator också ingå i teamet. Teamen ser olika ut från patient till patient men det finns tre 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter vilket gör att det blir ungefär tre olika team. En till två 

dagar i veckan träffast teamet på en rehabkonferens. Där diskuterar de olika professionerna 

som är i kontakt med patienten rehabiliteringen och sätter upp nya mål för patienten. Där 

emellan sker en fortlöpande kontakt då det uppkommer frågor och teammedlemmarna läser 

varandras journalanteckningar. En gång i månaden har avdelningen något som kallas för 

teamtrim där representanter från de olika professionerna träffas för att diskutera hur teamet på 

avdelningen arbetar tillsammans. 

I fortsättningen av resultatet och analysen nämns inte respondenterna med sin yrkestitel utan 

endast som respondent. Detta görs för att tydliggöra att det de berättar analyseras först och 

främst med utgångspunkt i deras roll som teammedlem och inte utifrån deras specifika 

yrkesroll. 
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Respondenternas förklaring av team 
I detta avsnitt redovisas respondenternas egna tankar om och definitioner av team. 

Något som respondenterna genomgående förhåller sig till i deras berättelser om teamarbete, är 

teamets olika professioner, teamets gemensamma mål med vården och patienterna i fokus. En 

av respondenterna berättar att team är: 

”Ett team för mig är ändå att man kan vara olika yrkeskategorier men man 

fokuserar på att driva vården framåt för en individ eller den och dennes 

familj, man har liksom en gemensam tanke om hur den här patienten ska 

vårdas men man kanske kommer från olika synsätt och med olika 

kompetenser på olika områden.” 

En annan respondent beskriver teamet som ett kugghjul: 

”Vi har ju olika professioner men vi kompletterar varandra och vi har alla en 

uppgift att fylla. Det är som ja, ett kugghjul kan man säga. Så upplever jag 

det i alla fall. Vi har vår del, för att få det att snurra så behövs allas del så att 

säga.” 

Att teammedlemmarna har olika kompetenser eller kommer från olika professioner och 

arbetar tvärprofessionellt är också en återkommande beskrivning. Dock menar en av 

respondenterna att ”…team kan vara dels mellan olika yrkesprofessioner och dels inom 

samma yrkesprofession.” En annan respondent berättar att de inte direkt säger att de arbetar i 

team men att det är ett slags teamarbete då de arbetar olika yrkesgrupper tillsammans med 

patientens behandling som mål. 

De flesta av respondenterna tycker att ett team består av individer från olika professioner eller 

med olika kunskaper som har ett gemensamt mål vilket stämmer väl överens med Larsens 

(2003) och Lind & Skärvads (1997) definitioner av team. Dock finns det hos en av 

respondenterna tankar om att team inte nödvändigtvis måste bestå av olika yrkesprofessioner. 

Sandberg (2006) skriver om målet och synergi som den minsta gemensamma nämnaren för 

alla team. Ett gemensamt mål var ett återkommande svar men begreppet synergi användes 

inte. När respondenterna berättar om mål berättar de även i de flesta fall om målet som 

patientens vård. Sandberg menar att synergi i team innebär att det finns vinster i att samarbeta, 

att det skapas ett mervärde. Just mervärde stämmer bra överens med respondenternas 

resonemang om att de olika professionerna arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Så 

även om begreppen inte används av respondenterna så uttrycks de med andra ord i deras 

beskrivningar. 

Patienten – kärnan i teamarbetet 
Nedan följer en beskrivning av respondenternas upplevelser av varför de arbetar i team inom 

deras verksamhet samt vad teamet har för betydelse i arbetet. 

När respondenterna berättar om deras egna uppfattningar om varför de arbetar i team 

återkommer de till att de arbetar i team med olika kompetenser för att möta patientens 

vårdbehov. En respondent beskriver det som att: 
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”Min uppfattning är just att de patienter eller klienter vi möter har stora 

vårdbehov och behöver ses på rätt sätt med olika kompetenser inblandade. 

Människor är när de blir sjuka på ett eller annat sätt väldigt komplexa och 

det kan vara svårt att veta ibland vilken ände man ska börja i och då behöver 

man kartlägga behov. Har man olika kompetenser kan man bidra med olika 

bitar annars blir det oftast att man ser en sak, men nu använder man fler 

perspektiv än vad man själv kommer ifrån.” 

En annan respondent har en likande förklaring som är: 

”Det är för att våra patienter är geriatriska patienter och om den geriatriska 

patienten säger man att man ska ha en helhetssyn kring. Man ska inte bara 

se den onda armen utan man ska se hela människan och därför är det viktigt 

att jobba i ett team kring patienten så att alla har sin lilla specialitet.” 

Ytterligare en beskrivning är att teamarbete fungerar bra organisatoriskt i deras verksamhet då 

de är en liten enhet. Att inte vara för många beskrivs av respondenten som en förutsättning för 

att teamarbetet ska fungera. 

Teamarbetet utgår enligt respondenterna från patientens vårdbehov vilket gör att teamet har 

stor betydelse för det vardagliga arbetet med patienterna. Flera av respondenterna berättar att 

mycket av arbetet sker i teamet men vissa arbetsuppgifter utförs på egen hand. De beskriver 

att de har daglig kontakt inom teamet via möten, avstämningar, ronder eller konferenser. En 

respondent beskriver arbetet så här: ”Vi jobbar väldigt nära varandra gör vi. Mycket 

diskussioner om det kommer upp problem, då engagerar vi oss allihopa i det.” 

Två av respondenterna beskriver att teamets arbete och hur de olika professionerna arbetar 

tillsammans ser olika ut beroende på patientens behov. En av respondenterna beskriver det 

som att: 

”Jag kan ha både en och två undersköterskor på de här patienterna men det 

beror lite på hur de har fördelat sig. Vissa av våra patienter sköter sig själva 

och så finns det ju dem som kräver lite mer omsorg och det fördelar 

undersköterskorna.” 

Den andra respondenten berättar att teamarbetet sker självständigt och i grupp i olika 

konstellationer: 

”Man gör ju dels självständiga bedömningar och träffar patienter och 

klienter för att kartlägga och se över det man själv är bra på och sen så 

träffas man i olika konstellationer. /…/Det finns liksom olika forum för 

olika diskussioner, där man tar upp olika saker så vi jobbar ju i team på 

många olika sätt men sen så jobbar man också självständigt med sina 

områden. Sen ibland så ser man behov av att sitta tillsammans i samtalet, 

patienter och föräldrar och ibland så ser man att det är ett syfte att sitta var 

för sig. Teamet får bli väldigt dynamiskt utifrån behoven och var man tänker 

att man är på väg med behandlingen.” 

De olika arbetsuppgifterna utgår från patientens behov och teammedlemmarna utför sedan 

många uppgifter tillsammans eller i samråd med varandra. En av respondenterna berättar att 
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teamet arbetar fram gemensamma förhållningssätt till patienterna och att de hela tiden 

kommunicerar med varandra om patientens mående. Till exempel kan ett samtal med 

psykologen förklara varför patienten betett sig på ett visst sätt under dagen. Den kunskapen 

hade uteblivit om det inte var för kommunikationen mellan de olika professionerna. Det gör 

att samarbetet blir väldigt viktigt vilket respondenterna återkommer till under intervjuerna. 

Respondenterna tycker att samarbetet fungerar bra men beskriver det på olika sätt. En av 

respondenterna beskriver att sjuksköterskans roll i samarbetet är ”…lite spindel i nätet så. Lite 

grann att man måste vara den som sammankallar allihopa”. En annan respondent beskriver 

samarbetet som bra därför att de olika professionerna lyssnar på och respekterar varandra. En 

ytterligare syn på samarbetet är att det fungerar bra därför att de kompletterar varandra på ett 

bra sätt: 

”Vi är väldigt olika personer men på något vis kompletterar vi ändå 

varandra och det har nog mycket att göra med att vi är så få, man kan inte ha 

en massa stora konflikter. Det har varit mindre dispyter och så men då har vi 

rett ut det på en gång. Vi strävar hela tiden framåt allihopa tror jag, att vi har 

mål i sikte att vara effektiva och att ta hand om patienterna på bästa möjliga 

sätt.” 

En av respondenterna resonerar om att se på samarbetet utifrån olika perspektiv. 

Respondenten menar att samarbetet fungerar olika bra men att de möter vårdbehovet. På 

frågan om hur samarbetet i det här teamet fungerar blir svaret: 

”För det mesta tycker jag att man lyckas möta vårdbehovet, det tycker jag 

och sen kan man fundera, fungerar det? Då tycker jag det är på olika plan 

man kan diskutera det. Fungerar det för personerna som jobbar, där kan man 

nog diskutera mer eller mindre bra. /…/ Det kan nog kännas olika men jag 

kan tycka att man ändå i möjligaste mån försöker möta det behovet som 

man ser. Sen är det ju svårt att säga hur stora förändringar man skapar på 

långsikt. Man tar hand om det nödvändigaste det tror jag.” 

