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Intresset i den här uppsatsen fokuserar på de anställdas upplevelse av teamsamarbetet inför en 

organisationsförändring. Genom denna fallstudie har teammedlemmarna fått en röst. Fallstudiens 

syfte var att undersöka hur ett multiprofessionellt team fungerar och vilka faktorer som bygger upp 

teamet ur teammedlemmarnas synvinkel inför en kommande organisationsförändring. 

Semistrukturerade intervjuer vilka var tematiserade med öppna följdfrågor användes för att samla 

in empiri. En öppen systemteori kallad ”En teori om levande mänskliga system” (A theory of living 

human systems) användes för att analysera hur teamet var uppbyggt hierarkiskt med roll, subgrupp 

och gruppen som helhet och hur rollens mandat påverkade teamsamarbetet. Mellan varje del i 

teamet finns porösa gränser. Där information och värderingar kan röra sig. Men de är påverkade av 

främjande och hindrande faktorer. Teamet genomgick tre utvecklingsfaser: Auktoritära fasen vilken 

betonar styrning av teamet. Kollaborativa fasen som innebär hur teamets medlemmar gemensamt 

bidrar till teamet. Integrationsfasen som innebär hur teamet blir en välfungerande enhet. Särskild 

uppmärksamhet ägnades åt hur kommunikation och värderingar möjliggör utveckling genom 

förändringsarbetet. När teamsamarbetet är sämre kan flödet vara stängt men vid ett välfungerande 

teamsamarbete sker flödet utan hinder. Analysen visar att inför organisationsförändringen är 

teamets roller delvis är oklara på grund av vem som beslutar. 

 

Nyckelord: Teamsamarbete, systemteori, hierarki, samverkan, organisationsförändring. lärande, 

återkoppling.  
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1. Inledning 

Teamsamarbete är ett vanligt förekommande arbetssätt inom vårdsektorn. Det är också vanligt 

med organisationsförändringar inom vårdsektorn vilket påverkar teamsamarbetet. Det är av 

central betydelse i perioder av förändringsarbete att orka med teamsamarbetet. Människor 

påverkar varandra när de samarbetar i team. Vi har med oss attityder, personligheter, 

egenskaper och känslor när vi kommunicerar. Dessutom tar vi också med erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter som bidrar till våra funktioner inom teamet. Samarbetet innebär 

också ett lärande och en ständig anpassning till varandra och samt arbete med att skapa en 

gemensam samsyn. Det är en ständigt pågående process som medför att teamet ska bli mer 

kompetent och välfungerande som enhet för att nå uppsatta mål i samband med förändringar. 

Vad är det som fungerar bättre och sämre i teamsamarbetet inför en organisationsförändring? 

Eftersom varje team är unikt är det viktigt att undersöka och identifiera orsakerna till att 

teamsamarbete ibland fungerar bättre men ibland sämre. Det kan bidra med en djupare 

förståelse hur de konstruktiva processerna ser ut och vilka eventuella hinder som finns för att 

göra förändringsarbetet lyckosamt. Problemområdet befinner sig i skärningsområdet mellan 

mentala processer och agerande hos människan samt sociala processer i gruppen. (Granberg 

2010)  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att hur undersöka hur teamsamarbetet fungerar inför en kommande 

organisationsförändring. Dessutom hur attityder och beteenden påverkar förmågan hos 

medlemmarna att hantera omständigheter som kan hämma och främja teamsamarbetet. 

i.) Hur förhåller sig teamet som helhet och de enskilda medlemmar till den kommande 

organisationsförändringen? 

ii.) Vilka faktorer hämmar och främjar teamsamarbetet hos enskilda teammedlemmar samt  

teamet? 

2. Tidigare forskning 

2.1 Litteratursökning 

Följande sökord har använts för att finna lämplig forskning/litteratur på engelska: drivande 

krafter (driving forces) och återhållande krafter (restraining forces), team (workgroups), 

teamsamarbete (collaboration), bidra (contrubution), lärande (learning) och förändring 

(change). 
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Sökningar har skett genom ERIC, PRIMO och EBSCOhost. De vetenskapliga artiklarna var 

peer reviewed. 

2.2 Synen på andra i teamet. 

Eva Hammar Chirac (2010) förklarar att teammedlemmarna bör ha vänskapsrelationer för att 

underlätta teamsamarbetet då det är positivt för teamsamarbetet. Heather Cathro (2011) och 

Mark Hwang 2018 poängterar att när medlemmarna och ledning saknar ett uppskattande för 

förhållningssätt. Vilket kan det leda till hinder för samarbetet. Mark Hwang (2018) anser att 

synen på kollegorna är en viktig faktor för att teamsamarbetet ska fungera. Medlemmarnas 

värdering av varandras prestation har stor plats i samarbetet poängterar (a.a.). Dirk 

Deichmann och Michel Jensen (2017) anser att det glöms bort men bör lyftas upp i 

teamsamarbetets rangordning. Lösningen kan enligt Cathro (2011) och Hwang (2018) vara att 

teammedlemmar förbättrar sin förståelse hur ett uppskattande förhållningssätt används i 

teamsamarbetet. 

2.3 Hinder för teamsamarbete 

Hammar Chirac (2014) anser att team behöver hjälp att se vad som förhindrar 

teamsamarbetet. Genom att strukturera samarbetet får teamet ett verktyg att identifiera hinder. 

Framförallt fokusera på vilka som hindrar ett välfungerande samarbete. Ett av hindren anser 

Magnus Granberg (2010) är bristen på dialog som har sin grund i ouppklarade känslor och 

tyckanden om andra som kan orsaka konflikter. Todd Logan (2016) är också av den meningen 

att muntliga tyckanden samt förhållningssättet inom teamet orsakar konflikter. Till exempel 

att döma andras arbetsförmåga avslutar Logan (2016). Granberg (2010) anser även att 

konflikter kan vara en orsak till samarbetsproblem när två eller flera arbetskulturer skall 

förenas till en.  

Deichmann och Jensen (2017) anser att egoistiska val orsakar problem för att samarbeta i 

team. Egna syften och mål går före teamets mål. Hammar Chirac (2010) anser också att 

tidigare erfarenheter från samarbete kan vara orsaken. Teammedlemmar tar med sig negativa 

erfarenheter av teamsamarbete till nya team och orsakar problem. En annan viktig faktor är 

oviljan att bidra till teamsamarbetet. Dessutom kan det finnas en oförmåga att bidra till som 

försämrar teamsamarbetet förklarar Susan Gantt och Yvonne Agazarian (2007). Bristen på 

kommunikation kan bidra till att samarbetet försämras enligt Cathro (2011) och Hammar 

Chirac (2010). Skälet till kommunikationsproblem i teamet kan vara skilda åsikter om 

arbetsuppgifter eller skilda arbetskulturer. Teamets sammansättning kan vara avgörande 

eftersom bakgrund och erfarenheter påverkar samarbetet.  
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2.4 Organisationsförändringar hos team 

Team genomgår förändringar och är en naturlig del av ett teams liv anser Granberg (2010). 

Vid organisationsförändringarna sker ett organisatoriskt lärande i teamet och hos 

medlemmarna. Lärandet anpassas efter vilka förändringar som sker i teamet. Till exempel kan 

arbetsuppgifter förändras genom nya förutsättningar och påverkas av medlemmarnas känslor 

och värderingar. Organisationsförändringar är alltså en process som är påverkad av yttre och 

inre omständigheter avslutar Granberg (2010). Lärande inom organisationer kan även ske när 

organisationer blir instabila förklarar Per-Erik Ellström (2010). En organisationsförändring 

påverkar hela teamet från individnivå, via gruppnivå till teamet som en grupp. Det kan 

innebära att teamet i grunden förändras och använder sig av nya idéer och förhållningssätt 

avslutar Ellström (2010). Förändringsarbetet innebär även att medlemmar i team behöver 

utvärdera varför behovet finns för en förändring och för att kunna vara delaktig i den 

poängterar Brett Vaughan, Jacqui Yoxhall och Sandra Grace (2019). 

Emellertid behöver team som genomgår en förändringsprocessförslag på vad som behöver 

förändras för att initiera den förklarar Deichman och Jensen (2017) eftersom det är då det 

skapas möjligheter vilket också Ellström (2010) påtalar. Dock är teamsamarbetets kvalité och 

kvalitén på förslagen avgörande för hur teamet handskas med förslagen. En 

förändringsprocess i ett team sker i faser påtalar Gantt och Agazarian (2007) eftersom 

förändringen är en dynamisk process med många variabler. 

2.5 Lösa medlemmar 

I teamsamarbete förekommer medlemmar som befinner sig utanför samarbetet. Hammar 

Chirac (2010) kallar dessa för lösa medlemmar. De är medlemmar som av olika skäl väljer att 

stå utanför teamet eftersom de saknar argument för att samarbeta. Eller fullt delta eftersom de 

saknar förmåga att bidra till teamarbetet. Tidigare negativa erfarenheter spelar roll i detta 

sammanhang. Ytterligare skäl kan vara åsikten att nuvarande team är sämre än andra team och 

en flytt till ett annat team är att föredra. Medlemmarna är ofta en källa till konflikter i teamen 

eftersom de får samma belöning som övriga medlemmar men bidrar mindre till teamresultatet. 

Deichmann och Jensen (2017) anser i sin studie att det kan ha sin grund i två skilda orsaker. 

För det första att medlemmarna som har idéer blir osäkra på om resurser finns för att 

förverkliga dem. För det andra kan medlemmar som har bra idéer behålla framgången för sig 

själv. Ett annat skäl kan vara attityden i teamet kan vara avgörande hur väl samarbetet 

fungerar. Medlemmar kan känna sig ovälkomna och väljer att stå utanför förklarar Logan 

(2016), Hammar Chirac (2010) och Hwang (2018).  

2.6 Kompetens för samarbete i team 

Vaughan et al. (2019) har funnit fem faktorer hos enskilda teammedlemmar som är avgörande 

för förmågan att samarbeta i team: För det första förmågan att planera. För det andra 
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förmågan att hantera omgivningen och arbetsklimatet. För det tredje förmågan att samarbeta 

med andra. För det fjärde hanteringen av konflikter i teamet. För det femte hur bidragande 

medlemmen är i teamsamarbetet. Hammar Chirac (2010) delar delvis denna uppfattning att 

den enskildes kompetens är viktig men poängterar att det är teamets samlade kompetens som 

måste vara tillräckligt bra för att samarbetat skall fungera. Hur bidragande varje teammedlem 

är till teamsamverkan kan ibland spela större roll än den enskildes kompetens. Bidragen kan 

variera beroende på vad som behövs och i vilken process teamet är. De formella och 

informella personliga egenskaperna hos medlemmarna för teamsamarbetet är även de viktiga 

bidrag till teamsamarbetet avslutar Hammar Chirac (2010). 

Återkoppling mellan medlemmar i teamet samt mellan ledare och medlem är kompetens som 

hjälper teamet att finna lösningar framåt hävdar Granberg (2010) och Ellström (2010). 

Återkopplingen i teamet sker antingen som en naturlig del av samarbetet eller planerat. 

Återkopplingen kan även vara uppgiftsorienterad men också stödjande med social 

återkoppling som fokuserar på människan i teamet. När team har en välfungerande dialog och 

återkoppling bidrar det till ett bättre lärande avslutar Granberg (2010) och Ellström (2010). 

Team vars medlemmar ger varandra konstruktiv återkoppling genom att lyssna och reflektera 

vad som sägs kan undvika många missförstånd förklarar Gantt och Agazarian (2007).  

Logan (2016) anser att informell och formell kompetens behövs för att samarbeta i team och 

behöver tränas upp. Eftersom det är en egenskap som är ojämnt utvecklad hos medlemmar 

beroende på bakgrund, fallenhet och tidigare erfarenheter. Vaughan et al. (2019) betonar att 

teamet använder sina egna resurser för att uppfostra medlemmar till att ha samma 

förhållningssätt och värderingar som övriga teamet. Teamets medlemmar korrigerar olämpligt 

agerande som hämmar teamets arbete. Emellertid kan ett team få så svåra 

samarbetssvårigheter understryker Logan (2016) att en utomstående resurs i form av 

handledning behövs för att teamet skall återfå ett välfungerande teamsamarbete. Resursen 

samarbetar med teamet och lär teamet att arbeta tillsammans. En resurs utifrån är särskilt 

värdefull när interna konflikter behöver lösas upp tillsammans med teamets egna resurser 

avslutar (a.a.). 