Sandberg (2006) skriver att tillsammans ska teammedlemmarna lösa verksamhetens uppgifter 

på bästa sätt med hjälp av deras olika kompetenser. Det känns också igen i de förklaringar 

respondenterna ger om varför de arbetar i team. Respondenterna stärker det Sandberg skriver 

genom att de tydligt hänvisar till de egna patienterna och deras problematik när de beskriver 

varför de arbetar i team. Ett sammanfattande svar är att de olika kompetenserna ger patienten 

den bästa vården och att de tillsammans får en helhetssyn av patienten. En respondent lyfter 

fram en annan aspekt om varför de arbetar i team. Det är att teamarbetet passar bra 

organisatoriskt i deras verksamhet då de arbetar i en mindre enhet. Sandberg skriver också att 

ett team inte bör bestå av mer än åtta till tio medlemmar. Fler medlemmar än så har svårt att 

få en effektiv och problemlösande kommunikation. 

Flera av respondenterna nämner att arbetsuppgifterna de utför utgår från teamets arbete med 

patienten och att de har en nära kontakt med de andra teammedlemmarna, vilket gör att 

teamarbetet har stor betydelse för deras eget arbete. Precis som Sandberg (2006) skriver utförs 

vissa arbetsuppgifter tillsammans medan andra utförs själv eller av några i teamet. Även det 

känns igen från respondenternas berättelser att hela teamet inte är involverade i alla 
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uppgifterna men att de enskilda uppgifterna ändå är en del av det gemensamma arbetet kring 

patienten. Två av respondenterna visar också att teamarbetet skiljer sig från patient till patient 

beroende på dennes problematik. 

Respondenternas eget arbete utförs tillsammans med de andra i teamet eller i samråd med 

övriga teammedlemmarna. Det gör att kommunikationen och samarbetet får en stor betydelse 

vilket flera av respondenterna tog upp. Hur de beskriver samarbetet skiljer sig åt. En av 

respondenterna beskriver sin roll i samarbetet medan några andra beskriver varför de har ett 

bra samarbete. En annan av respondenterna problematiserar runt samarbetet och menar att det 

går att se på olika sätt. Utifrån patientens vårdbehov fungerar det men för de som arbetar kan 

samarbete ibland upplevas som mindre bra. Oavsett hur respondenterna förhåller sig till 

samarbetet så återkommer de precis som tidigare till patientens behov. De ser inte samarbetet 

som något som endast berör teamet utan ser också patientens del i det. Samarbetet är inget 

som Sandberg (2006) skriver om direkt. Han skriver istället om arbetsklimatet vilket är 

teammedlemmarnas helhetsupplevelse av hur kommunikationen och andra sociala aspekter 

fungerar inom teamet. Därför är respondenternas beskrivningar ett komplement till 

arbetsklimatets betydelse för teamet. 

Åsikter om teamarbete 
I detta avsnitt redovisas respondenternas åsikter om vad som är ett bra teamarbete, fördelar 

och nackdelar med teamarbete samt vad som krävs för att få ett bra fungerande teamarbete. 

Flera av respondenterna tycker att en fördel med att arbeta i team är att patienten får en bättre 

vård då det är fler yrken med olika kompetenser som gör bedömningar. En av respondenterna 

beskriver det som att: ”Möts man i olika kompetenser får man oftast en mycket bredare bild 

av behoven och man kan diskutera olika lösningar eller i vilken ordning det ska tas”. Andra 

fördelar som respondenterna beskriver är att teamarbetet är roligt och att det är en fördel att få 

ta del av de andra professionernas kunskap. En respondent förklarar det som att: ”Det är en 

fördel att man har förståelse för de andras arbetsuppgifter, att det blir mer lättarbetat och att 

man kan diskutera”.  En annan fördel som beskrivs är att det finns personer att dela ansvaret 

över patienterna med och att stötta varandra. Det beskrivs av en respondent så här: 

”Sen tycker jag att det är en trygghet för en själv att också luta sig tillbaka 

och veta att allting inte står och faller med mig, att de kan få bedömningar 

från olika håll. Olika perspektiv på saker och ting, man har ju olika synsätt 

beroende på vilket yrke man har.” 

En av respondenterna beskriver fördelarna att dels lära av varandra och dels att avlasta 

varandra: 
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”Ibland kan det vara jobbiga samtal med föräldrar som blir aggressiva. Eller 

det kan vara dem som är jätteledsna och då har man någon att debriefa med, 

ibland är det så att man inte lyckas med behandlingen. Då kan man dela 

sorgerna med varandra och samtidigt glädje när det går bra. Annars om man 

träffar bara mig eller bara dig, och patienten säger att han sa det eller hon sa 

det, men är man mer tillsammans så skapar det mer förståelse, att lära av 

varandra och ett sätt att det blir mindre jobbigt med jobbiga patienter och 

det blir roligare när det går bra.” 

En annan respondent tycker att det finns en organisatorisk fördel med att arbeta i team då 

besluten tas snabbt och arbetet är effektivt. Teamet bestämmer själva hur de väljer att lägga 

upp arbetet och har ett förtroende från ledningen att ta eget ansvar. Det tycker respondenten är 

en skillnad i jämförelse med hur arbetet var på en tidigare arbetsplats där arbetet inte utfördes 

i team. Respondenten säger att: ”Så jag ser det bara som en fördel, för min del så passar det 

här arbetssättet väldigt bra. Jag tycker att det är effektivt och ja vi är väldigt effektiva tycker 

jag, får mycket gjort.” 

En av respondenterna beskriver att teamarbetet är praktiskt då det går att dela upp vem som 

ställer frågor och observerar under samtalen med patienten och dennes anhöriga. 

Respondenten ser även teamarbetet som en fördel rent effektivt. Samtidigt är respondenten 

medveten om att andra tycker att det är en nackdel ekonomiskt att det är fyra stycken från 

personalen samtidigt som träffar patienten. Respondenten tycker ändå att det är effektivare för 

risken är att patienten skickas mellan olika yrkesprofessioner och får olika råd som inte ger en 

långsiktig behandling. Genom teamarbetet ser de helheten hos patienten istället. 

Respondenten har arbetat på avdelningar där de säger att de arbetar i team men att de olika 

kompetenserna träffar patienten enskilt och sedan träffas för att sammanfatta vad de upplevde 

under mötet. Respondenten menar att det blir mycket parallellarbeten och att det svårt att se 

helheten om de olika professionerna inte träffar patienten samtidigt. 

Respondenterna berättar dock inte om teamarbete enbart i positiva ordalag. En nackdel som 

flera av respondenterna tar upp är om det uppstår samarbetsproblem inom teamet. Det skulle 

göra att arbetet i teamet inte skulle fungera. Andra nackdelar som beskrivs av en respondent 

är att det kan vara slitigt att samordna så att de olika teammedlemmarna får möjlighet att ses 

och ibland att perspektiv krockar: 

”Ja precis att det kan vara slitigt och samordna hela tiden och att det kan 

vara slitigt just när man ser olika saker och när de perspektiven krockar. Det 

ställer så höga krav på att man har förståelse för att man kan se olika saker 

hos en och samma patient och sen att det kanske inte behöver vara så att en 

har rätt och den andra har fel. Man kan inte vara en person som behöver 

köra sitt race hela tiden för då blir det svårt att jobba i team.” 

Respondenterna beskriver också nackdelar utifrån patientens perspektiv. En av dem säger att 

en nackdel kan vara att patienten träffar många olika personer inom vården vilket gör att 

patienterna till slut kanske inte vet vad de har sagt till vem, vilket kan leda till förvirring. En 

annan nackdel som framkom var att patienten kunde känna sig i underläge om de vid samma 

tillfälle träffar flera representanter från vården. 
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Ett återkommande ämne hos respondenterna var att det är viktigt att visa respekt och vara 

lyhörda för varandras professioner och kompetenser. Det beskriver respondenterna både som 

en egenskap i ett bra fungerande team samt att det är något som krävs i ett teamarbete. En 

respondent tror att det är bra att vara i ett team då alla är ensamma i sin profession istället för 

att några är fler inom ett perspektiv. Ett team med lika många medlemmar från varje 

kompetens har en bättre balans vid diskussioner och beslutsfattande. En annan av 

respondenterna säger att det kan vara svårt att hitta sina roller i teamet: 

”Det svåra med att arbeta i team är egentligen att hitta sina roller och ibland 

tycker jag att doktorn tar över. Den har det övergripande ansvaret och då 

lägger den sig i, psykologens, dietistens eller sjukgymnastens arbete. Att 

lämna de ansvarsområdena till de som har det som sin profession. Ha det 

övergripande ansvaret men släppa till exempel kost för det gör dietisten. Inte 

fråga så mycket om aktivitet för det gör sjukgymnasten. Utan doktorn kan 

fråga om annat, att man litar på varandra. Risken ibland tycker jag är att 

någon tar överhand och att man inte är samspelta.” 

Flera av respondenterna säger att det krävs bra kommunikation för att få ett bra fungerande 

team. En av respondenterna berättar att de har haft problem med kommunikationen mellan de 

olika yrkesgrupperna.   

”Våra dagar ser ju lite olika ut i de olika professionerna i teamet och man 

har olika saker att göra och det är ibland svårt att veta vad som är prioritet 

högst, vilken grej som är viktigast. För ibland kan det vara svårt att 

kommunicera, till exempel säg att jag har någon viktig medicin som de 

måste få precis eller att någon har sondmat som de måste få en viss tid och 

då har arbetsterapeuten precis planerat in att vi ska träna då liksom och det 

är svårt att göra den avvägningen vilket som är viktigast. Så kommer man 

dit och så har de precis börjat.”  

Respondenten berättar att de har försökt undvika problemen med hjälp av en tavla i 

korridoren med ett schema över hela veckan. Där står patienternas namn och vilka 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter de har. De skriver sen upp tider för träning och 

respondenten tycker att det är ett bra sätt att kommunicera på. 

Några av respondenterna tar upp vikten av att alla i teamet arbetar mot samma mål och att det 

är tydligt för alla vad målet är. Att alla tar ansvar i teamet för att arbetsuppgifterna blir gjorda 

och att informationen förs vidare var andra faktorer som togs upp för att få ett bra teamarbete. 

Exempel som respondenterna gav var att det är viktigt att alla dokumenterar under arbetet 

samt att avvikelser rapporteras. En annan viktig aspekt som kom fram var att det är viktigt att 

teamets medlemmar har den erfarenhet och kunskap som krävs för att utföra teamets 

uppgifter. En av respondenterna tror att det är viktigt att diskutera frågor om teamarbetet: 
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”Vad är förutsättningarna för att det ska bli ett bra team? Att man ändå 

diskuterar det, att man håller de frågorna levande, hur samarbetar vi, hur ska 

vi skapa struktur där man så att säga får möjligheter att träffa varandra och 

dela på olika sätt de bilder man har. Att man som person är som jag sa 

ganska lyhörd för att man faktiskt får syn på olika saker utifrån vad man är 

duktig på och att man liksom är öppen och positivt inställd till att man 

faktiskt ser olika saker än att man tänker att det är ett problem.” 

En av respondenterna har erfarenhet av teamarbete från en annan arbetsplats och där arbetade 

de med klienter med ett längre vårdbehov vilket gjorde att de kunde arbeta mera långsiktigt. 

Det gjorde att de kunde planera arbetet bättre och nischa sig efter olika specialintressen inom 

vården. I teamet där respondenten arbetar nu är det mer akutvård och det kan vara svårt att få 

samma struktur. Det krävs en högre form av flexibilitet i teamet eftersom det är fler 

kompetenser som ska samarbeta. På den tidigare arbetsplatsen var teamen mindre och 

arbetade under en längre tid vilket inte ställde lika höga krav på samarbetsförmågan. 

Två av respondenterna lyfter fram att det är viktigt att teamet även umgås utanför arbetstid för 

att stärka teamkänslan. Det kan dels vara att de pratar om privata saker på rasterna men också 

att teamet ses utanför arbetstid. Exempel som de gav var att gå ut och äta tillsammans eller att 

de ordnar en fest för de som arbetar på avdelningen. 

Ett genomgående svar som respondenterna delger som fördel med teamarbete är att 

patienterna får en bättre vård då de olika kompetenserna bidrar till en helhetsbild kring 

patienten. De flesta ser det som en fördel att de lär av varandras olika yrken och får en annan 

förståelse för varandras kunskaper vilket gör att de kan se patienten från olika synvinklar. 

Återigen ser respondenterna teamarbetet utifrån patientens behov. De fördelar med olika 

kompetenser i teamet som beskrivs är det som Sandberg (2006), Lind & Skärvad (1997) och 

Larsen (2003) anger som grunden i ett team. Via olika kunskaper så kan teammedlemmarna 

arbeta mot ett gemensamt mål vilket i det här fallet är patientens vård. 

 

Sandberg (2006) skriver att medlemmarna ska se positivt på de olika kompetenserna och ge 

varandra möjligheter att utveckla dem. Det stämmer överens med respondenternas svar då de 

är positivt inställda till de andra kompetenserna och att de själva får ta del av de andras 

kunskap.  Andra fördelar som några av respondenterna tar upp men som inte de refererade 

författarna skriver om är fördelar som respondenterna beskriver som mer organisatoriska och 

praktiska. De menar att det är effektivare att fatta beslut och att det blir en effektivare 

utredning av patienten. Ytterligare fördelar som beskrivs är att det är en trygghet att veta att 

det finns andra i teamet att luta sig mot men också att dela det som är glädjande eller jobbigt i 

arbetet. 

 

Respondenterna hade svårare att se nackdelar med teamarbete men det som framkom var 

samarbetsvårigheter samt svårigheter med samordning och kommunikation. Granberg & 

Ohlsson (2005) skriver om negativ synergi som uppstår då de olika kompetenserna inte tas 

tillvara. Vid samarbetsvårigheter som respondenterna beskriver finns då en risk att fokus i 

teamet inte riktas mot det gemensamma målet och att de då uppstår en negativ synergi vilket 

på sikt kan drabba patienten. Nackdelar utifrån patientens perspektiv var att patienterna träffar 
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många olika personer i teamet som de har kontakt med samtidigt. Det kan också kännas 

obekvämt att träffa så många representanter från vården vid samma tillfälle. Dessa nackdelar 

utifrån patientens perspektiv har inte Kvarnström (2007) synliggjort i avhandlingen. Andra 

nackdelar som framkom var diskussionen om det är ekonomsikt eller inte med teamarbete och 

att även teamarbete kan bli ineffektivt om det bedrivs parallellarbeten inom teamet. 

 

Ett bra fungerande team beskrivs av respondenterna som att medlemmarna har respekt för 

varandras professioner och är lyhörda för varandras kunskaper. Respekten är något som också 

krävs för att få ett fungerande teamarbete. Kvarnström (2007) skriver i sin avhandling att just 

bristen på respekt för varandras kompetenser och att andra medlemmar går in på det egna 

yrkesområdet är en svårighet med interprofessionellt teamarbete. Det är även något som en av 

respondenterna tar upp och visar att det kan vara svårt att hitta sin roll i teamet. Det finns även 

en risk att gå in på någon annans kompetensområde. I ett citat framgår det att en respondent 

tycker att personer i teamet måste ha förståelse för att det är olika perspektiv och att det inte 

bara går att titta på patienten utifrån sin profession. En av respondenterna tror att det blir en 

bättre balans om teamet har lika många medlemmar representerade från varje yrke. 

Kvarnström har beskrivit likande fenomen då en yrkesgrupp hade färre personer i teamet men 

ett stort ansvar i beslutsprocessen vilket av dem uppfattades som en svårighet. 

Kvarnström skriver även att bristen på information inom teamet samt att yrkesgrupperna inte 

fanns i teamet var andra svårigheter. Detta känns igen i svaren från respondenterna som 

påpekar vikten av att informationen förs vidare och alla tar sitt ansvar för att dokumentera 

samt att rapportera avvikelser. De tar också upp att det är viktigt att alla i teamet har den 

erfarenhet och kunskap som krävs för arbetet. Flera av respondenterna nämner att ett bra 

fungerande team har ett tydligt gemensamt mål och detta stämmer bra överens med Lind & 

Skärvads (1997) definition av team. 

Andra faktorer som är viktiga för ett väl fungerande team enligt respondenterna är bra 

samarbete och god kommunikation. Detta visar enligt Sandberg (2006) arbetsklimatets 

betydelse för hur medlemmarna upplever teamarbetet eftersom kommunikationen är en del av 

hur teamet uppfattar arbetsklimatet. Två av respondenterna berättade om att de tycker att 

teamet ibland ska ses utanför arbetet för att lära känna varandra på ett annat sätt för att stärka 

teamkänslan. Andra faktorer som framkom av en respondent var att det är viktigt att diskutera 

vad som är ett bra team och hur strukturer för teamarbete ska skapas samt att man som person 

måste se möjligheterna med att det finns olika perspektiv i teamet. Den typen av frågor menar 

Sandberg tillhör teamets värdebas som också påverkas av medlemmarnas egna värderingar. 

Lärande i det dagliga arbetet 
I denna del beskrivs respondenternas tankar kring lärande samt exempel på hur de lär i 

arbetet. 

Respondenterna har olika tankar om lärande men flera nämner interaktionen med andra 

kollegor medan de berättar. En av respondenterna säger att: 

”Personligen tycker jag att jag gärna vill lära mig nya saker hela tiden och 

jag frågar gärna de andra i teamet om saker. Vi frågar varandra 
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överhuvudtaget tycker jag om olika saker sådär. Lärande tycker jag är 

jätteviktigt för att utvecklas personligen också. Det jobb som vi har är ett 

sånt yrke som det hela tiden händer nya saker i och vi måste hänga med för 

det kommer nya saker hela tiden. Jag tycker att det är väldigt stimulerande 

och vill gärna gå utbildningar och kurser.” 

Respondenten berättar också att det är viktigt att de är uppdaterade inom nya behandlingar 

och utvecklingen av ny teknik för att kunna erbjuda lika bra eller bättre vård än andra 

vårdinstitutioner. De bestämmer själva vilka utbildningar de vill delta i och tar de möjligheter 

de får till att gå på utbildning. Ett exempel på lärande i arbetet som respondenten berättar om 

är vid undersökningen av patienterna och det dyker upp funderingar över vad det är för 

diagnos. Efter att samma patient varit på undersökning hos doktorn frågar respondenten 

doktorn om vad det var för diagnos eller problem. Det leder till ny kunskap som gör att vid 

nästa undersökning av en ny patient med likande symptom känner respondenten igen 

diagnosen. Ett annat exempel är att de olika enheterna lär varandra inom företaget. Det kan 

vara att de utbildar varandra inom någon del eller att de håller en föreläsning om någon ny 

teknik som de andra kollegorna tycker är intressant. Det är väldigt uppskattat och ett bra sätt 

att lära över gränserna inom företaget. 