Ledarskapet i ett team har förmågan att förändra samarbetet i teamet anser Hammar Chirac 

(2010), Logan (2016) samt Gantt och Agazarian (2007). Ledarskapet sätter ramarna och 

dagordningen för teamet påpekar Ellström (2010). Hammar Chirac (2010) och Logan (2016) 

vidhåller att med en oklar ledare som saknar förmåga att ta beslut kan samarbetet försämras. 

Ytterligare problem med ledarskap återfinns hos Gantt och Agazarian (2007) som anser att 

problem kan uppstå med ett ledarskap som styr för mycket över processerna i teamet. Det kan 

innebära att handlingsutrymmet minskar. Ledarskapet kan då få klagomål från medlemmarna 

över handlingsutrymmet. Ett lösningsfokuserat ledarskap är istället att föredra för att hitta 

vägen framåt avslutar (a.a.). 
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3. Teori 

3.1 Systemteori för team 

Gantt och Agazarian (2007) presenterar en teori hur team utvecklas och handskas med 

förändringar över tid. Teorin kallas ”En teori om levande mänskliga system” (A theory of 

living human systems). (a.a.) anser att ett team är en del av ett större kontext där teamet 

samverkar med omgivningen och andra grupper. Teamet är ett levande väsen på grund av de 

processer som sker i teamet och mellan medlemmarna. Teamet har en intern hierarki kallad 

isomorfi. Isomorfin består av fyra delar som är integrerade med varandra.  

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Hierarkin i gruppen vid teamsamarbete efter Gantt och Agazarian (2007). Inspirerad av Forsmark 2017. 

Bild: Magnus Salomonsson 2019 

Den första delen består teamet av rollen som varje medlem har i teamet och agerar efter. 

Antingen formell eller informell. Den andra består teamet av subgrupper som är baserade på 

yrke, kön eller arbetsuppgifter. De kan också vara av mer informell art såsom intresse utanför 

arbetet eller några vänner som är arbetskamrater. Den tredje delen består av gruppen som 

helhet som är teamets fysiska och psykiska gräns mot omvärlden. Den är antingen formell 

som ett sjukvårdsteam eller informell som en grupp cyklister. I den fjärde delen finns gruppen 

som helhet inom kontexten av en större organisation. Till exempel sjukvård inom offentlig 

sektor eller cykelträning inför ett större motionslopp inom cykling. Varje medlem i teamet 

ingår samtidigt i alla fyra delarna. Rör sig mellan dem beroende på vilka faktorer inom och 

utanför teamet som hindrar eller främjar och därigenom skapar krafter som medför att 

medlemmen kan byta position och uppgifter i rollen. Medlemmen kan ingå i olika subgrupper 

samt befinna sig i på olika platser i gruppen som helhet. Gruppen som helhet kommer sedan 

på samma sätt inom kontexten inneha roll, subgrupp och gruppen som helhet vilken befinner 

sig i ett större kontext (a.a.). Till exempel en större offentlig organisation eller ett 

träningsprogram med flera klubbar inför ett cykelloppet som inför det större motionsloppet på 

cykelloppet. Gantt och Agazarian (2007) anser att subgruppen är vid förändringar den 

effektivaste delen av ett team för att påbörja förändringen. Från subgruppen når förändringen 
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nedåt till varje roll och uppåt till gruppen som helhet eftersom samtliga medlemmar är med i 

gruppen som helhet. 

Genom att medlemmarna i teamet rör sig genom hierarkin och samtidigt är påverkade av 

hindrande och främjande faktorer skapas tre faser i teamsamarbetet.  

 

 

   

   

Bild 2. Fasernas interaktion med faktorerna enligt Gantt och Agazarian (2007) Bild: Magnus Salomonsson 2019 

Den första fasen är den auktoritära fasen där teamets medlemmar och ledning försöker finna 

de roller och arbetsuppgifter som fungerar när teamet startar eller genomgår större 

förändringar. Samtidigt pågår en maktkamp mellan ledare och medlemmar för att sätta en 

hierarki, en rangordning, som innebär att konflikter uppstår där flykt eller kampstrategier 

används. Efterhand klarnar hierarkin eftersom medlemmarna har anpassat sig till sina roller 

och teamet kan gå vidare. Den andra fasen är den kollaborativa fasen när teamets medlemmar 

blir alltmer sammansvetsade som en fungerande enhet. De fokuserar på att bygga relationer 

mellan varandra i teamet. De informella rollerna blir också viktiga för medlemmarna eftersom 

personliga egenskaper spelar roll i teamets inre liv. Vad varje enskild roll bidrar till teamets 

uppbyggnad är även den viktigt för denna fas. Den tredje fasen innebär att medlemmar 

interagerar med varandra och tillsammans bidrar att bygga upp teamet med de samlade 

resurser och kunskaper som teamet har och fokuserar gemensamt på uppsatta mål för teamet. 

Varje fas har egna mål och är självförbättrande för att kunna nå nästa fas. Det innebär att 

teamet är i ständig konflikt och försoning med sig själv. Dock upphör konflikterna när teamet 

når integrationsfasen. Mellan dessa tre delar sker även en process i form av rörelser som är 

beroende av utbytet av värderingar och kommunikation mellan delarna. Rörelsen består av 

vad individens position och vad individen bär med sig mellan rollen, subgruppen och teamet 

som helhet. (a.a.) 

Gantt och Agazarian (2007) trycker på att teamets medlemmar som rör sig mellan 

hierarkierna och faserna samt är påverkade av hindrande och främjande omständigheter 

behöver ha dialog med varandra för att samarbeta. Konflikter kan uppstå internt mellan 

teamets delar och även i enskilda delar såsom roller och subgrupper. Teamet kan också hamna 

i konflikt med organisationen som det tillhör. Här är det nödvändigt att teamet kan identifiera 

vad för slags bakomliggande kommunikationsbrus som stör teamets interna kommunikation 

för att samarbeta mot uppsatta mål. Dessutom att kunna hantera effekterna av det i samband 

Hindrande faktorer Främjande faktorer 
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med exempelvis missförstånd i dialogen internt i teamet. En viktig del i detta teamsamarbete 

är förmågan att ge återkoppling som både är konstruktiv och positiv för att bygga upp teamet. 

(a.a.)  

Gantt och Agazarian (2007) poängterar att denna förmåga att vara formbar genom rörelse 

mellan hierarkin, omständigheterna och faserna trots interna spelregler är viktig för teamets 

hälsa och funktion. Exempelvis vid organisationsförändringar. (a.a.). 

4. Metod 

Inför fallstudien samtalade jag med enhetschefen Stefan Svensson chef för ett 

hemvårdsområde inom Eskilstuna kommun, division Omsorg och Stöd, (personlig 

kommunikation 11 och 19 september 2019) för att få en förförståelse om teamsamarbete och 

organisationsförändringar i sjukvårdande team inom offentlig sektor.  

För att komma i kontakt med enhet och anställda för medverkan kontaktade jag Human 

Resource-avdelningen i organisationen. De hjälpte till med kontaktuppgifter till tänkbara 

enhetschefer. En enhetschef för att team tackade ja. Chefen blev via epost och telefon 

informerad att det var en kvalitativ studie med fallstudie som metodansats och 

semistrukturerade intervjuer som metod för att samla in material till studien. Arbetet med att 

boka in anställda till intervjuerna innebar att jag samarbetade med chefen och gruppledare för 

att komma i kontakt med de anställda. Jag fick epost och telefonnummer till dem. Huvuddelen 

av de anställda tackade ja innan intervjuerna genomfördes. Dessutom tackade några anställda 

ja under arbetet med att boka in intervjuerna och vid genomförandet. De anställda 

teammedlemmarna kallas informanter i studien. 

Informanterna hade skilda upplevelser och åsikter om teamsamarbetet och 

organisationsförändringen. Då krävdes det en metod som kunde samla dessa från 

informanterna. Intervjuerna var därför lämpliga som metod. Alan Bryman (2018), Martyn 

Denscombe (2017) och Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) ser flera fördelar med 

intervjuer eftersom företeelsen är något som förekommer specifikt på en arbetsplats eller 

annat specifikt område. Min åsikt är att det endast är informanternas upplevelser och åsikter 

som var avgörande för att studien kunde genomföras. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att det kan vara ett problem att få tillträde till ett 

forskningsfält. Genom att jag har erfarenhet av att arbete inom vården kunde jag få tillträde 

till ett team. Det har inneburit att min roll och identitet var viktig att tydliggöra som student på 

Mälardalens Högskola i pedagogik. Bryman (2018), Ahrne och Svensson (2015) och Larsson 

(2005) anser att det är viktigt att som forskare vara objektiv och låta egna värderingar stå 

tillbaka för att minimera inverkan på studien och för att ge trovärdighet. Jag har därför beaktat 

det under studiens gång. 
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Bryman (2018) och Staffan Larsson (2005) trycker på att vid intervjusituationen skall det 

finnas en ömsesidig samverkan mellan informant och forskare. Vid intervjuerna var jag 

noggrann att samverka med informanten och vara följsam efter informantens kroppsspråk och 

svar så att informanten var bekväm med situationen. Dessutom anpassades jag mitt språkbruk 

och mina kläder efter informanternas språkbruk och deras arbetskläder i hemvården för att jag 

skulle vara jämställd med dem. Denscombe (2017) och Bryman (2018) kallar det för 

intervjueffekt. 

Eftersom intervjuerna fokuserade på att få en målande och utförlig bild från informanten, 

behövde jag vara flexibel i mina frågeställningar. Jag använde det Bryman (2018) och 

Denscombe (2017) kallar för semistrukturerad intervju med en intervjuguide med öppna 

temafrågor utan färdiga svar. Ahrne och Svensson (2015) poängterar att en semistrukturerad 

ger upphov till fler och bättre svar genom sin konstruktion. Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2019) poängterar att temafrågorna ska vara tematiskt uppbyggd i en intervjuguide. 

Se bilaga 2. Följdfrågorna var även de öppna för att få utvecklande svar. De åtta temafrågorna 

sökte svar enligt följande: Tidigare erfarenhet av teamsamarbete. Teamsamarbetet i teamet. 

När teamet behöver kommunicera om arbetsprocesser. Återkoppling i teamet. Inför 

organisationsförändringar. Lärande och utveckling i teamet. Personliga egenskaper för att 

samarbeta. Vad som påverkar teamsamarbetet negativt. Hur anställd och team kan mildra 

effekterna. Informanterna har fått reflektera över vad de skall svara. Dessa medför att 

informanten i svaren kunnat beskriva och förklara på ett utvecklande och beskrivande sätt 

som gett bra information. Om osäkerhet kvarstod i svaret, kompletterades det med öppna 

följdfrågor för att få en utförligare och djupare förståelse av informantens uppfattning och 

upplevelse av temat som frågan behandlade. Tema sju och forskningsfrågan om personliga 

egenskaper har strukits då de resultat som informanterna lämnade är redundanta för 

frågeställningarna i fallstudien. Varje intervju startade med att informanten hälsades 

välkommen till intervjun med en öppnande fråga: ”Vad har DU för tidigare erfarenheter av 

samarbete i professionella team?”. Denna fråga öppnade upp för förståelse för informantens 

erfarenhet av teamsamarbete där flera professioner ingår innan de började på nuvarande enhet. 

Varje intervju avslutades med att jag frågade informanten om något fanns att tillägga. Om 

inget fanns tackade jag informanten för intervjun och avslutade. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon vilket informanterna blev informerade om innan 

intervjuns start. Varje intervju blev kodad med datum och klockslag för inspelningen och hur 

lång intervjun var. Intervjuerna längd varierade mellan drygt åtta minuter till drygt trettiofem 

minuter. Intervjuerna spelades in mellan den 17 oktober 2019 till och med den 23 oktober 

2019. För att jag skulle få en uppfattning om informanterna svar lyssnades intervjuerna 

igenom i sin helhet innan transkriberingen började. 
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Vid transkriberingen har två olika synsätt beaktats innan transkriberingen kunde genomföras. 