En av respondenterna beskriver det egna lärandet: 

”Jag lär mig nog mycket väldigt praktiskt. Av att någon talar om och visar 

hur man ska göra vissa uppgifter och att sen få prova det själv ganska snart. 

Att liksom få ta eget ansvar och prova olika arbetsuppgifter och få känna att 

man klarar av vissa saker och då växer man ju.” 

I teamet lär respondenten sig genom att rådfråga och höra med andra kollegorna som har varit 

på arbetsplatsen längre. Då det uppstår problem leder det till ny kunskap om vad som var bra 

och vad som var mindre bra. 

En annan respondent berättar att lärandet har sett olika ut genom livet. Ibland har lärandet 

skett via egna erfarenheter och ibland har det varit utbildning. På arbetet är det kollegor, 

patienter och klienter respondenten lär och utvecklas av. Lärande på arbetet sker hela tiden 

och respondenten berättar om exempel på det: 

”Ja egentligen skulle man kunna ge ett exempel hela tiden det kan ju vara 

allt ifrån en kollega som kommer och säger någonting om en patient eller 

klient och beskriver någonting som jag inte har tänkt på, och då tänker jag 

att så kan man också tänka. Det finns ju så många små stunder av lärande 

och det finns också stora stunder, säg att man är på en utbildning och får en 

aha-upplevelse där. Jag går på regelbundna utbildningar och då kan ju det 

vara en dag i arbetet då man känner att man lär sig någonting.” 

Respondenten fortsätter att berätta om hur hon lär i samtal med patienter och kollegor: 
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”Det kan också vara ett samtal med en patient där de säger saker som ändå 

ramlar ner som en pusselbit, att ja det där skulle man kanske ha tänkt på och 

det där ska jag nog tänka på i fortsättnigen, det är som att man kan notera 

för sig själv att det där ska jag ta med mig. Ja i samtal med en kollega som 

påpekar att i fortsättningen är det bra om du tänker på det här för det här är 

saker som hon behöver veta som inte jag har tänkt på. Jaha ja det ska jag 

tänka på och då kanske jag tar med mig det i en annan situation när kollegan 

inte ber om det men kanske ändå uppskattar det. Det kan vara både små och 

stora saker.” 

En annan respondent har en liknande beskrivning men berättar också om att lära patienten: 

”Jag forskar också, dels ska man lära sig befintlig kunskap och så ska man 

komma på ny kunskap. Lärande är nyfikenheten att lära sig vem patienten är 

och att lära sig hur man ska hjälpa patienten till att hitta ny kunskap. Hur 

ska vi instruera det vi jobbar med på ett bra sätt, hur ska vi pedagogiskt 

prata om kost och hur ska jag förklara om flödet, det utvecklar ny kunskap 

och pedagogik för oss själva och för att kunna förklara för patienten och 

anhöriga. Lärandet är en ständig pågående process och man blir aldrig 

fullärd.” 

Andra respondenter beskriver lärande som att växa och utvecklas genom att lära sig lite nytt 

varje dag. Lärandet sker under föreläsningar, under samtal med kollegor, på möten då nya rön 

tas upp, av att ta del av ny forskning via nätet, genom att få göra konkreta saker samt att få 

vara med och observera. Sedan lär också de respondenterna ut kunskap till studenter som gör 

praktik vilket gör att de både lär och lär ut i arbetet. 

Samtliga respondenter berättar att de lär av att fråga och diskutera med sina kollegor i arbetet. 

Det skapar enligt Ellström (1996) förutsättningar för erfarenhetsbaserat lärande då kollegorna 

tillsammans utbyter erfarenheter och reflekterar. Respondenterna beskriver också att de lär sig 

hela tiden i arbetet av patienterna, av ny forskning och genom att studera andra. Även det är 

erfarenheter som leder till ny kunskap som sedan kan användas i nya situationer (Kolb, 1984). 

En av respondenterna berättar att hon funderar över diagnosen och att sedan läkaren berättar 

vilken diagnos det var. Vid nästa undersökning kan respondenten känna igen samma symptom 

under andra undersökningar. En annan respondent berättar att samtal med patienten kan ge ny 

kunskap som hon ska tänka på i fortsättningen. Det är exempel på hur respondenterna får ny 

kunskap som de sedan kan använda sig av i andra situationer, vilket stämmer överens med 

Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande. 

 

En av respondenterna berättar att de går på en del utbildningar för att hålla sig uppdaterad 

inom de senaste metoderna och att de har möjlighet att själva bestämma vilka utbildningar de 

vill gå. Ellström (1996) menar att då utbildningen ska bidra till ny kunskap ska den vara 

förankrad och utgå från de behov som finns i verksamheten. Genom att både respondenten 

själv och kollegorna själva kan påverka vilka utbildningar de vill gå på, gör det att 

utbildningen väljs efter deras behov och blir relevant för dem. Detta ökar möjligheterna till ny 

kunskap eftersom de anställda själva kan vara med och påverka. Andra exempel på att 

utbildningen är förankrad i verksamheten är när den egna avdelningen eller arbetsplatsen 
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arrangerar utbildningar eller föreläsningar för varandra. Då utbildningen sker i verksamheten 

har det en tydlig koppling till arbetet samt, som Ellström skriver, så finns det möjlighet för 

dialog mellan deltagarna och de som ska kommunicera den nya kunskapen. En av 

respondenterna beskriver hur hon växer av att ta ansvar och få prova nya arbetsuppgifter. 

Detta känns igen hos Ellström som skriver att arbetsuppgifternas utformning påverkar 

lärandet vilket innebär att de ska vara utmanande, lagom komplexa samt att de anställda ska 

ha kontroll över dem. 

 

Något som inte tas upp av de refererade författarna är att respondenternas beskrivning av hur 

de lär av att lära ut. En respondent berättar om att de olika avdelningarna anordnar 

föreläsningar för varandra, ett annat exempel var att de lär ut till studenter. En respondent 

pratade också om att de lär sig hur de ska instruera och berätta pedagogiskt om behandlingen 

för patienten. Dessa förklaringar leder till lärande inom teamet. 

Kollegornas och interaktionens betydelse för lärande 
Nedan följer respondenternas erfarenheter av kollegornas betydelse för lärande samt hur de 

lär av andra yrkesgrupper. Det presenteras också ett resonemang om teamet tillsammans 

skapar gemensamma kunskaper och om de olika professionerna har lika mycket inflytande. 

Respondenterna berättar att kollegorna har betydelse för lärandet eftersom de utför arbetet 

tillsammans och att de delar med sig av sina kunskaper. En av respondenterna beskriver det 

som att: 

”Ja alltså om de är väldigt noggranna och bra på att kommunicera. Att de 

visar en bra bild och är bra mot patienten. Då blir man ju också det. Alltså 

man påverkas ju otroligt mycket av dem. Att de tar sitt jobb på största allvar 

gör ju att man också gör det. Man blir väldigt påverkningsbar där.” 

En annan respondent tar upp kollegornas betydelse för lärandet då någon är ny på 

arbetsplatsen: 

”Särskilt när man kommer till en ny arbetsplats för då har det ju jättestor 

vikt för man lutar sig ju rätt mycket på kollegor och ju mer kunskap man får 

själv, desto tidigare kan man kliva ut på sina egna ben och stå lite stadigare. 

Man har ju alltid med sig sin kompetens ändå i grunden men jag tycker 

också att på en arbetsplats tar det ungefär ett år att få koll på organisationen, 

hur man jobbar, hur man tänker och fungerar tillsammans. Då är ju kollegor 

jätteviktigt så att man kommer in i arbetet.” 

Respondenten fortsätter berätta att kollegorna också är viktiga för att kunna känna en trygghet 

på arbetsplatsen: 

”Sen är kollegor viktiga på ett annat sätt, för att man ska känna sig trygg att 

göra det man ska göra. Jag tror att just när man känner ett gott samarbete 

och att klimatet är bra så känner man sig tryggare i sin yrkesroll själv också 

och kan ta ut svängarna på ett annat sätt än om man känner att man inte vet 

var man har sina kollegor så blir man kanske försiktigare själv också.” 
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På frågan hur respondenterna lär sig av de andra professionerna var ett återkommande svar att 

de berättade om olika möten där teamet diskuterar patienten och delar med sig av sina olika 

synsätt. En respondent beskriver det som att: 

”Hur jag lär mig är väl mer att de kommer in med sina synvinklar och 

perspektiv på det hela och kanske har hört helt andra sidor hos patienten 

som inte vi har hört och då lär man sig något nytt från det och jaha vi kanske 

ska tänka på det sättet. Till exempel så kanske man lär sig via läkaren om 

någon medicin som är bra för just den här diagnosen. Då har man lärt sig 

något från den medicinska sidan. Kollegor som varit med längre kan ju 

också mycket kring hur man på ett bra sätt bemöter en person med just en 

sån diagnos och kommer med tips.” 

Flera av respondenterna berättar att de får mer förståelse för och nya kunskaper av kollegorna 

inom de andra professionerna vilket gör att de kan ge patienterna bättre förklaringar eller 

hänvisa på ett annat sätt. En av respondenterna berättar att de får gå på en del utbildningar och 

att de som varit på utbildning är duktiga på att berätta vad de har lärt sig. En annan respondent 

berättar att sjukgymnasterna har tränat med patienterna vilket de sedan visar för de andra 

professionerna så att de kan fortsätta med träningen. 

Respondenterna beskriver också att de tillsammans i teamet skapar gemensamma kunskaper. 

De ger exempel på att de har gemensamma riktlinjer och att de skapar rutiner vilket leder till 

att teamet får gemensamma kunskaper. En av respondenterna berättar att de i teamet har lärt 

sig hur de ska arbeta vid större uppdrag. Respondenten berättar att de i början av ett tidigare 

uppdrag var lite för snabba med att kalla patienterna vilket gjorde att de fick en del 

dubbelarbete. Nu säger hon att de tagit lärdom av det: 

”Nu när vi fick det här uppdraget har vi lärt oss en hel del från de tidigare 

gångerna när vi har fått stora uppdrag, att nu stannar vi upp och tänker. Hur 

ska vi göra det här och nu måste vi först läsa igenom vad vi får för patienter, 

sen måste vi kategorisera in dem och få någon struktur i det här innan vi 

börjar kalla dem. Så vi har lärt oss mycket om det rent organisatoriskt hur vi 

ska jobba effektivt så att vi inte behöver göra sakerna två gånger, haha.” 

En av respondenterna menar att det finns gemensamma erfarenheter i teamet. Då det kommer 

in en patient med liknande problematik känner teamet att det här har vi varit med om förut. 

Alla vet vad som behöver göras och det ingen som ifrågasätter det tillvägagångssätten för de 

vet att det har fungerat förut, ”.. det är en kunskap som är gemensam och vi alla känner till vid 

det här laget.” En annan respondent har liknande erfarenheter och berättar att när teamet 

arbetat ett tag så vet de vad de ska göra i vissa situationer utan de behöver säga det till 

varandra: ”När man jobbat ett tag så lär man sig, då behöver man bara titta att, ska jag gå ut 

och väga barnet nu. Man lär sig och det skapar en trygghet.” 

En av respondenterna berättar att det är under de olika mötena och konferenserna som det 

finns tillfällen till frågor och om det uppstår problem så arbetar de tillsammans fram 

gemensamma förhållningsätt rörande patienten, vilket är en typ av gemensamma kunskaper. 

Ibland upplever hon att det skulle behövas mer dialog och diskussion för att få all bakgrund 

som behövs för att fatta rätt beslut. Ett annat tillfälle till att dela med sig av sina kunskaper 
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eller åsikter är efter varje arbetsdag då de som har arbetat tillsammans under dagen samlas för 

att ha ett reflekterande samtal. Då går de igenom vad som har hänt under dagen och hur 

arbetet med kollegor och patienter har fungerat. Det är en i teamet som får den uppgiften varje 

dag och det är ett antal punkter som ska prickas av. Samtalstiden varierar mellan 5-25 minuter 

beroende på hur arbetsdagen har sett ut. Hon tycker att de reflekterande samtalen är väldigt 

bra men berättar att det tyvärr är samtalen som prioriteras bort om personalen är 

underbemannade. 

Flera respondenter beskriver också olika möten som tillfällen att diskutera och reflektera över 

patientens vård. En respondent berättar att diskussionerna sker en del i arbetet men också att 

de ibland sätter sig ner och diskuterar: 

”Det är nog lite olika och är det bekymmersamt kan vi sitta ner, för ibland 

blir det frustration när man stänger dörren och så. Men kommer det frågor 

bara, det kan ju vara ett läkemedel eller hur man ska göra då blir det ju mer i 

förbifarten så. Det beror lite på vad det gäller.” 

Respondenten berättar också att då det inträffar svåra eller jobbiga situationer reflekterar de 

tillsammans och de har haft en tid varje dag för reflektion. De har inte riktigt fungerat och det 

tror respondenten beror på att de reflekterar under arbetet, ”..vi reflekterar nog under dagen 

med varandra, som vana på något vis att prata igenom det då”. Därför har det inte funnits 

något riktigt behov för en fast tid. Det öppna klimatet och samarbetet har bidragit till att det 

sker under dagen istället och respondenten tycker att det är viktigt att det finns tid för 

reflektion. En fast tid hade varit viktig om reflektionen inte fungerat under dagen. 

Diskussionerna med kollegorna är viktiga för lärandet och för att de ska orka hantera de svåra 

situationerna patienterna går igenom. 

En annan respondent berättar att teamet stannar kvar när patientbesöket är klart för en 

reflektion över hur besöket gick och hur det kändes. Är det svåra situationer fungerar 

reflektionen som en debriefing men det kan också vara ett tillfälle att ge varandra allmän 

feedback. Tillfällena till en gemensam reflektion är viktiga för att teamet ska lära sig av 

besöket och kunna ta med sig det som gick bra och tänka på det som kan bli bättre i andra 

patientbesök. Respondenten berättar att det kan vara ont om tid men att de trots det alltid tar 

några minuter till reflektion. Om reflektionen uteblir finns det risk att teamet inte lär av det 

besöket och att svåra situationer kan störa teammedlemmarna vid nästa patientbesök. 

En av respondenterna berättar att en tid avsedd för reflektion hade varit bra men att de 

försöker reflektera vid de avstämningar de har i teamet. De har möten där de diskuterar 

teamarbetet och då finns det möjlighet att diskutera och reflektera över arbetet men hon 

upplever att det kan vara svårt att föra fram diskussionerna till dem som inte är med. Besluten 

skrivs ner men just diskussionerna kan vara svåra att återberätta. De som är med på mötet lär 

sig men det är kunskap som inte alla har möjlighet att ta del av. 

När respondenterna berättar om mötena och diskussionerna säger de att det finns en viss 

hierarki eftersom läkarna har det medicinska ansvaret och har därför mest att säga till om. De 

berättar att trots det är de flesta av läkarna lyhörda för de andras perspektiv och vad de har 
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observerat hos patienten. En av respondenterna upplever att hon får strida för sitt perspektiv 

eftersom respondenten är ensam från sin profession i teamet. Respondenten vill bidra med 

sina kunskaper och även om det tas med i bedömningen olika mycket vill respondenten i alla 

fall ha fört fram sitt perspektiv. Samtidigt säger respondenten att det är viktigt att inte klampa 

in på varandras områden och beskriver det som att: 

”Däremot kan det väl vara så att man ändå får akta sig för att klampa in på 

varandras område så där, så att man inte börjar ta ord i munnen som man 

inte riktigt kan fullt ut stå för. Det gäller liksom att ha klart för sig ändå att 

bidra med kunskap om hur det kan vara, betyder inte att jag kan göra den 

bedömningen i just det här fallet.” 

En av respondenterna menar att teamarbetet gör att alla kommer till tals på ett naturligt sätt.  

Medlemmarna har sitt ansvarsområde och får utrymme men fördelningen kan variera. Under 

samtalen bestäms vems perspektiv som ska få mest utrymme och det beror på patientens 

problematik. 

Fler av respondenterna berättar om att kollegorna har betydelse för hur och vad de lär sig i 

och med att de på olika sätt delar med sig av erfarenheter samt att de diskuterar tillsammans. 

Erfarenhetsutbytet sker i arbetet med patienterna, återkoppling från utbildningar och under 

möten i teamen. Granberg & Ohlsson (2005) skriver att medlemmarna i teamet måste 

reflektera och diskutera över individuella erfarenheter och tankar för att kunna uppnå ett 

kollektivt lärande. Precis som respondenterna beskriver situationerna då lärandet och 

erfarenhetsutbytet sker menar Granberg & Ohlsson att det inte behöver vara en viss tid avsatt 

för reflektion utan att det sker hela tiden i arbetet. Några av respondenterna har ett visst 

tillfälle då de reflekterar över mötet med patienten eller det egna arbetet vilket de tycker 

bidrar till lärandet. Den reflektionen de beskriver benämner Schön (1984) som reflektion om 

handling, vilket innebär att respondenterna reflekterar över en händelse och drar lärdom av 

det. Andra respondenter beskriver att reflektionen sker vid korta avstämningar under arbetet 

och medan arbetet sker. Detta kan tolkas som reflektion om handling men det kan också vara 

Schöns andra begrepp reflektion i handling. Reflektion i handling är den reflektion som pågår 

under arbetets utförande. 

Under intervjuerna återkommer respondenterna till att de vid olika tillfällen i arbetet 

diskuterar med sina kollegor, vilket bygger på en dialog mellan teammedlemmarna. Dialogen 

är enligt Dixon (2000) ett sätt att öka vår medvetenhet och dela perspektiv vilket i sin tur 

bidrar till ett lärande och en samstämmighet i teamet. Via dialogen i arbetet får 

teammedlemmarna den förståelsen för de andra yrkesgrupperna som de beskriver samt att de 

vid frågor och problem delar perspektiv. Det skapar i sin tur möjligheter till att förändra 

perspektiv och skapa nya möjligheter. Under de olika konferenserna och mötena som 

respondenterna deltar i utbyts erfarenheter utifrån de olika perspektiven vilket leder till ny 

kunskap och ökad förståelse. Detta beskriver Wilhelmsson (1998) som dialogkompetens. I 

diskussionerna argumenterar respondenterna utifrån sitt perspektiv men är samtidigt lyhörda 

för de andra perspektiven och håller sig tillsammans kritiskt granskande till de olika 

perspektiven som framförs. 
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Respondenterna ger flera exempel på hur de skapar gemensamma erfarenheter och rutiner i 

arbetet. Under arbetets gång då de stöter på problem eller på andra sätt kommer på nya 

arbetssätt ändras de rutiner och erfarenheter som finns. Granberg (2000) beskriver det som ett 

kollektivt lärande när teamet lär och utvecklar ett sätt att agera kopplat till teamets uppgifter. 