Dels Fejes och Thornberg (2019) som anser att transkriberingen skall följa inspelningen. Dels 

Denscombe (2018) som poängterar att det transkriberade intervjuerna skall vara något 

redigerade för att kunna vara läsvänliga. I denna studie har (Denscombe 2018) version valts 

för att förtydliga informanternas upplevelser och åsikter. Dock har vissa uttryck vid 

intervjuerna transkriberats för att förstärka vad informant svarar. Informanterna nämner 

förkortningarna APT, AT respektive FT vilket innebär arbetsplatsträff, arbetsterapeut samt 

fysioterapeut. Citat från transkriberingen har utgått från metoden Bryman (2018) använder vid 

citatanvändning i form ”… alternativt … när det är ett utdrag från ett citat. Vid längre 

strykningar i citatet används ”---. Varje intervju med informanterna har fått bokstaven R samt 

ett nummer. Första informant har beteckning [R1] och sista informant har beteckning [R15]. 

Jag har beteckning bokstaven [I]. Numret används sedan för att särskilja informanterna i 

transkriberingen. När en informant citeras i löpande text kodas den enligt detta system.  

Arbetet med Resultat har inneburit att jag lyssnade på intervjuerna och läste de transkriberade 

intervjuerna för att finna svar till fallstudiens syfte och forskningsfrågor. Ahrne och Svensson 

(2015) Denscombe (2017) påtalar att det är viktigt att forskaren under arbetet har 

transkriberingen och ljudfilerna tillhands. För att underlätta arbetet anser Ahrne och Svensson 

(2015), Bryman (2018) och Denscombe (2017) behovet att strukturera och reducera materialet 

som ett nödvändigt arbete för att få en överblick av intervjuerna. Utan detta arbete riskerar 

materialet bli rörigt och tungarbetat. Denscombe (2017) anser också att transkriberingen är 

krävande både i tid och arbete. Under arbetet med resultatet har svaren från informanternas 

katalogiserats i de nio temana. För att sedan spjälkas upp ytterligare i mindre kategorier för 

varje tema, få vald färg för temat för att få en effektiv och strukturerad överblick av materialet 

från informanterna. Intervjuerna har jag ständigt återvänt till vid behov under arbetet för att se 

om nya infallsvinklar kan komma upp. Fejes och Thornberg (2019) betonar att en forskare 

behöver vara nära sitt insamlande material under forskningen. 

4.1 Fallstudier 

En fallstudie är baserad på att studera ett objekt som människor relaterar till. Staffan Larsson 

(2005) framhåller att vid en fallstudie är det den som läser och ser värdet av den. Det är av 

betydelse poängterar Denscombe (2017) att den går på djupet att undersöka och utforska en 

utvald enhet. Dessutom fokuserar fallstudien på relationer och processer. Det innebär att 

forskningen kan tränga in, vrida och vända vilket fördjupar kunskapen samt förståelsen om 

det studerade fallet eftersom forskaren är fokuserad. Utifrån syftet och målet med uppsatsen 

bör det därför vara strategiskt klokt att fallstudien används för att generera ett resultat. Som av 

en typ av fallstudie som Denscombe (2017) kallar för den typiska undersökningsenheten. 
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I fallstudien utforskade jag hur teamsamarbetet fungerade inför en kommande 

organisationsförändring inom en enhet. Vad som sker i teamsamarbetet var därför viktigt att 

undersöka. Hur medlemmarna i teamet upplevde och förhöll sig till det. I denna fallstudie var 

det också intressant att få en förståelse av hur lärandet och kommunikationen fungerar i 

teamsamarbetet. Även hur återkopplingen användes mellan medlemmarna i det dagliga 

arbetet. Genom att utforska teamsamarbetet kunde hindrande och uppbyggande 

omständigheter identifieras, som orsakade att teamsamarbetet påverkades hämmande eller 

främjande.  

4.2 Urval  

Förarbetet med att komma i kontakt med ett team om samverkan har skett via epost med 

enheten på divisionen Omsorg och Stöd i en medelstor kommun i västra Mälardalen. Två 

olika förslag på team gavs som förslag av Human Resources-avdelningen på berörd division. 

Antingen ett team som arbetar med rehabiliteringsinsatser eller ett team som arbetar med 

handläggning av bistånd för insatser. Efter kontakt via e-post och telefon med ansvariga 

chefer för teamen tackade ansvarig chef för teamet med rehabiliteringsinsatser ja. 

Teamet består av en grupp med undersköterskor samt sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och en beteendevetare som har olika roller och kompetens. Dessutom en 

enhetschef. Syftet med verksamheten är att utskrivna patienter från sjukhuset skall kunna leva 

i sitt eget hem med eller utan stöd genom rehabilitering. Denna typ av urval kallar Denscombe 

(2017) för explorativa urval, vilket innebär att ny information inhämtas och nya tankar och 

teorier skapas genom urvalet. Urvalet är också ett utvalt urval utifrån studiens syfte och mål 

vilket (a.a.) kallar för ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet kan enligt Bryman (2018) kallas för 

urval av ett kritiskt fall. Även snöbollsurval vilket innebär att förslag på informanter som kom 

från andra informanter under intervjuerna. 

De här urvalsmetoderna bör ge rättvis bild av syftet med studien. Bryman (2018) och 

Denscombe (2017) framhåller att det är viktigt att urvalet medför rikligt med svar, annars 

finns det risk för att materialet från informanterna orsakar snedvridning och minskad 

tillförlitlighet. 

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Larsson (2005) tydliggör en viktig aspekt när det gäller kvalitativ forskning. Att fara med 

osanning och ljuga i forskning medför att människor kan drabbas negativt då 

forskningsresultat besitter makt att förändra människors liv. Kvalitativ forskning innebär att 

forskaren använder sin personlighet och sina egenskaper för att skapa ett resultat.  

Alla informanter är konfidentiella i studien. De anställda fick genom veckobrev från ansvarig 

chef, information om att en studie skulle genomföras och syftet med den. Anställda tackade 
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sedan ja till gruppledare som sedan vidarebefordrat informanternas namn till mig. Varje 

informant tackade ja och samtliga var införstådda med studiens syfte innan de medverkade. 

Ahrne och Svensson (2015) anser att detta skall beaktas innan intervjuernas genomförande. 

Intervjuerna blev inplanerade av gruppledare för att i minsta mån påverka arbetet. Förslag 

lämnades sedan senare via telefon och mejlkontakt med chefen var intervjuerna skulle 

genomföras för att säkra upp konfidentialitet för de anställda. Tillsammans med chef blev det 

säkrat och lämpliga lokaler bokade: Samtalsrum, metodrum och kontorsrum. Jag följde ett 

antal etiska principer vid intervjuernas genomförande som Bryman (2018) anser vara 

grundläggande för samhällsvetenskaplig forskning. Den första är om det föreligger risk för att 

skada eller obehag kan uppstå för informanten skall det korrigeras och undanröjas. Den andra 

är om privatlivet kommer att beröras. Eftersom det blir en relation under den tid som intervjun 

pågår kan information som gäller privatlivet komma upp. Information får under inga 

omständigheter röjas och vara skadlig för informanten. Den tredje är att samtyckeskravet 

finns. Vilket innebär att deltagaren ska vara införstådd att de väljer att medverka i studien. 

Den fjärde innebär informationskravet. Vilket innebär att syftet för studien är klarlagt för 

informanten samt hur studien skall genomföras. Att informanten frivilligt medverkar och utan 

att informera kan avsluta sin delaktighet i studien. Den femte principen är 

konfidentialitetskravet som innebär att endast forskaren vet vem som har svarat. Dessutom att 

obehöriga saknar tillgång till uppgifterna. Efter att studien är publicerad kommer inspelade 

och transkriberade intervjuer att kasseras. Den sjätte innebär nyttjandekravet vilket innebär att 

det insamlade materialet endast används till studien (a.a.). 

Bryman (2018) förklarar att ett missivbrev skall sändas ut innan intervjuer. Det ska 

tillhandahålla studiens syfte. Hur intervjun skall genomföras. Förklarar att det insamlande 

materialet kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med gällande riktlinjer för god etisk 

forskning (a.a.). Samtliga tillfrågade informanter blev innan intervjuernas genomförande 

informerade genom ett missivbrev via epost där de hälsades välkomna att delta i intervjuerna. 

Se bilaga 1. 

Innan informanterna intervjuades enskilt fick de läsa igenom och även muntligt godkänna 

missivbrevet för att kunna besluta om de då ville vara med eller avstå intervjun. Om 

intervjusvar innehåller känslig eller privat information kommer det att bortses från vid 

transkribering. I samband med intervjuerna presenterades inspelningsutrustningen som var en 

mobiltelefon. Ahrne och Svensson (2015) poängterar forskaren ska få informantens 

medgivande att använda vald utrustning. De fick även välja plats för intervjun. De fick också 

ytterligare information om studiens syfte och mål. Informanterna var i flera fall noga med att 

det skall vara en rättvis bild av teamet i studien. Jag informerade om att studien är en 

fallstudie om teamsamarbete. I Resultatdelen har namn ersatts med en siffra med klamrar 

omkring och yrke ersatts med en allmängiltig beteckning för att studien skall behålla sin 

konfidentialitet. 
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4.4. Analysmetod 

Analyserna har genomförts med hjälp av de begrepp som återfinns hos Gantt och Agazarian 

(2007) teori ”En teori om levande mänskliga system.” Analysmetoden skapar en bild av 

teamet som ett levande system byggt av människor. Hur team utvecklas och handskas med 

förändringar över tid? Ingående studeras även hur isomorfin är uppbyggd i teamet: Vilka 

roller som varje teammedlem har och agerar efter? Vilka subgrupper som finns i teamet och 

enskilda teammedlemmar tillhör? Hur gruppen som helhet är avgränsad mot omvärlden? Samt 

vilken kontext som teamet befinner sig i. Teamet består av dessa fyra delar. Medlemmarna rör 

sig sedan mellan dessa fyra delar och är beroende av hur porösa gränserna är i isomorfin. Men 

är även påverkade av hindrande och främjande faktorer inom teamet och utifrån teamet in i 

teamet. Dessutom hur flödet sker vid kommunikationen mellan teamets delar av, som varje 

medlem besitter hävdar (a.a.). Dessutom om bristen på kommunikation är en hindrande faktor 

som minskar rörelsen i teamet. Även om välfungerande kommunikation är en viktig 

främjande egenskap som ökar rörelsen av värderingar, attityder och kunskap. Tillika hur 

förmågan att ge konstruktiv återkoppling på teamets förmåga ett genomgå förändringar 

undersöks. Rörelsen skapar tre faser i teamsamarbetet förklarar Gantt och Agazarian (2007) 

på grund av de hindrande och främjande faktorer som finns hos varje medlem och i teamet.  

Analysmetoden undersöker var i de tre faserna teamet befinner sig. Varje fas har ett eget mål 

och sina karakteristiska drag. Den första består av auktoritetsfasen när teamet anammar 

ledarens idéer och tankar. Dessutom söker medlemmarna i teamet efter sina roller och 

rangordning. Den andra fasen är den kollaborativa fasen när teamets medlemmar blir 

sammansvetsade som en enhet och fokuserar på att bygga relation. Dessutom söker de att 

samla resurserna gemensamt. De informella rollerna blir viktiga och hierarkin mellan 

medlemmarna eftersom personliga egenskaper spelar roll i teamets inre liv. Tredje fasen 

innebär att medlemmar interagerar med varandra och tillsammans bidrar med sina resurser 

och kunskaper att bygga upp team med ett gemensamt mål (a.a.). Vid varje fas kommer olika 

krafter inom teamet eller utifrån kommande vara hindrande för samarbete eller främjande. 

Genom att teamet får en förmåga att identifiera dessa krafter och faser kan teamet lättare 

hantera förändringar inom teamet. Det medför ett dynamiskt tillstånd som antingen är 

dämpande på teamsamarbetet eller utvecklande på teamsamarbetet (a.a.). 