En förutsättning för att uppnå ett kollektivt lärande är dialog och reflektion. Så när de olika 

teamen skapar de gemensamma arbetssätten under konferenserna eller mötena skapas ett 

kollektivt lärande. Granberg & Ohlsson (2005) beskriver det kollektiva lärandet genom att 

medlemmarna reflekterar över en handling och vid nästa situation reflekterar de över den 

tidigare erfarenheten och handlar därefter. Detta leder sedan till en ökad handlingsrationalitet. 

En av respondenterna beskriver hur de utför vissa saker i teamarbetet utan att de diskuterar det 

med de andra i teamet därför att de vet hur de ska agera då patienten har ett visst problem. Det 

är exempel på hur det kollektiva lärandet ökat deras handlingsrationalitet eftersom 

medlemmarna kan börja behandlingen direkt utan att sammankalla teamet och diskutera fram 

hur de ska gå till väga. Ett annat exempel är respondenten som vet när det är dags att ta ut 

barnet från rummet genom att titta på sina kollegor under samtalet. 

Flera av respondenterna beskriver en viss hierarki där läkarna får ett stort inflytande då de har 

det medicinska ansvaret. De säger också att de upplever att de flesta läkare ändå är lyhörda för 

de andra perspektiven. Detta är något som Wilhelmsson (1998) uppmärksammar i sin 

avhandling, de som upplevs ha en överordnad position får mycket utrymme i dialogen vilket 

leder till asymmetri. För att undvika det måste deltagarna frigöra sig från hierarkiska mönster 

samt att de som har en överordnad position måste släppa in och stödja de andra under 

samtalet. Eftersom respondenterna ändå upplevde att de flesta läkare var lyhörda för de andras 

perspektiv och kunskaper tyder det på att de har frigjort sig från de hierarkiska mönstren. Då 

alla pratar lika mycket är det symmetri i dialogen vilket enligt Wilhelmsson leder till lärande 

mellan medlemmarna. Upplevs samtalen dessutom som positiva och att det finns möjlighet till 

perspektivförändring finns det även möjlighet till ett transformativt lärande. 

En av respondenterna upplever att hon får strida för sitt perspektiv då hon är ensam från sin 

profession. Hon tror att det skulle bli bättre balans om det var en representant från varje 

profession i teamet. Detta skriver även Kvarnström (2007) om som en upplevd svårighet i 

interprofessionellt teamarbete. En annan svårighet som respondenten nämner, som också 

Kvarnström tar upp, är att inte gå in på de andras professionella område. En av 

respondenterna lyfter fram den problematiken genom att beskriva att teamarbetet leder till en 

ökad förståelse och mer kunskap om de andras yrkesområden. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att kunskaperna inte ger rätt att gå in på och uttala sig om de andra 

professionernas områden. 

Tankar om lärande i team 
I detta avsnitt presenteras respondenternas tankar om vad som bidrar till ett bra lärande, vad 

det finns för hinder för lärande samt hur möjligheter till lärande skapas på bästa sätt. 

Öppen kommunikation och ett öppet klimat där ingen är rädd för att våga fråga eller säga fel 

saker bidrar till ett bra lärande enligt flera av respondenterna. En av dem säger att: 
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”Ja öppenhet, tycker jag och att man diskuterar vissa fall och det blir ju 

oundvikligen så att man gör det, vissa saker som kan vara komplicerade 

eller svåra av någon anledning./…/ Ja, hur ska vi göra? Ja ett öppet klimat, 

högt i tak och man kan säga vad man tycker, att det tas emot på ett bra sätt 

tror jag är viktigt.” 

En annan respondet beskriver vad som bidrar till ett bra lärande i teamet som att: 

”Det är väl lite att man har ett intresse av att lära, att man vill lära sig något 

nytt, nyfikenhet och att det är högt i tak, våga säga fel saker eller säga 

dumma saker eller kanske inte ha rätt. Att det är lite prestigelöst.” 

Ett exempel som en av respondenterna berättade om var att doktorn hade en patient som han 

inte visste hur han skulle gå vidare med och respondenten kom med ett förslag som doktorn 

godtog. Då kände respondenten att han bjöd in till diskussion och att det var ett bra arbete 

mellan yrkesgränserna. 

En annan respondent tror att vara generös med förklaringar och att bidra med sin kunskap för 

att öka förståelsen hos de andra yrkesgrupperna bidrar till ett bra lärande. Det är viktigt att 

förstå att vissa saker inte är självklara för dem som inte har samma kunskaper. Respondenten 

tycker även att ” ..man måste vara öppen för lite friktion liksom, att vara beredd på att man 

kan se saker på olika sätt och fundera över det”. 

En av respondenterna tycker att de har en bra chef som ger tips och idéer vilket bidrar till ett 

bra lärande. Att det sedan finns möjlighet att ta sig tid att prata och diskutera kollegor emellan 

bidrar också till ett bra lärande då det väcks nya idéer och finns möjlighet till ny kunskap. 

Då respondenterna berättar om hinder nämner fler av dem ett inte så öppet klimat och en icke 

tillåtande atmosfär för att ställa frågor. Ovilja eller frustration i samarbetet inom teamet är ett 

annat hinder för lärande. Respondenten beskriver det som att: 

”Då flyter inte samarbetet på samma sätt och man gynnas inte av, tar till sig 

av andras perspektiv på samma sätt och då krånglar allt till sig. Då blir det 

så plågsamt att försöka samarbeta om det är någon som inte är med på 

grundidén liksom.” 

Andra hinder som respondenterna tar upp är strukturella hinder som brist på tid och att det 

kan vara svårt att få mötestider då alla kan närvara. De nämner också att de i olika perioder 

inte är lika mottagliga för alla intryck av till exempel privata skäl och då inte lär sig, men att i 

andra stunder är samma intryck väldigt stimulerande. Brist på ekonomi kan vara ett hinder om 

det finns för lite resurser för att personalen ska få de utbildningar som de behöver, att det är 

personalbrist på avdelningen eller att det inte finns möjlighet att genomföra nya behandlingar. 

En av respondenterna beskriver bristen på tid som att: 

”Sen tiden, att man inte har tiden. För visst jag skulle ju helst vilja gå in och 

titta vid undersökningen på varenda patient som doktorn tar in för att lära 

mig mer men det finns ju inte den tiden tyvärr.” 
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En respondent tycker att det är ett hinder att de olika professionerna inte besöker patienterna 

samtidigt. Respondenten berättar att: 

”Man är inte där samtidigt hos patienterna så att man kan lära av varandra, 

att man springer om varandra ganska mycket. Det tycker jag kan vara ett 

hinder, ibland skulle man kunna vilja gå dit tillsammans också.” 

Ett annat hinder respondenten berättar om är att informationen ska föras vidare muntligt och 

att då delar av den kan försvinna på vägen. Exempel på det är att sjuksköterskorna och läkarna 

har en rond där de går igenom patienterna och därefter ska sjuksköterskorna återberätta det för 

undersköterskorna. Dels kan informationen ändras och dels kan inte undersköterskorna ställa 

följdfrågor på samma sätt. 

Möjligheter till lärande beskrivs av respondenterna på olika sätt. En av respondenterna tycker 

att det skapas möjligheter till lärande genom att de anställda får chansen att ställa frågor samt 

att få feedback i början av anställningen. Det gör att de fortare kommer in i arbetet. Att sedan 

få nya arbetsuppgifter och ansvar är en möjlighet till lärande då man växer som person och lär 

sig av det. En annan respondent ser öppenheten också som en möjlighet till lärande och att det 

finns en nyfikenhet och en vilja att lära nytt hos teammedlemmarna. En annan tanke är att 

möjligheter till ett bra lärande fås genom att det finns ramar om hur arbetet ska utföras och att 

det skapas klimat där viljan är att hela tiden utvecklas. 

En respondent tycker att individen men också ledningen har ett ansvar att skapa möjligheter: 

”Jag tänker att det är en ledningsfråga också att se till att man har en 

arbetsmiljö som gör att man funkar och mår bra, att man kanske har 

påfyllning i utbildning, att man har förutsättningar att göra sitt jobb på ett 

bra sätt utan att hindras för mycket av organisatoriska problem. Så jag 

tycker att mycket av den frågan om förutsättningar kan ligga på 

ledningsnivå, förutom på den personliga nivån att man själv tar sitt ansvar. 

Att försöka lära sig av sina erfarenheter och sina utbildningar.” 

En annan av respondenterna tycker att deras avdelningsmöten där de har en del föreläsningar 

för personalen och studiebesök skapar möjligheter till lärande. En annan möjlighet till lärande 

som finns är att få rutin på att uppdatera sig inom den information som finns på nätet. 

Möjligheter till lärande skapas genom att de olika professionerna tar hjälp av varandra i 

vården av patienten berättar en av respondenterna. Respondenten berättar också att vid 

introduktionen går de olika professionerna med varandra och det tycker hon vore en bra 

möjlighet även för dem som har arbetat ett tag. 

”Har man jobbat här ett tag skulle man behöva friska upp den kunskapen. Så 

det skulle egentligen vara bra att ha till exempel att man varje halvår fick gå 

en förmiddag med en annan profession så att man skulle kunna bygga vidare 

på det här.” 

Med mer erfarenhet skulle de ge andra kunskaper och förståelse än det gjorde vid 

introduktionen och ge bra möjligheter till nya kunskaper. 
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Respondenterna svarar att för ett bra lärande är det viktigt med en öppen kommunikation och 

ett klimat där alla vågar fråga samt att det finns en förståelse för att alla inte har samma 

kunskaper. Ett intresse och en nyfikenhet av att lära samt en generositet med förklaringar är 

andra viktiga faktorer som nämns. Dixon (2000) menar att öppet och fritt klimat där individen 

respekteras och där det finns samma möjligheter för alla att ifrågasätta varandras idéer, är ett 

krav för att få en väl fungerande dialog. Dialogen i sin tur skapar sedan, enligt Granberg 

(2000), möjligheter till ett kollektivt lärande inom teamet. Tankarna om en öppen 

kommunikation och ett öppet klimat stämmer också överens med Sandberg (2006) som 

påpekar betydelsen av medlemmarnas upplevelser av arbetsklimatet för att få ett väl 

fungerande teamarbete. En av respondenterna tycker också att teamet ska vara öppet för 

friktion och vara beredda på att man kan se saker på olika sätt. Sandberg (2006) skriver att 

framgångsrika team använder olika åsikter och motsättningar på ett konstruktivt sätt. Det 

leder till diskussioner som i sin tur sedan leder till ett lärande inom teamet. 

När det gäller hinder för lärande har respondenterna lyft fram andra hinder än de som 

Ellström (1996) tagit upp vilket är ett viktigt komplement till den refererade forskningen. 

Flera av respondenterna nämner hinder som brist på tid, knappa ekonomiska resurser och ett 

klimat som inte är öppet. Ovilja eller frustration i samarbetet var ett annat hinder. 

Respondenterna såg även att det egna måendet kunde vara ett hinder till exempel om det var 

jobbigt privat eller om man på andra sätt personligen inte mådde bra. Brister i 

kommunikationen då information förs vidare muntligt sågs som ett hinder av en respondent. 

Då respondenterna beskriver möjligheter till lärande beskrivs dem utifrån olika perspektiv. 

Vissa ser möjligheter skapas med hjälp av klimatet i teamet medan andra beskriver mer 

konkreta möjligheter som till exempel utbildning eller få gå med en annan yrkesprofession. 

De möjligheter med teamets klimat som kom fram var öppenhet, nyfikenhet att lära samt få ta 

del av kollegornas erfarenheter. Studiebesök, utbildningar eller att få gå bredvid de andra 

professionerna är mer konkreta förslag från respondenterna. I båda fallen ser de att ledningen 

har möjligheter att skapa förutsättningarna till ett bra lärande. En av respondenterna uttryckte 

även att ledningen har ett ansvar för att arbetsmiljön är bra och att de anställda inte drabbas 

för mycket av organisatoriska problem i arbetet. Detta stämmer överens med Ellström (1996) 

som menar att ledningen har en viktig del i lärandet genom att hela tiden satsa på och främja 

utvecklingen på arbetet.  Ledningen har ett ansvar men en av respondenterna lyfter även fram 

att individens ansvar av att ta till sig den kunskap och de möjligheter som erbjuds. 

Sammanfattning av resultatet och analysen 
Uppsatsens syfte är att undersöka de anställdas erfarenhet av att arbeta i team samt att ta 

reda på teamets betydelse för lärande. Syftet besvaras nedan med hjälp av uppsatsens 

frågeställningar och den analys som har presenterats ovan. 

Vilka möjligheter och problem ser de anställda med teamarbete? 

De möjligheter som respondenterna ser med teamarbete är att de tillsammans med deras olika 

kompetenser kan ge patienterna en bättre vård, vilket är teamets mål. Arbetsuppgifterna utgår 

från patientens behov och är en del i det gemensamma teamarbetet kring patienterna. 

Tillsammans lär de sig av varandras olika kompetenser och får då en ökad förståelse och ny 
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kunskap som de hade haft svårt att tillägna sig utan teamarbetet. Teamarbetet skapar också 

möjligheter till en öppen dialog, effektivare beslutsfattning samt en trygghet i arbetet. För att 

utveckla de möjligheter som ett teamarbete kan ge krävs det ett tydligt och gemensamt mål, 

att medlemmarna visar respekt för varandras professioner och är lyhörda för varandras 

kunskaper. Ett bra samarbete och en öppen kommunikation där alla tar ansvar för att utföra 

sina uppgifter samt att föra informationen vidare är också viktigt för att skapa ett bra 

teamarbete. De problem som kan förekomma är om samarbetet inte fungerar och det då 

uppstår slitningar och samarbetsvårigheter. Risken är då att det uppstår en negativ synergi 

vilket leder till att teamet inte kan ge patienten den vård de har egentligen har förmågan till att 

ge. Respondenterna beskriver nackdelar med teamarbete utifrån patientens perspektiv då de 

kan känna sig i underläge om de möter flera representanter från vården vid samma tillfälle. 

Att patienterna kunde känna förvirring då det var många olika personer inblandade i vården 

var en annan nackdel som lyftes fram. 

 

Hur upplever de anställda att de lär sig i det dagliga arbetet inom teamet? 

Samtliga respondenter beskriver hur de lär sig av sina kollegor genom att tillsammans 

diskutera och fråga varandra. Diskussionerna och samtalen under arbetet leder till ett 

erfarenhetsutbyte mellan teammedlemmarna som sedan leder till nya kunskaper som de kan 

använda i andra eller liknande situationer. Även arbetet med patienterna, utbildningar och att 

studera andra kollegor bidrar till nya kunskaper som teammedlemmarna delar med sig av. 

Respondenterna återkommer till möten och diskussioner där de olika yrkena kan dela med sig 

av deras olika perspektiv. Diskussionerna bygger på en dialog och ett reflekterande mellan 

teammedlemmarna som i sin tur leder till ett kollektivt lärande där de tillsammans skapar 

gemensamma rutiner och kunskaper. Dessa rutiner och kunskaper ökar sedan teamets 

handlingsrationalitet i arbetet. 

 

Vilka förutsättningar och hinder för lärande finns det inom teamen? 

Förutsättningar för lärande inom teamet är en öppen kommunikation och ett öppet klimat där 

alla vågar fråga och att det finns en förståelse för att alla inte har samma kunskap. Skilda 

åsikter mellan perspektiven är inget hinder utan med en öppen inställning kan det leda till nya 

kunskaper och synsätt. Då diskussionerna och samtalen har stor betydelse för teamets lärande 

är det viktigt att teamet frigörs från hierarkiska mönster så att alla perspektiv kommer fram, 

annars finns risken att teamet går miste om kunskaper och detta i sin tur påverkar patientens 

vård. Den enskilda individen har tillsammans med ledningen ett ansvar för att skapa 

förutsättningar för lärande. Ledningen ska skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan de 

olika professionerna och se till att det finns möjligheter att till exempel via utbildning få nya 

kunskaper. De har också ett ansvar för att det är en bra arbetsmiljö. Ett hinder som flera av 

respondenterna tar upp är just om klimatet inte är öppet, tillåter frågor eller olika åsikter. 

Andra hinder som respondenterna såg var att tiden och de ekonomiska resurserna ibland inte 

räcker till vilket påverkar lärandet inom teamet. 
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Diskussion 
I denna del diskuteras teamarbete utifrån delar av resultatet. Därefter följer en 

metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

Oavsett ämnet under intervjuerna återkommer respondenterna till att de diskuterar med de 

andra teammedlemmarna under arbetet och att det finns gemensamma möten. De beskriver 

hur samtalen leder till ökad förståelse för de andras professioner och nya kunskaper. De 

beskriver tillfällen till reflektion för att få möjlighet att prata av sig men också att ge varandra 

feedback. Min fråga är då hur stor betydelse de här tillfällena till interaktion har? Vad händer 

om möjligheten försvinner? Flera av respondenterna anger bristen på tid som ett hinder för 

lärande. Jag tror att en stor del i vinsten med att arbeta i team försvinner om teamet inte hinner 

diskutera med varandra under arbetet. Utan de gemensamma mötena och samtalen däremellan 

har teamet inte möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och reflektioner. Teamet behöver 

prata ihop sig och ha en nära kontakt. Det tycker jag respondenterna lyfter fram när de 

berättar om att det är viktigt att prata om andra saker på rasterna än arbete och att ibland ses 

utanför arbetstid. 