5. Resultat 

Den semistrukturerade intervjuguiden (Bryman 2018; Denscombe; 2017; Fejes och Thornberg 

2019) bestod av nio grundfrågor. Se bilaga 2. Varje grundfråga följdes av följdfrågor för att få 

en klarare bild av temat som frågan sökte svar på. 
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5.1 Bakgrund inom teamsamarbete inom professionella team 

Den samlade bilden bland informanterna var att det fanns en utbredd ovana att samarbeta i 

team men att informanterna framförallt genom erfarenhet har lärt sig att samarbeta i team. Vid 

starten för fyra år sedan fick dåvarande teammedlemmar genomgå en mindre 

högskoleutbildning för att lära sig arbeta som ett multiprofessionellt team. [R4] beskriver det 

så här: ”--- när vi startade teamet så fick vi allihop fått gå på högskola, så vi fick verkligen 

jobba ihop oss innan vi hur vi skulle göra.” Några medlemmar har slutat och nya har 

tillkommit och saknar denna högskoleutbildning. Det kompenserar de med erfarenhet från 

multiprofessionella team. [R13] beskriver sina tidigare erfarenheter från teamsamarbetet: 

”...Innan det här hade jag inga tidigare erfarenheter. Då kom jag från en vanlig 

hemtjänstgrupp där man inte jobbar i team på det här sättet som vi gör här.” Svaret är alltså 

utmärkande för informanterna som grupp av de erfarenheter som medlemmarna hade innan 

nuvarande arbete i teamet. Det finns en ovana att samarbeta professionellt med andra 

professioner. Det fanns alltså en viss osäkerhet hur multiprofessionellt teamsamarbete 

fungerar. Emellertid har en mindre grupp informanter vana från att teamsamverka 

multiprofessionellt. [R5] berättar vilka professioner som ingick i föregående teamsamarbete: 

”…Vi hade ju förr så hade vi ju vårdplaneringar hette det då där det var arbetsterapeut, 

sköterska och ibland hela arbetsgruppen och ibland en eller två.” Dock finns det en grupp som 

utmärker sig med stor erfarenhet av teamsamarbete. Till exempel hos informant [R15] finns 

det lång och förhållandevis avancerad erfarenhet att samarbeta i team. ”Jag har jobbat som 

(legitimerad personal) i ett team på habiliteringsmottagningen här i (stadsnamn), som var ett 

barnteam, med två olika indelningar, kan man säga.” Sammantaget är det en splittrad kunskap 

och erfarenhet av teamsamarbete. 

Samtliga informanter valde att söka anställning i teamet när det skulle startas upp. De som är 

anställda senare har också valt att söka till teamet för anställning. Det fanns ett intresse hos 

informanterna att få jobba med rehabilitering i ett multiprofessionellt team. [R10] beskrev det 

så här: ”Ja för alla har sökt till vårat team själva, det är ju ingen som har hamnat där av en 

slump utan alla är intresserade av sitt jobb liksom.”  

5.2 Roller och hierarki i dagsläget 

Teamet består i dagsläget av sex professioner bestående av undersköterska, arbetsterapeut, 

fysioterapeut, sjuksköterska, beteendevetare och biståndshandläggare. Undersköterskorna som 

grupp har varit intakt sedan starten för fyra år sedan. Emellertid har anställda ur den 

legitimerade gruppen slutat och nya tillkommit. [R5] förklara situationen så här: ”Vi har ju 

haft lite nya fysioterapeuter och arbetsterapeuter framförallt på den sidan och vi har varit 

medvetna om det när den ordinarie har slutat och att det ska komma en ny.” Alltså består 

teamet av en väl sammansvetsad grupp av undersköterskor som känner varandra väl samtidigt 

som legitimerad personal har slutat och nya har börjat under denna period av fyra år. Alla 
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professioner förutom biståndshandläggare sitter i teamets lokaler medan biståndshandläggare 

nås med telefon och e-post. Teamsamverkan sker dagligen i teamet. Men också med alla 

professioner närvarande var fjortonde dag där en diskussion om rehabilitering i brukarärenden 

förs. Det medför att professionerna har olika utgångspunkter när de samarbetar beroende på 

vilken roll och syfte varje profession har. [R14] berättar hur teamträffarna används för att nå 

en samsyn: ”Sen kan det vara lättare att lyfta på teamträff av anledningen då är vi inne 

tillsammans samtidigt allihopa. Sen kan det också vara lättare för att då på teamträffarna 

pratar vi om alla brukare.” Informanten ser teamträffen som ett tillfälle att under ordnade 

former lyfta komplicerade rehabiliteringsärenden istället för att diskutera mellan kollegor vid 

kafferasten.  

Vid första anblicken tycks teamsamarbetet fungera utan besvär men efter följdfrågor kommer 

några intressanta svar fram. R1 anser så här om teamet: ”Att man kan bli lite frustrerad 

periodvis, att man tycker olika och så. Jag tänker vinsten är ju att det kommer in olika 

perspektiv men att man kan bli frustrerad då: Vem är det som bestämmer egentligen då och 

vem har sista ordet och ja det finns en osäkerhet kring vems mandat det är.” Denna osäkerhet 

om vem som bestämmer, tycks påverka hierarkin i teamet hos flera informanter om vem som 

tar beslut vid rehabiliteringsåtgärder hos brukarna. Trots det verkar legitimationen vara det 

som tydliggör hierarkin i teamet. [R12] förde ett resonemang omkring hierarkin i teamet. ”För 

här har vi ingen hierarki. Vi försöker inte. Det finns ju alltid naturligtvis lite granna för 

att…men vi försöker inte ha någon hierarki därför att allas åsikter är lika mycket värda----Sen 

får inte jag göra vissa saker eftersom jag inte har en legitimation naturligtvis.”. Denna 

osäkerhet framgår också av hur bra kunskaperna är mellan olika professioners värderar annan 

professions kunskap. [R7] säger så här om gränsdragningen mellan undersköterskor och 

legitimerad personal: ”Så är det ju med (legitimerad personal) med. Det är ju de som 

bestämmer. De ska ju ha de bästa kunskaperna och så, så det är bara att hoppas på att det är 

så.” Det har tidigare medfört att rollkonflikter funnits mellan undersköterskor och legitimerad 

personal vid utskrivning av hjälpmedel. Inom teamet var det känsligt och medförde att 

legitimerad personal genomförde ett möte där de förklarade hierarkin och rollerna i teamet 

gällande arbetsuppgifter. [R8] berättar hur beslutet blev för att tydliggöra rollerna: ”---Eller 

dom valde att ta upp på ett APT att: Okej ni är undersköterskor. Ni gör ett bra jobb men det är 

inte ni som ska säga vad brukarna ska ha för hjälpmedel till exempel.” 

Teamet har utvecklat en egen arbetskultur med värderingar och åsikter som ska vara 

allmängiltiga för hela teamet verkar flera informanter tycka. Som ny personal bör man 

anamma denna arbetskultur för att passa in. [R4] berättar vad som kan hända om någon har 

svårt att acceptera arbetskulturen i teamet: ”Men sedan har det inte passat in i vårt arbetssätt, 

då har det liksom krockat. Lite på olika plan. Och vi har liksom inte förstått varandra och så. 

Den har slutat.” Möjligen att konflikten har sin grund i att teamets grundinställning att alla är 

lika värda eftersom hierarkin ska vara mindre framträdande för att främja teamsamarbetet. 

Teamet har sedan dess utvecklat ett förhållningssätt där medlemmarna respekterar varandras 
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professioner och respektive mandat. Emellertid finns något av detta kvar men teamet har lärt 

sig att hantera frågan för att ha ett fortsatt bra samarbete skall fortgå. [R8] förklarar hur 

meningsskiljaktigheterna kan överbryggas genom att ha ett lösningsfokuserat synssätt: ”Dom 

ser saker på sitt sätt och vi ser saken på vårt sätt och sen lägger vi ihop dem. Utan att det blir 

en vi och dom känsla mellan professionerna.” Lösningen är alltså att tillsammans i teamet 

diskutera arbetet och arbetsuppgifterna. 

5.3 Hur teamet kommunicerar internt. 

Kommunikationen är en viktig del i teamsamarbetet och sker mellan medlemmarna. Mellan 

subgrupperna och gruppen som helhet för att stärka teamet internt. När det sker förändringar 

som är avgörande för hela teamet, är kommunikationen viktig eftersom information skall nå 

alla i teamet. [R4] poängterar att alla ska vara delaktiga i kommunikationen. ”Men om det blir 

förändringar så tycker jag att det är bra om man tar det på ett APT. Där alla är med.” När 

kommunikationen försämras så kan det upplevas hos vissa informanter att de saknar 

delaktighet. [R4] berättar hur det kan gestalta sig när kommunikationen fungerar mindre bra: 

”För att det händer ju ibland att vi byter lite rutiner på ett fika när kanske alla inte är med. Och 

så kommer man tillbaka och tänker, jaha är det en ny rutin. Där hängde jag inte med.” Hos 

flera informanter framkommer denna önskan att teamet som sådant ska få information som 

når alla. Samtliga i teamet skall vara delaktiga i det som sker eller om något behöver 

diskuteras i teamet. [R15] berättar sin ståndpunkt: ”Eller om vi eller om det är nån som har 

fångat upp någonting som man funderar på eller som man känner att man behöver samlas alla 

då tycker jag att det kan vara viktigt.” 

En välfungerande kommunikation är också viktigt för att dämpa konflikter omkring 

arbetsuppgifter. Eller om det finns annan information som påverkar hur teamsamarbetet 

fungerar eller på annat sätt få teamsamarbetet att flyta på. [R9] förklarar när bra 

kommunikation behövs: ” ---när man kört fast i någonting då det ju extra viktigt att diskutera 

hur går vi vidare med den här brukaren.” Ett sätt att göra det är att dricka kaffe tillsammans i 

teamet. Dessutom samverka genom att reflektera och diskutera arbetet med kollegorna 

förklarar flera informanter. [R4] förklarar hur fikastunderna är som noder under arbetsdagen 

för att utbyta information och etablera kontakt: ”Mycket försvinner, mycket viktig 

information försvinner om man inte fikar med varandra och ser varandra.” Välfungerande 

kommunikation tycks hos informanterna vara ett sätt att utveckla teamsamarbetet. [R9] 

berättar sin upplevelse av teamsamarbetet: ”Det fungerar jättebra. Det är att alla här är väldigt 

målinriktade och att vi har ett väldigt bra samarbete där vi pratar ständigt med varandra.” 

5.4 Hur återkoppling används i teamet 

Återkopplingen i teamet har två syften för att främja teamsamarbetet. Dels är det 

uppskattande återkoppling mellan teamets medlemmar för att stärka och svetsa samman 
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teamet till ett helt team. Denna återkoppling ska stärka personerna bakom sina professioner. 

[R5] berättar hur det upplevs: ”Och jag tycker själv att jag får mycket beröm så här. Det är ju 

man inte van vid heller. Här tycker jag folk hela tiden säger så här positiva saker till en. Det 

tycker jag är kul. Vi är ett bättre team när man känner sig behövd.” Den uppskattande 

återkopplingen lämnas personligen öga mot öga i det dagliga arbetet och förekommer 

framförallt när någon har gjort något bra eller behöver det. Den andra formen av återkoppling 

är konstruktiv. Den formar informanternas arbete i sin profession och arbetsgifterna hur de 

har genomförts. Till exempel om det medför att brukaren fått felaktig rehabilitering utförd 

eller blivit bemött dåligt. [R11] berättar hur denna form av återkoppling används: ”Ja, det kan 

ju dyka upp saker på vägen, då tar man ju upp det att det här blev inte så bra som vi tänkt. Hur 

kan vi göra nu istället. Nu behöver vi göra på något annat sätt.” Denna form av återkoppling 

förekommer både enskilt mellan medlemmar men också öppet såsom arbetsplatsträffar och 

vid teamträffar. Då återkopplingen kan vara kritisk speciellt vid konkreta händelser, förmedlas 

den oftast enskilt i form av enskilda möten mellan medlemmar i teamet. [R12] anser att 

konstruktiv återkoppling skall lämnas på ett respektfullt sätt och att det skiljs på person och 

roll när återkopplingen lämnas: ” Ja, man försöker liksom hålla det så att det inte, alltså, att 

det inte blir personangrepp på det sättet. Alla kan vi göra fel och ha brister så där men att man 

då påtalar om du hade gjort så här istället.” Chefen har också ansvar att ge konstruktiv 

återkoppling vid behov. Denna form av återkoppling är formande och förmanande. [R6] 

berättar hur deras chef agerar i frågan: ”Våran chef har sagt till att hon måste ge återkoppling. 

Hon måste också bli duktigare. Det är väl jätteviktigt att man får veta om något inte är så bra 

som man gör. Att det finns något bättre sätt. Det är väl positivt på alla sätt och vis.” 

Att alla i teamet skall ge varandra både uppskattande och konstruktiv återkoppling återfinns 

hos flera av informanterna. De framhåller att det är viktigt att korrigera varandra om något 

blir fel i arbetet. Det innebär att teamet korrigerar sig genom återkoppling som verktyg om det 

uppstår problem i arbetet. [R13] anser att det åligger var och en att ha det ansvaret i teamet: 

”Men annars så är det var och ens uppgift att jobba på hur man kan förmedla positiv och 

negativ kritik. Liksom dagligen eller om det uppstår saker.” Vissa informanterna anser att 

personliga egenskaper såsom att vara modig, våga stå upp för något är viktigt när konstruktiv 

återkoppling lämnas till den eller dem det berör behövs för att kunna ge konstruktiv 

återkoppling. [R4] berättar sin åsikt om det: ”Vi är väldigt modiga i den här gruppen tycker 

jag. Och sedan är det många starka individer. Så att vi kan ju både ge och ta. Både kritik och 

positiva saker.” Medlemmarna i teamet är också mycket noga med att återkoppling är något 

nödvändigt för att medlemmarna och teamet som helhet skall utvecklas. [R5] sammanfattar 

väl hur återkopplingen används i teamet: ”Och sen är det ju också på teamet ofta när vi har 

avslutat en brukare så tar vi först en stund till att: Vad lärde vi oss av det här? Både positivt 

och negativt. Har vi liksom lärt oss?” 
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5:5 Inför en organisationsförändring 

Teamet står inför en kommande organisationsförändring som har skapat en del frågor och oro 

hos personalen vilket redan initialt fanns med vid starten av studien. Förändringen kommer att 

vara strukturell eftersom teamen kommer att organiseras om i sin nuvarande form. Det medför 

förändringar för personalen var de skall arbeta någonstans. Även ledning och arbetsuppgifter 

kan komma att förändras. [R11] berättar på ett intressant sätt hur det upplevs: ”Lite hänger det 

i luften. Hur kommer det bli nu? Ja och så där. Kommer vi märka av det här? Och på vilket 

sätt? Kommer det då bli ett sämre teamsamarbete?” För att kunna hantera 

organisationsförändringen poängterar [R14] behövs trygghet i teamet för att kunna hantera 

organisationsförändringen: ”Att vi är en trygg grupp. Så tryggheten är oerhört viktig.” Det 

innebär att ett antal informanter fokuserar på tryggheten i nuvarande team och väntar med viss 

oro vad som ska hända med teamet och de själva. Dessutom skapar organisationsförändringen 

frustration hos vissa informanter över bristen på delaktighet och information. [R6] ger uttryck 

för situationen och anger att gruppen anser det: ”Det är ju det här att vi får information som vi 

tycker att vi inte riktigt har fått.” Delaktigheten att vara involverad i vad som sker verkar vara 

en viktig aspekt eftersom det delvis saknas enligt informanter. Emellertid berättade [R8] att 

arbetsgivaren hade haft samverkan med teamet och berättat vad som var på gång samt 

verkade för att samtliga professioner skulle vara delaktiga. Dock har bara vissa informanter 

haft denna möjlighet att samverka och vara delaktiga i förändringsarbetet. En konsekvens och 

riskanalys har genomförts som en följd av detta. [R8] beskrev mötet arbetsgivaren så här: 

”För vi har ju försökt eller (arbetsgivare) har ju verkligen försökt nu i det här som vi håller på 

nu med att ha arbetsgrupper där dom har blandat chefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 

undersköterskor i trettio olika arbetsgrupper att diskutera olika delar.” Arbetsgivaren har alltså 

samverkat för att organisationsförändringen skall vara kommunicerad ut på enheterna. Trots 

det poängterar [R8] med flera andra informanter att de upplever en oro för vad som skall 

hända: ”Men jag tror att vi känner fortfarande lika stor oro för vad som ska hända härnäst.” 

Det har också inneburit att det inom teamet har börjat spekuleras om vad som kommer att 

hända. Dessutom har en spridning till andra enheter skett inom organisationen. Spekulationer 

om vad som sker och hur framtiden ska bli. [R3] berättar om spridningen och anser att dessa 

rykten är påhittade: ”Ibland man träffar exkollegor: Jag har hört! Stämmer det här? Jag har 

inte hört det inte jag.” Informanterna anser i flera fall att chefen behöver tydliggöra mera vad 

som skall hända och därigenom förmedla trygghet. Dock finns det vissa tendenser till att 

informationen kommer för sent för att det ska bli en bra ingång för förändringsarbetet 

förklarar [R3]: ”(Chefen) kan väl förbereda oss lite och tala om innan i förväg att det här 

kommer att ske. Då kanske man väl börjar bearbeta lite grann: Aha nu kommer en förändring, 

nu kommer det här. Hur ska vi göra? Var ska vi vända oss? Hur ska vi anpassa oss?” 

Informant R9 beskriver på ett intressant sätt vad som kan bli effekterna av att information och 

ledningsansvar fungerar bristfälligt: ”Får man för lite information inför en förändring, alla blir 
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ju på ett sätt, på något sätt påverkade och lite oroliga och tycker att jobbet blir lite tyngre just 

då. Och då blir det just då att man går lite mer på sparlåga.” 

Inför förändringen framträder en bild från informanterna att som är frustrerad och orolig. [R5] 

upplever det så här: ”Det är lite rörigt just nu för vi vet nog inte riktigt vad vi ska. Vi vet inte 

vad vi ska fokusera på. Det är korttidsplatser, bistånd och väldigt mycket. Så vi har, vi kör på 

som vanligt just nu för tillfället.” Samtidigt har undersköterskegruppen analyserat situationen 

och försökt att skapa lösningar som är genomförbara men delvis blivit hörda inför 

organisationsförändringen. [R8] berättar hur undersköterskegruppen upplever delaktigheten: 

”Vi undersköterskor vill ju gärna vara med och tycka och tänka och det får vi ibland. Och 

tycker vi och tänker vi tänker vi så bra och sen bestämmer chefen något helt annat.” Det tycks 

som att en form av kapitulation delvis framträder inför organisationsförändringen. Informant 

[R6] förklarar situationen: ”Just nu känns det som att det inte känns så bra. För vi har haft det 

så bra. Och varför ändra på ett koncept?” Den andra bilden hos informanterna är 

lösningsfokuserad. [R12] förklarar så här: ”Behålla lugnet. -- Ja, alltså när det sker 

förändringar har folk en förmåga att kanske stressa upp sig: … O, vad ska hända nu? Vad 

händer? Vad kommer min roll bli i de` hela?” [R14] har denna lösningsfokuserade syn och 

fokuserar på att samarbeta tillsammans oavsett vilka som samarbetar: ”Det här med 

samarbetet känns ju extra viktigt när man står inför en förändring. Så jag tror att så länge det 

funkar så, då tror jag att man tar sig igenom förändringen och så hittar man nya sätt 

tillsammans.” Dessa två åsikter på organisationsförändringen delar teamet i två läger och 

vilken sida som kommer att vara drivande återstår att se. 

5.6 Lärande och utveckling i teamet 

Lärandet inom teamet är en viktig faktor för teamsamarbetet då det liknar en motor för hur 

teamet som för erfarenheter och kunskap mellan informanterna i teamet. Lärandet beskrivs av 

flera informanter som det kitt som medför att professioners förståelse och accepterande av 

varandras arbetsuppgifter och arbete ökar. [R3] anser att det lärandet som pågår dagligen och 

består av ett lärande som är lösningsfokuserat: ”Vi, jag säger det gäller att ge och ta. Vi uskor 

lär arbetsterapeuter, fysioterapeuter saker också. Dom lär oss självklart med olika hjälpmedel 

hur de används eller tips så där. --- Vi kommer med olika lösningar. Det är ju ett sätt att lära 

sig från varandra.” 

[R10] beskriver ett interprofessionellt lärande i teamet. Det fungerar likt något som rullar från 

sida till sida i teamet: ”Det går fram och tillbaka. Vi lär dom och dom lär oss och vi byter 

ganska mycket kunskap med varandra och så.” En annan syn på lärande är att det sker 

praktiskt mellan professionerna vid hembesök hos brukaren när båda professionerna är på 

plats. [R7] beskriver lärandet: ”Det är ju oftast vi som följer med den legitimerade personalen 

ut. Det är väldigt sällan de följer med oss på våra besök på samma sätt.” Lärandet som medför 

utveckling i teamet sker alltså oftast från legitimerad personal till undersköterskor. Dock tycks 
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det att det hierarkiska lärandet orsakar vissa frågor omkring roller vid lärandet vilket syns hos 

[R7]. Det innebär också att dialogen och förmågan att lyssna på varandra är viktiga 

egenskaper i teamsamarbetet för att lärandet skall ske ömsesidigt mellan 

undersköterskegruppen och legitimerad personal. [R8] beskriver hur viktigt det 

förhållningssättet är för lärandet: ”Och jag tycker när man får följa med arbetsterapeuten och 

fysioterapeuten på hembesök så häpnar jag varje gång hur dom ser saker på ett annat sätt. Och 

vad dom noterar hos brukaren. Och det är ju fascinerande varje gång. Tycker jag.” Framförallt 

uppskattar undersköterskegruppen när de följer med den legitimerade personalen ut till 

brukare. [R13] förklarar hur det praktiska lärande fungerar när kunskap förmedlas till dem 

som skall utföra rehabilitering hos brukaren: ”Ja det är också om man är på hembesök till 

exempel. Att man kanske har AT eller FT med sig. Som kan visa någonting, något nytt. Ett 

hjälpmedel till exempel.” 

Det finns också ett lärande i teamet utan hierarki som endast innefattar ett lärande mellan två 

medlemmar i teamet. Lärandet sker när två medlemmar i teamet åtar sig en gemensam 

arbetsuppgift som skall lösas. [R13] berättar det om lärandet: ”Sen lär man sig mycket av 

varandra, när man är med på dubbelbemanningar också hemma hos andra.” Undersköterskor 

lär även legitimerade personal hur rehabiliteringsarbetet sker praktiskt. Hos [R15] är det 

lärandet en viktig källa för kunskap: ”Jag har ju lärt mig jättemycket av undersköterskorna. 

Nu har ju vi extremt duktiga undersköterskor som är…dom kan rehabilitering ut i 

fingerspetsarna. Det sitter i ryggmärgen för dom vilket gör att jag lärde mig oerhört mycket.” 

Det organisatoriska lärandet teamet sker även vid strukturerade tillfällen för att alla i teamet 

skall lära sig samma sak. Vid dessa tillfällen ger alla sin syn utan att någon hierarki uppstår 

om vilken professions lärande som är viktigast. Flera informanter understryker att det lärandet 

är avgörande för att förmedla kunskap och få förståelse för varandras professioner. [R14] 

beskriver hur lärandet äger rum vid teamträffar: ”Vi är ju, få se hur många professioner vi är, 

fem. Och jag tycker att vi alla har sin del som man gör hos brukaren vilket vi lyfter fram på 

våra teamträffar och där blir det ett interprofessionellt lärande när man får höra vad varje 

profession gör och vad varje profession ser.” 

5.7 Hindrande omständigheter för teamsamarbetet 

En faktor som är återkommande hos flera informanter är en medlem som går sin egen väg av 

olika anledningar. Ett viktigt skäl som kan höra ihop, är att medlemmen i teamet väljer att 

ställa sig utanför teamsamarbetet och följa sina egna mål och fokusera på sitt arbete. Det 

poängterar [R14] som ett av de viktigaste skälen: ”Då är det nog att det är nån som har kört på 

sitt spår. Och inte liksom stannat upp och lyssnat vart dom andra är”.  