Respondenterna berättar om att kollegorna i teamet har en stor betydelse för lärandet. De 

säger också att deras egna arbetsuppgifter utgår från teamets gemensamma mål vilket gör att 

teamet är en stor del i det egna arbetet. Öppenhet, respekt för varandras professioner eller 

kunskaper, diskussioner samt lyhördhet är återkommande svar på vad som är viktigt både vad 

det gäller teamarbete och lärande. De problem som tas upp är samarbetssvårigheter, brist på 

tid samt knappa ekonomiska resurser. Det är tydliga svar på de områden som har behandlats i 

uppsatsen. Frågan jag ställer mig är om svaren verkligen beskriver fördelar och problem med 

teamarbete eller beskriver svaren vilket typ av arbete som helst där flera personer arbetar på 

samma avdelning. Hade svaren blivit detsamma om jag intervjuat respondenter som arbetat på 

en avdelning där de inte säger att de arbetar i team? Svaret är troligen ja, svaren hade 

antagligen påmint om de svar respondenterna gett om teamarbete. En annan fråga är då om 

det betyder att teamarbetet bara är en benämning men att det egentligen påminner om vilket 

arbete som helst. I vården har, oavsett vårdavdelningarnas uppbyggnad, alla ett gemensamt 

mål vilket är att ge patienterna så bra vård som möjligt. Detta går att applicera på andra 

verksamheter som också har tydliga mål. Går det då att säga att hela avdelningar eller till och 

med företag arbetar i team. Vissa kan kanske hävda det men mitt svar är nej. Jag tror att det 

som skiljer teamet från avdelningarna eller företagen är att målen är mer konkreta och arbetet 

för att nå målen är uttalat och sker hela tiden i det dagliga arbetet. Respondenterna är väl 

medvetna om varför de arbetar i team och vad ett team är. Vilket är just att med olika 

kompetenser arbeta mot ett gemensamt mål vilket i det här fallet är patientens vård. Svaren 

om fördelar med teamarbetet och problem påminner säkert om svar som passar in på andra 

typer av arbeten men jag tror att skillnaden är att de betyder lite mer i ett team. Ett team med 

samarbetssvårigheter har verkligen ett problem och har svårt att lyckas nå det gemensamma 

målet. Kollegorna, öppenhet och respekt blir någonting som inte bara är viktigt utan det är 

måsten i ett teamarbete för att det ska fungera. Respondenternas svar är därför inte bara 

beskrivningar av hur ett arbete bör fungera utan det är en beskrivning av hur ett teamarbete 

måste fungera. 
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Som jag skrev i stycket innan har kollegorna stor betydelse både för respondenternas arbete 

och också för lärandet i teamet. Flera gånger under intervjuerna återkommer de till relationen 

mellan kollegorna och exempel utifrån deras eget arbete innefattar även kollegorna. Så hela 

tiden finns teamet med i resonemangen. Utifrån de resonemangen sätts teamet i relation till 

patienten och till verksamheten. I teamets relation till patienten utgår de från patientens 

vårdbehov och teamets gemensamma arbete med patienten är ett återkommande ämne. De är 

till exempel väl medvetna om att teamets sammansättning utgår från patientens behov. 

Teamets relation till verksamheten utgår från teamets tilldelade resurser att uppnå målen och 

att det ska skapas förutsättningar för teamets arbete. De uttrycker även att ledningen har ett 

ansvar att skapa möjligheter till lärande. En iakttagelse är att respondenten som arbetar inom 

den privata sektorn pratade mer om teamet utifrån ett organisatoriskt perspektiv och om 

effektivitet. Detta kan bero på att de ser på verksamheten som ett företag och att de pratar om 

konkurrens och lönsamhet på ett annat sätt än de landstingsanställda. Oavsett hur teamen 

beskriver relationen till verksamheten så finns den där precis som relationen till patienten.  

Detta resonemang beskriver hur teamet är som en länk mellan verksamhetens mål och det 

faktiska utförandet. Det är en länk som jag tror kommer att få allt större betydelse i vårt 

samhälle. Kraven ökar från kunder och andra intressenter samtidigt som många uppgifter blir 

allt mer komplexa. Kraven och komplexiteten gör att det blir svårt att genomföra arbetet 

endast av enskilda individer eller av individer med samma kompetens. Mångfalden och 

komplexiteten kräver den förståelse och kunskap som interprofessionella team kan ge. 

Metoddiskussion 
Vid skapandet av intervjuguiden var syftet att ha öppna frågor så att det verkligen var 

respondenternas erfarenheter och upplevelser som kom fram under intervjun. Under själva 

intervjun uppstod situationer då jag som intervjuare omedvetet ställde stängda följdfrågor 

eller att respondenten inte riktigt förstod frågan och att jag då gav exempel. De stängda 

frågorna och exemplen kan ha påverkat respondenternas svar. I efterhand vid analysen har jag 

även reflekterat över några av intervjufrågorna, exempel på det är om jag hade fått andra svar 

gällande teamarbete om jag använt ordet svårighet istället för nackdel. Eller alternativt om jag 

hade ställt frågor utifrån båda begreppen. Jag upplever att respondenterna inte gav samma 

förklaringar och lika långa svar när det gällde nackdelar eller hinder. I efterhand skulle jag 

försökt att be dem utveckla det ännu mer. Vid intervjuerna bad jag om exempel men de hade 

svårt att komma på situationer. Frågan är då om det inte fanns så mycket nackdelar och hinder 

eller om svårigheterna med att ge längre svar kan bero på att det är lite obekvämt att berätta 

om negativa erfarenheter. 

Respondenterna har olika lång erfarenhet av teamarbete och från olika typer av yrken. I 

resultat återberättas inte vem av respondenterna som sagt vad och detta är för att garantera att 

uppgifterna behandlas konfidentiellt. En annan anledning var att jag valde att fokusera på 

deras upplevelser som teammedlemmar och inte utifrån deras yrkesroller. Detta bidrar till att 

viss information uteblir. Det går till exempel inte att se eventuella mönster så som att 

sjuksköterskorna har liknande erfarenheter eller att åsikterna skiljer sig mellan de med lång 

eller kort erfarenhet. Det är information som är intressant men som jag har valt att inte 

behandla i denna studie.  



39 

 

En av respondenterna är en person som jag känner sedan tidigare. Innan intervjun funderade 

jag över om det kunde påverka respondentens svar. Då vår relation inte har något med hennes 

yrke att göra bedömde jag att det inte skulle påverka intervjusituationen. Hade vi däremot 

arbetat på samma arbetsplats och jag skulle göra en intervju angående teamarbetet där hade 

situationen sett annorlunda ut. Då hade risken varit att respondenten känt sig obekväm att 

berätta om negativa saker eller beskriva eventuella problem.   

Då jag är ensam författare till denna uppsats är det endast jag som har gjort intervjuerna och 

analyserat materialet. Det kan till viss del påverka studiens validitet och reliabilitet då det är 

jag som ensam har utformat intervjumallen och gjort analysen. Hade det varit två 

uppsatsförfattare hade frågorna granskats och ställts i relation till syftet och dess 

frågeställningar utifrån två perspektiv. Materialet hade analyserats av en person till vilket 

skulle ha kunnat ge ett annat resultat. Samtidigt finns det också fördelar med att vara ensam 

uppsatsförfattare då jag har kunnat vara konsekvent i min transkribering och kodning vilket 

har stärkt reliabiliteten i uppsatsen. 

Fortsatt forskning 
Som behandlats tidigare i analysen finns det olika uppfattningar om vad som är teamarbete 

och presentationerna av respondenterna visar att det finns olika typer av teamarbete. Fortsatt 

forskning inom team skulle då kunna undersöka om olika typer av teamarbete påverkar hur 

teamet uppnår de gemensamma målen. Respondenterna återkom under intervjuerna till att 

berätta om diskussioner, avstämningar samt möten och om hur de då under de tillfällena tog 

del av varandras kompetenser och kunskaper. Ett annat uppslag till fortsatt forskning är därför 

att fördjupa sig i hur ett kollektivt lärande skapas under de här tillfällena till interaktion som 

ges i arbetet. 
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Bilagor 
Intervjufrågor till anställd inom vården 

Inledning 

Presentation av mig och uppsatsens syfte. 

Informera om att det är frivilligt att delta, rätt att avbryta och att inte svara på vissa frågor. 

Frågar om det är okej att spela in intervjun. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Uppsatsen kommer att publiceras och är en offentlighandling. 

Finns inget rätt eller fel utan jag vill ta del av dina upplevelser. 

Teamet 

Vad arbetar du med? 

Vad är ett team för dig? 

Vad är din uppfattning gällande varför ni arbetar i team? 

Beskriv teamets arbete. 

Hur är teamet uppbyggt? Olika yrkesområden eller ansvarsområden? 

Upplever du att teamet har betydelse för det vardagliga arbetet? Om ja, på vilket sätt eller om 

nej, varför då? 

Hur fungerar samarbetet inom teamet? 

Har du andra erfarenheter från att arbeta i team? Om så är fallet, skiljer sig arbetet i de olika 

teamen och på vilket sätt? Använder du erfarenheter från andra team i ditt arbete i ditt 

nuvarande team? 

Vilka är fördelarna med att arbeta i team? Varför? 

Vilka är nackdelarna med att arbeta i team? Varför? 

Hur skulle du beskriva ett bra fungerande team? 

Vad tror du krävs för att få ett bra fungerade team? 

Lärande 

Vad betyder lärande för dig? 

Beskriv hur du lär dig i ditt dagliga arbeta? Exemplifiera. 

Berätta om andra erfarenheter av lärande i arbete? 



 

 

Finns det utrymme för diskussion och reflektion? 

Har kollegorna i teamet betydelse för hur du lär i ditt arbete? Om ja, på vilket sätt eller om 

nej, varför inte? 

Har alla yrkesprofessioner lika mycket att säga till om? 

Hur lär du dig av andra yrkesgrupper i ditt arbete? 

Hur skapar ni gemensamma kunskaper och hur delar ni med er av dem? 

Har teamet stor betydelse för lärandet? 

Vad bidrar till ett bra lärande inom teamet? Positiva erfarenheter? 

Vilka hinder finns det för lärande? Negativa erfarenheter? 

Hur tycker du att möjligheter till lärande skapas på bästa sätt? 

Har du några frågor till mig? 

Kan jag återkomma till dig med ytterligare frågor vid behov? 

 

 