Oviljan att lyssna återkommer också hos flera informanter och upplevs som problematiskt 

eftersom det visar på ett ointresse vad som sker i teamet samt ett ointresse för andras åsikter. 
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Flera informanter beskriver det som den mest dämpande faktorn för att teamsamarbetet. [R12] 

förklarar vad det innebär: ”Om man inte riktigt lyssnar på vad den andre har att säga. Och inte 

är mottaglig för det. Då kan det skapa problem.” En orsak som är hindrande är även att det 

kan vara problem att bli en del av teamet. [R4] tänker så här: ”--- så att det kan vara svårt att 

komma in här.” [R4] fortsätter beskriva hur teamet upplever när någon helt ny medlem 

kommer som har svårt att anpassa sig till teamet: ”Vi har känt att det har varit lite svårt.” 

Samtidigt finns också det personliga, den mänskliga faktorn, med i teamsamarbetet som en 

hindrande omständighet. [R1] berättar hur någon i teamet kanske tänker: ”Att där fick inte jag 

min vilja igenom! Då har man hamnat i lite prestige, liksom att man kanske får ett 

revirtänkande.” En annan hindrande faktor återfinns vid teamträffar när medlemmarna börjar 

att prata om saker som är mer lockande och intressant för dem. R11] förklarar vad som kan 

ske på teamträffen: ”Jag tänker på mötet ska spåra ur, nu tänker vi på det, då är det att, det när 

man tappar fokus lite grann. Och börjar prata i mun på varandra och spårar ur.”  

I teamet finns en viss vi- och domsituation som kan ha sin grund i tankarna om vilken 

profession som har störst kunskap. [R7] uttrycker en viss frustration över en upplevelse att 

utbildning och legitimation skapar problem i kommunikationen: ”Även om man nu är 

utbildad och legitimerad så kan ju annat folk ha lite vettiga åsikter.” [R4] beskriver 

situationen och kan se bakomliggande orsaker: ”Det blir ju även i ett team att professionerna 

lite så här gruppigt kan jag känna i teamet. Men det blir väl så naturligt när vi sitter mycket 

och vi jobbar med det vi gör och de jobbar med det dom gör.” Det medför att det finns en 

tendens att det bildas subgrupper i undersköterskor och legitimerad personal. Vid ett tillfälle 

tidigare i teamsamarbetet var teamet var nära att splittras. [R8] berättar om händelsen och 

bakgrunden till orsaken till konflikten: ”Utan dom ville flytta upp på ovanvåningen med sina 

professioner för att det är ju en annan professionell diskussion däruppe.” 

Eftersom teamet är beroende av att samarbeta med varandra spelar personliga egenskaper och 

förhållningssätt in. Det kan innebära att en medlem som ser problem överallt och oroar sig 

kan hamna utanför teamet. [R12] ser det som en dämpande faktor för teamsamarbetet: ”Om 

du hela tiden går och oroar dig: - Det här kommer inte bli bra! De här negativa tankarna blir 

kvar, då sätter de sig som käppar i hjulet. Då kan du inte vara öppen och mottaglig för nya 

idéer.”  

5.8 Främjande orsaker som skapar energi som får teamet att utvecklas 

En av de främsta orsakerna att teamet kan utvecklas är bra kommunikation i teamet mellan 

medlemmarna. [R15] förklarar vad det innebär i teamet: ”Kommunicera, att ja prata om 

problemet. Räta ut frågetecknen och reda ut det tillsammans allihopa och ha med sig stöd från 

chef och sätta tydliga mål och ramar hur vi ska jobba.” Inom teamet har ett förhållningssätt 

utvecklats hos medlemmarna för att kunna sätta fingret på vad som behöver åtgärdas för att 
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förbättra teamsamarbetet. Det är när teammedlemmar vågar gå utanför sin bekväma zon om 

något behöver förändras till det bättre och sätta ord på det inför andra i teamet. Bland annat 

[R3] beskriver det på ett enkelt och tydligt sätt: ”Prata och kunna våga att säga vad det är som 

känns fel när det gäller teamet.” Chefen har alltså ett mandat att gå in och lösa konflikter och 

problem vid behov. [R3] förklarar arbetet med att få chefen delaktig kan utformas: ”--- men 

sen försöker att motivera varför jag är missnöjd med det här istället för att vara arg eller 

snacka bakom ryggen på olika människor så, eller om verksamheten. Då är det bättre att jag 

försöker att prata med chefen”. 

Teamträffar eller arbetsplatsträffar är möten som främjar teamsamarbetet eftersom alla i 

teamet är med och kan diskutera öppet med varandra. [R14] beskriver hur teamträffarna 

fungerar: ”Sen kan det också vara lättare, för att då på teamträffarna pratar vi om alla brukare. 

Vilket gör att när vi tar upp en brukare med den det berör specifikt, så att man kan lyfta det i 

det här fallet.” En annan främjande orsak är tilliten mellan professionerna eftersom 

professionerna litar på varandras observationer som förmedlas mellan medlemmarna i teamet 

för att teamsamverkan skall fungera. [R12] förklarar hur samverkan sker när undersköterskor 

har observerat: ”Så att undersköterskorna har ju alltså en kontakt med en brukare på ett helt 

annat sätt än vad dom andra har. Och det viktiga är att om jag säger någon sak till en AT/FT 

eller sjuksyrra: - Att nu är det så här det ser ut! Så litar dom på det jag säger. Och går på den 

informationen som jag kommer med.”.  

Kafferasten är enligt flera informanter främjande för teamsamarbetet. Vid rasterna hinner 

informanterna sätta sig ner med en kopp kaffe och prata om arbetet och privata 

angelägenheter. Kafferasten förefaller vara ett tillfälle när teamet svetsas samman genom att 

samverka i samtalet. [R11] förklarar hur rasterna är en viktig del i teamsamarbetet: ”Först och 

främst har vi möten inplanerade men sen pratar vi ju mycket när vi träffas vid fikan då kan det 

sägas mycket viktigt. Till exempel. Man har nära till varann här i våra lokaler. Det är lätt att få 

tag på varandra här.” [R6) berättar om rastens egenskaper som leder till att dialogen i teamet 

fungerar: ”Man pratar vid fikat och hela tiden ha en dialog.” 

En annan omständighet som är viktig och kommer att främja teamsamarbete är när någon ny 

medlem börjar och hur den förmår att lära sig teamets rutiner. [R4] beskriver hur det sker: 

”Men sen också om det kommer någon ny efteråt som har funkat jättebra. --- Aha jobbar ni så 

där! Men det är liksom sedan att dom anpassar sig.” En annan viktig anledning som främjar 

teamsamarbetet innebär att acceptera och respektera professionernas mandat och vad de 

observerar för att teamsamarbetet ska fungera bra. [R14] förklarar sin ståndpunkt om det: ”Vi 

går ju alla in med olika ögon och ser olika saker. Så det handlar mycket om att acceptera att 

alla i teamet har olika professioner för att det ska bli det bästa för brukaren, som är i vårat 

fokus.” Förståelsen är alltså en viktig faktor som leder till att teamsamarbetet kan utvecklas.  
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Även personliga egenskaper kan var faktorer som främjar teamsamarbetet. [R9] beskriver 

vilka personliga egenskaper som behövs för att främja teamsamarbetet: ”Man ska vara lyhörd 

här, ja, som jag sa lite tidigare med att man ska ha lite förståelse för allas professioner liksom, 

vad undersköterskorna gör, så att man inte tycker att det är mitt som gäller här. Utan här är det 

ett samarbeta med alla”. Ett annat sätt att främja teamsamarbetet är att hantera konflikter 

konstruktivt. Parterna stannar upp i konflikten tillsammans och börja prata gemensamt vad 

konflikten handlar om, då kan den lösas. [R8] berättar vad som händer då: ”Det är klart att det 

underlättar om båda finns med så har man en personligt förståelse för varandra så är det ju 

lättare att koppla. Man är ju professionell också.” 

En viktig främjande omständighet är ett bra ledarskap som skapar förutsättningar för att 

teamsamarbetet ska kunna utvecklas. [R1] förklarar hur chefen ska agera i teamsamarbetet 

som innebär att teamsamarbetet utvecklas: ”För mig är teamsamarbete att inte chefen går och 

säger till hela tiden. Teamsamarbetet är något liksom som man utvecklar tillsammans. Det är 

ju ett samarbete.” Om någon teammedlem har fastnat i ett negativt tankemönster behövs 

någon som låser upp tankarna. Det behövs då en individ som kommer utifrån eller finns i 

teamet som förmår medlemmen att se på det inträffade på ett nytt sätt. Chefen kan vara den 

som har möjlighet att se ur flera synvinklar. [R12] berättar vad som behövs för att kunna gå 

vidare och vad som kan göras: ”När man har fastnat då är det svårt. Då kan man behöva 

någon som bryter den där lilla väggen för en. Och öppnar upp för nya idéer.” Det medför att 

teamet på nytt har ett främjande arbetssätt. 

6. Analys 

Analysen har sitt grund i att teamet står inför en kommande organisationsförändring som kan 

komma att förändra det nuvarande teamsamarbetet avsevärt. Teamsamarbetet är 

multiprofessionellt med ett gränsöverskridande nära samarbete mellan yrkesrollerna i teamet. 

Som både hämmar och främjar samarbetet i teamet. Detta medför att teamet rör sig mellan 

aktivitetsfaser som innebär att teamet som sådant och dess medlemmar agerar på vad som 

händer.  

Analysen genomfördes med Gantt och Agazarians (2007) teori ”En teori om levande 

mänskliga system” och de begrepp som används i denna teori. Genom att se genom teorins 

”ögon” och använda dess begrepp på det presenterade materialet i Resultatet. Som består av 

åtta teman skapade av de semistrukturerade intervjuerna med informanterna som källa. 

Analysen har kunnat tränga in i de komplicerade system som förekommer i ett 

teamsamarbete. Dessutom också grundligt undersökt hur teamsamarbetet fungerar inför en 

kommande organisationsförändring.  
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6.1 Gruppens isomorfi 

Teamet består av roller som är uppbyggd på vilken profession och vilka arbetsuppgifter 

rollerna har. Rollerna består av professionerna undersköterska, gruppledare, fysioterapeut, 

arbetsterapeut och sjuksköterska i teamet. Subgrupperna bestående av undersköterskegruppen 

och legitimerad personalgruppen. Dessutom ledningsgruppen med chef och biståndsgruppen 

med biståndshandläggare. Den sista delen av teamet kallas gruppen som helhet, alltså teamet 

med samtliga medlemmar. Utanför teamet finns kontexten, som i detta fall innebär en 

organisation som har sjukvård i sin verksamhet. Inom teamet finns det naturliga gränser 

mellan teamets delar. Teamsamarbetet är påverkat av de hindrande och främjande faktorer 

som öppnar eller stänger gränserna mellan delarna. Dock ingår alla medlemmar i gruppen 

som helhet och har även den en tydlig gräns mot kontexten. Gränsen mellan kontexten och 

gruppen som helhet är också något porös vilket innebär nya medlemmar kommer till 

subgruppen legitimerad personal. Dessutom kan ny kunskap komma in genom gränsen och 

spridas till samtliga delar i temat beroende på vilken medlem som tar med sig information in i 

teamet. 

6.1.1 Roller inom teamet 

I den undersökta enheten har varje informant en roll som är baserad på profession. 

Professionen bestäms utifrån utbildning, legitimation och arbetsuppgifter. Gränserna mellan 

rollerna är nästan stängda eftersom rollerna följer professionen, arbetsuppgifter samt 

utbildning utan urskiljning. Det innebär att en medlem har problem att byta roll och subgrupp 

på grund av professionen. Teammedlemmarna besitter sin egen kunskap, erfarenheter och 

värderingar som följer med medlemmen i teamet. Emellertid är gränserna varierande porösa i 

teamet. Det medför att vissa delar av kunskap, erfarenheter och värderingar ibland stannar 

kvar hos medlemmen med sin roll. Dessutom har varje profession sin beslutanderätt beroende 

på utbildning och legitimation. Undersköterskor kan utföra legitimerads personals 

arbetsuppgifter efter att legitimerad personal tagit beslut om detta. Rollerna är alltså fasta och 

följer yrket. Dock har rollkonflikter uppkommit tidigare vid oklarheter av professionernas 

mandat. Grundkonflikten bestod i att undersköterskor tog beslut som var legitimerad 

personals mandat. Det gav markeringar vid APT från legitimerad personal att 

undersköterskorna endast utför arbetet i besluten. Efter detta var rollerna tydligare och 

kommunikationen fungerade bättre. Nyanställd legitimerad personal har diskuterat 

undersköterskorna för att stärka sin yrkesroll som legitimerad. Chefens roll är att observera 

och stödja och vid behov vara styrande som vid förändringar eller konflikter. 

Biståndshandläggares roll innebär att besluta vilka brukare som ska ha hjälp av teamet. 

Sammantaget har varje profession i teamet sin roll i teamet baserad på utbildning, 

arbetsuppgifter samt vilket yrke varje medlem har. Vissa rollrörelser förekommer men är 
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beslutade av chef eller legitimerad personal. Ett accepterande av varje professions kunskap 

har varit viktigt i hierarkin mellan rollerna. 

6.1.2 Subgrupper inom teamet 

I denna studie har skilda subgrupper urskilts som har sitt språk och kultur i viss mån. Även 

vilka mandat som subgrupperna har skiljer sig. Att den legitimerade subgruppen beslutar och 

driver igenom beslut. Medan undersköterskegruppen sedan genomför besluten hos brukaren 

dagligdags. De två subgrupperna är delvis starkt integrerade med varandra eftersom 

subgrupperna har ett yrkesmässigt gemensamt mål. Integrationen mellan subgrupperna sker 

oftast genom att den legitimerade gruppen lär undersköterskegruppen praktiskt lärande efter 

att beslut om rehabilitering har tagits. Subgrupperna har även en tydlig hierarki i form av 

utbildning då legitimerad personal har högskoleutbildning och beslutanderätt medan 

undersköterskegruppen har gymnasieutbildning och genomför rehabiliteringen som är 

beslutad hos brukaren. En tredje mindre definierad subgrupp bestående av 

biståndshandläggare, chef och resurser finns också men är mer stödjande.  

Undersköterskegruppen har varit en stabil subgrupp utan förändring av vilka som ingår sedan 

starten för fyra år sedan. Det innebär att medlemmarna känner varandra privat och 

professionellt. De har därför ett välutvecklat teamsamarbete som följd. Den legitimerade 

subgruppen har dock under de fyra åren haft flera förändringar vilket innebär att den är 

mindre sammansvetsad och är baserad mer på arbetsuppgifter och yrke. 

Teamet kan komma att förändras på grund av politiska beslut som medför att enheten kan 

splittras. Det medför en oro hos informanterna att subgrupperna splittras upp på andra team. 

På grund av olika förmåga att hantera den kommande organisationsförändring och 

informationen om den, är undersköterskegruppen splittrad i två subgrupper med olika syn på 

förändringen. Antingen ett mer pragmatiskt synsätt på förändringen som kommer genom att 

bemästra den. Den andra undersköterskegruppen förhöll sig ifrågasättande till förändringen 

och ville behålla teamsamarbetet och teamet som det är i skrivande stund. 

Undersköterskegruppen som helhet var även viktig att nå som subgrupp för att ledningen i 

organisationen skulle kunna påbörja genomförandet av organisationsförändringen.  

Tidigare i teamets historia har subgrupperna hamnat i konflikt med varandra på grund av olika 

syn på vem som får besluta om rehabiliterande insatser. Det medförde en öppen konflikt om 

vilka som får besluta om insatserna. Konflikten löstes genom att subgrupperna möttes på en 

arbetsplatsträff där subgrupperna fick diskutera gemensamt vad som gäller för 

professionernas beslutanderätt. Viss spänning kvarstår dock sedan dess mellan subgrupperna 

på grund av en viss misstro att legitimerad personal har mer kunskap än undersköterskor. 
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Subgrupperna närmat sig varandra och landat i att teamsamarbetet skall ske utan konflikter 

men med dialog och återkoppling som viktigaste verktyg. 

6.1.3 Gruppen som helhet i teamet 

Teamet har via organiserad teamsamverkan, skapat ett gemensamt mål för samtliga anställda. 

Verktyg finns för att hantera problem inom teamsamarbetet som uppkommer vid 

teamsamverkan har beslutats gemensamt vid arbetsplatsträffar. Vid behov kan teamet vid 

arbetsplatsträffarna besluta om arbete och arbetsuppgifterna i teamet. Gruppen som helhet har 

starka gränser som är mindre porösa mot omvärlden. Teamet beslutar vid teamträffar om nya 

arbetssätt vid rehabilitering eller hur arbetet skall utföras eller förändras. Chef och utvalda 

teammedlemmar har företrätt teamet mot organisationen där politiska beslut tagits gällande 

den kommande organisationsförändringen. Sedan har beslut och den kommande förändringen 

kommunicerats ut vid teamträffar för att alla i teamet skall få samma information. Den 

kommande organisationsförändringen har svetsat samman subgrupperna även internt och 

medfört ett gemensamt förhållningssätt. Att teamet skall bestå eller att teamsamarbetet skall 

fungera lika bra som förut dock ej sämre. Detta gör att gruppen som helhet är starkt skyddad 

mot omvärlden av medlemmarna själva. Framförallt gäller detta gruppen av undersköterskor 

som har varit intakta och utgör stommen i gruppen som helhet. Chef och biståndshandläggare 

ingår också men kan vid behov lämna gruppen som helhet. 

6.1.4 Kontext 

Kontexten består av en offentlig organisation som består av flera divisionen där ibland Stöd 

och Omsorg. Organisationen är politiskt styrd och sätter upp ramarna för teamsamarbete. 

Däribland den kommande organisationsförändringen. Organisationen arbetar med 

teamsamverkan och har ett arbetsgivaransvar.  

6.2 Hindrande och utvecklande omständigheter för teamsamarbete 

Hindrande omständigheter finns framför allt inom de två arbetskulturerna hos undersköterskor 

och legitimerad personal. Eftersom bara legitimerad personal får ta beslut och 

undersköterskor saknar det, skapas det ibland oenighet i teamsamarbetet. Det skapas en vi- 

och domsituation med splittringsrisk. Här skapas det ibland brist på kommunikation av både 

positiv och konstruktiv återkoppling vilket förhindrar att lärandet mellan professionerna pågår 

i teamet inför organisationsförändringen. På grund av det skapas ibland lösa medlemmar som 

skapar problem för teamsamarbetet eftersom de befinner sig utanför teamsamarbetet. Den lösa 

medlemmen hamnar då alltmer utanför teamsamarbetet. Det kan också innebära att rollerna 

blandas ihop mellan undersköterska och legitimerad personal. Samtidigt kan också den lösa 

medlemmen som valt att gå sin egen väg utan att diskutera eller lyssna med teamet, själv bidra 
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till att hamna utanför gruppen. Det finns även en hindrande omständighet vid ny anställningar. 

Det är att en nyanställd kan ha svårt att komma in i teamet och hitta sin plats. Det är den nya 

teammedlemmen som ska anpassa sig till teamets arbetssätt. 

Inför organisationsförändringen har den upplevda bristen på information om förändringen och 

delaktighet lett till en viss oro i teamet. Det medför att tankarna hos medlemmarna ibland 

hamnar på vad som skall hända med teamet och deras egen arbetssituation. Istället för att 

fokus ligger på arbetsuppgifterna med att rehabilitera brukarna, hamnade fokus delvis på 

organisationsförändringen. Stress har då uppkommit inför den kommande 

organisationsförändringen. Den har inneburit att tid som kunde ha använts i verksamheten 

istället användes till stress och oro som påverkade teamsamarbetet negativt. Samtidigt fanns 

individfaktorn som en viktig del i att påverka hindrande för teamsamarbetet. Det är förmågan 

att hantera stressen och oron inför organisationsförändringen, där en sämre förmåga att 

hantera stress kommer att påverka teamsamarbetet menligt med försämrad kommunikation 

som följd. Dessutom påverkar medlemmarnas negativa förhållningssätt även det menligt på 

teamsamarbetet då det blev svårt att hitta lösningar.  

Återkopplingen är främjande både som uppbyggande och konstruktiv faktor för 

teamsamarbetets utveckling. Framförallt det konstruktiva återkopplandet i teamet medför en 

utveckling i teamsamarbetet. Vid behov samverkar medlemmarna för att lyfta varandra. I 

samband med interna problem med teamsamarbete som är svårlösta kan det kan behövas en 

resursperson inom teamet eller utifrån. Resursen hjälper till att förändra tankegångarna och 

förhållningssättet när medlemmarna kört fast i ett negativt mönster. Det medför att teamets 

medlemmar kan överbrygga olikheter och samverka som en enhet.  

6.2.1 Gränsöverskridande utbyte av kunskap och erfarenheter  

Inom teamet finns det en viss oro när information ska förmedlas mellan den legitimerade 

gruppen och undersköterskegruppen. Orsaken tycks vara att gränsen mellan subgrupperna 

bara delvis är öppen på grund av olika arbetskulturer. Till viss del stannar arbetskulturerna 

hos varje subgrupp. Det finns också gränser mellan roller vid samarbete som leder till 

konflikter när de överskrids. Här uppkommer situationer när en undersköterska och 

legitimerad personal ska värdera sina kunskaper. Låsningen tycks bestå av rätten att besluta.  

Teamet har en tydlig gräns mot omvärlden och arbetar aktivt för att den skall behållas intakt. 

Chef och team väljer tillsammans vad som får passera gränsen. Medlemmarna är stolta över 

sin enhet och sitt arbete. De har en stark vi-känsla inom teamet och mot omvärlden. Dock 

finns det gradskillnader där vissa medlemmar förespråkar ett mer öppet förhållande mot 

omvärlden för att öka den interna kompetensen. 
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Organisationsförändringen innebär det att gruppen som helhet börjar backa från 

integrationsfasen mot den auktoritära fasen. (Se bild 2 sidan 10.) Under denna förflyttning 

från kollaborativ till auktoritär fas skapar bristen på information och delaktighet en oro hos 

medlemmarna i gruppen som helhet. Det innebär att gränsen mellan dessa faser är 

svårpasserade för teamet. Det skapas mycket oro och stress när teamsamarbetet förändras på 

ett negativt sätt som medför att rörelsen av kunskaper och erfarenhet minskar. Det skapas 

även redundans i form av att förändringen är oförklarad för vissa medlemmar. Återkoppling 

och lärandet ökar dock möjligheterna för att gränserna ska bli mera porösa och möjliggöra 

utbyte av kunskap och tidigare erfarenheter ökar mellan medlemmarna i teamet och från andra 

team. Detta är tydligt eftersom ett bra teamsamarbete medför att medlemmarna samverkar 

med varandra genom att lyssna och visa förståelse för varandra.  

6.2.2 Auktoritära fasen i teamutveckling 

Det kommande förändringsarbetet i teamet bär tydliga drag av en auktoritär fas. 

Organisationsförändringen och medför dessutom att teamet ibland befinner sig i den 

auktoritära fasen på grund av att organisationsförändringen kommer uppifrån i organisationen 

via politiska beslut. Teamets medlemmar, framförallt undersköterskegruppen, försöker hitta 

nya roller inför den kommande organisationsförändringen. Detta medför också att teamet har 

svårt att ta till sig information som underlättar teamsamarbetet. Vilket innebär att 

förändringens orsaker och ansvariga blir ifrågasatta. Det finns en oro inom teamet att den 

interna strukturen bryts ner och det unika arbetssättet går förlorat med en försämring för 

brukarna framförallt. Varje gång en förändring sker tycks teamet börja om i den auktoritära 

fasen. 

Det fanns tidigare också en viss oenighet vid beslut om rehabilitering, vems mandat som 

vägde tyngst som kvarstår om än i mycket mindre omfattning. Är det en undersköterska med 

erfarenhet och bemötande? Eller är det legitimerad personal med utbildning och 

beslutanderätt som har mest kunskap? Det kunde medföra att enskilda legitimerade personal 

valde att besluta om insats utan att kommunicera med andra i teamet, för att få igenom ett 

beslut. Det skapade oro i teamet. Chefens roll blev då styrande och stödjande för att 

strukturera upp teamsamarbetet. Dock var teamet till viss del en självreglerande enhet som 

löste dessa interna problem genom att kommunicera och ge återkoppling till varandra.  

6.2.3 Kollaborativa fasen i teamutveckling 

De här relationerna är synliga i samband med att informanterna aktivt samverkar i teamet 

genom dialog när de utbyter erfarenheter. De fikar tillsammans eller möts i korridoren. 

Teamet agerade också aktivt för att få in medlemmar i teamet som väljer att stanna utanför på 

grund av arbetskultur och synen på mandat mellan yrkesrollerna. När medlemmar befinner sig 
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utanför teamet agerar medlemmarna aktivt för att samtliga medlemmar skulle ingå enligt 

informanterna. Vid ett tillfälle valde en medlem att stå utanför teamet vilket skapade viss oro i 

teamet. Det blev en hindrande faktor för teamsamarbete. Teamet försökte införliva 

medlemmen som trots det valde att lämna teamet för annan tjänst. När medlemmen lämnade 

teamet kunde teamet utvecklas vidare. Inför organisationsförändringen bidrog medlemmarna i 

teamet med förslag på hur förändringen skulle kunna genomföras och hur teamet kan förhålla 

sig till den. 

Under denna fas lärde sig subgrupperna av varandra genom att de bidrog och samverkade. Det 

är tydligt subgrupperna utbyter erfarenheter och kunskap med varandra för att gemensamt 

kunna utföra arbetsuppgifterna. Fikat och liknande tillfällen innebär att medlemmarna 

socialiseras in i teamets kultur, värderingar, arbetssätt och språk. När medlemmarna närmade 

sig varandra vid dessa aktiviteter slipades personliga kantigheter och språkliga uttryck av. 

Teamsamarbetet fungerade alltså bättre genom att ett samförstånd nåddes genom dialog. 

Återkoppling och dialog är orsaker som var stärkande och är faktorer som driver teamet 

framåt. Chefens roll var nu mer stödjande och observerande samt bidragande vid behov till 

teamsamarbetet genom vägledning. 

6.2.4 Integrationsfasen i teamutveckling 

Teamet har till viss del nått denna tredje fas i teamsamarbetet inför organisationsförändringen. 

Roll och subgrupp är naturligt integrerade i varandra. Lyhördhet, respekt och ömsesidighet 

beroende av varandras teoretiska och praktiska kompetens finns naturligt. Det är naturligt att 

över en kopp kaffe eller i korridoren prata med en kollega om något gemensamt brukarärende 

som behöver ordnas så det fungerar bättre. Teamet träffas gemensamt vid teamträffar och har 

ett gemensamt mål med dessa möten som medför att en samsyn skapas i gemensamma 

ärenden. Återkoppling som både är positiv och konstruktiv används för att en gemensam 

förståelse skall uppnås av målsättningen i enskilda ärenden. Varje medlem vet sitt mandat och 

sina arbetsuppgift samt har kunskap om arbetsgången. Medlemmarna respekterar varandras 

professioner och mandat genom återkoppling och tydlig kommunikation vid enskilda samtal 

och vid teamsamverkan. Här kan hierarki och uppgifter skifta vid behov för att tillsammans nå 

målet med insatsen. Konflikter löses genom problemlösning med bägge parter som vinnare. 

Chefen ingår naturligt i teamsamarbetet som en medlem och observerar arbetet och agerar när 

medlemmarna i temat begär det. 

7. Diskussion 

Diskussionen om Resultat och Metod har sin utgångspunkt i studiens syfte som var att 

undersöka hur teamsamarbetet fungerar inför den kommande organisationsförändringen.  

Därtill hur attityder och beteenden påverkar förmågan hos medlemmarna att hantera 
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omständigheter som kan hämma och främja teamsamarbetet. Dessutom om de två 

forskningsfrågorna är besvarade: Hur förhåller sig teamet som helhet och de enskilda 

medlemmarna till den kommande organisationsförändringen? Vilka faktorer hämmar och 

främjar teamsamarbetet hos enskilda teammedlemmar och teamet? 

 

Dessutom diskuteras om Resultat kan relateras till litteraturen i avsnittet Tidigare Forskning.   

Studien bör kunna användas inom organisationer inom offentlig och privat sektor som arbetar 

med multiprofessionella team inom vård och omsorg. Studien kan även användas som en 

tankeväckare hur ett multiprofessionellt fungerar, inför en organisationsförändring. Vad som 

fungerar bra i teamet och vad som fungerar mindre bra i teamet, till exempel roller och 

grupper. Studien bör också kunna användas till att öka dialogen och delaktigheten om 

teamsamarbete. Både inom team och tillsammans med en ledning genom att samtala och 

samverka gemensamma nämnare i teamsamarbetet. 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar hur teamet samarbetar internt och hur de enskilda medlemmarna förhåller sig 

till den kommande organisationsförändringen. Teamet är påverkat av den kommande 

organisationsförändringen. Dock finns det skillnader mellan enskilda subgrupper och 

medlemmar. Framförallt är det undersköterskegruppen som har medlemmar som är oroliga 

inför organisationsförändringen. Orsaken kan vara att gruppen varit intakt sedan fyra år 

tillbaka i tiden och nu riskerar att splittras. Vaughan et al. (2019) påtalar att hela teamet 

behöver vara delaktigt i organisationsförändringen för att kunna genomföra den. En 

omständighet som var viktig för enskilda medlemmar men också teamet som helhet var vad 

som skulle hände med dem och teamet efter organisationsförändringen. Det har skapat oro 

och stress som ledde till ett negativt förhållningssätt hos enskilda medlemmar. Deichman och 

Jensen (2017) trycker på att inför en organisationsförändring behöver en organisation ha 

genomtänkta förslag för att påbörja förändringen på ett positivt sätt. I det undersökta teamet 

framkom det att det bara delvis var uppnått. På grund av det togs organisationsförändringen 

emot med viss skepsis hos enskilda medlemmar. Samtidigt är det intressant hur Ellström 

(2010) resonerar att tider av instabilitet ger ett upphov till lärande inom organisationen. 

Utifrån det perspektivet är det intressant att vissa teammedlemmar har haft en mer pragmatisk 

syn på organisationsförändringen. Att det är bättre att fokusera på att genomföra 

organisationsförändringen än att försöka vara kvar i det nuvarande teamsamarbetet. 

 

Tydligt är att organisationsförändringen har rört upp känslor hos enskilda medlemmar i 

teamet som medför tankar om framtiden för dem. Granberg (2010) är av den åsikten att en 

organisationsförändring också är en inre resa hos de anställda. Bristande information och 

delaktighet tycks ha föregått detta enligt vissa teammedlemmar. Varför informationen hade 

svårt att nå alla i teamet kan bero på att vetskapen om organisationsförändringen påverkar 
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enskilda medlemmar känslomässigt. Det kan bero på att enskilda medlemmar på grund av 

stress haft svårigheter att ta till sig informationen. Teamet har varit en trygghet för dem. Detta 

kan ha bidragit till att det blev problematiskt att ta till sig information och känna sig delaktig. 

Samtidigt verkar organisationsledningen ha försökt att samverka med teamet genom att kalla 

in utvalda teammedlemmar till samverkansmöten om organisationsförändringen. Detta 

stämmer överens med Vaughan el al. (2019) syn på vikten av delaktighet hos medlemmarna 

vid en organisationsförändring. Dessutom framhåller Ellström (2010) vikten av att nya tankar 

och öppet förhållningssätt kommer att främja en organisationsförändring.  

 

I det undersökta teamet var chefen observerande och stödjande. Endast vid behov styrande. 

Intressant är att genom detta blev även teamet självstyrande och självreglerande. Detta ligger i 

linje med vad Vaughan et al. (2019) anser om självreglerande team. Ett bra ledarskap är också 

en viktig byggsten i teamsamarbetet poängterar Hammar Chirac (2010), Logan (2016) och 

Gantt och Agazarian (2007) eftersom det medför trygghet. Min åsikt är att denna typ av 

ledarskap främjar teamsamarbetet eftersom chefen skapade förutsättningar, för ett starkt team 

genom att vara en trygg ledare. 

 

Resultatet visar på faktorer som hämmar och främjar teamsamarbetet hos enskilda 

teammedlemmar och i teamet. Det här var två viktiga omständigheter att undersöka hos 

teammedlemmarna. Gantt och Agazarian (2007) påtalar att de hämmande och främjande 

orsakerna är viktiga delar i hur ett teamsamarbete fungerar och utvecklas. Ett viktig främjande 

skäl är acceptansen inom teamet och för varandra är att varje medlem har en egen unik 

profession. I Resultatet finns också beskrivningar hur ett uppskattande förhållningssätt mellan 

medlemmarna medförde ett fungerande teamsamarbete. Hwang (2018) poängterar i sin studie 

att ett uppskattande förhållningssätt är viktigt för teamsamarbetet. En annan stärkande faktor i 

teamsamarbetet är att acceptera att endast legitimerad personal har rätt att besluta om insatser. 

Det främjar teamsamarbetet eftersom hierarkin att besluta blir tydlig för subgrupperna 

undersköterskesubgruppen och den legitimerade subgruppen. Gantt och Agazarian (2007) 

poängterar att en tydlig hierarki är positivt för teamsamarbetet eftersom rollerna blir tydliga 

för medlemmarna. Det innebar att missförstånd undveks mellan subgrupperna. Tidigare fanns 

en viss oenighet på grund av oklarheter vems mandat som gällde vid beslut för rehabiliterande 

insatser. Gantt och Agazarian (2007) anser att när utbyte av kunskap och erfarenhet sker 

mellan roller och subgrupper gagnar det teamet. Även respekten och förståelsen för någon 

annans arbete förklarar Cathro (2011) och Hwang (2018) är utvecklande för samarbetet. 

Dessutom behöver medlemmarna lyssna på varandra. I Resultatet är rörelsen av kunskap, 

erfarenhet och förståelsen viktiga delar i ett välfungerande teamsamarbete. Belägg finns i 

Resultatet att lyssna på varandra kan vara den viktigaste faktorn för samarbete. 

 

Vid ett interprofessionellt teamsamarbete är dialog och samverkan om arbetsuppgifterna det 

som skapar en samsyn om dessa. Det skedde dagligen mellan professionerna i teamet genom 

att varje profession gav sin bild, vilket främjade det gemensamma teamsamarbetet. Det 
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skedde ofta i samband vid informella tillfällen eller vid formella tillfällen när medlemmarna 

fikade tillsammans eller diskuterade detta. Denna beskrivning av återkoppling återfinns hos 

Gantt och Agazarian (2007) som poängterar att återkoppla konstruktivt till varandra i ett team 

innebär att teamet kan utvecklas. Granberg (2010) och Ellström (2010) trycker på det men 

betonar mer lärandet i sammanhanget. Jag anser också att det handlar om att våga stå för sin 

åsikt men också kunna respektera den andras syn och likväl vara intresserad av den andres 

bild vilket framkommer i Resultatet. För det krävs mod att stå för sin åsikt men också intresse 

för någon annans åsikt och iakttagelser.  

 

Som hindrande faktor i teamsamarbete nämner Cathro (2011), Gantt och Agazarian (2007), 

Hammar Chirac (2010) och Vaughan et al. (2019) framförallt bristen på kommunikation. 

Resultatet visar att bristen och kanske oviljan att kommunicera är huvudorsak till ett försämrat 

samarbete i teamet. Det kan bero på oerfarenhet. Hammar Chirac (2010) förklarar att 

medlemmarnas erfarenhet och vilja att samarbeta i ett team är avgörande för teamsamarbetet. 

Gantt och Agazarian (2007) uppmärksammar även att en otydlig hierarki är negativt för 

teamsamarbetet eftersom rollerna blir otydliga för medlemmarna. I Resultatet återfinns det 

som ett hinder för samarbete. Både Hammar Chirac (2010 och Deichmann och Jensen (2017) 

förklarar att konflikter kan uppstå mellan teammedlemmar och teamet när lösa medlemmar 

blir för självständiga. I Resultatet finns belägg för det. Vaughan et al. (2019) tydliggör att 

konflikter inom teamet måste hanteras av teamet självt eftersom konflikter annars kan bli ett 

hinder. I Resultatet framkommer det att teamet har ett multiprofessionellt arbetssätt som 

innebär att professionerna samarbetar nära och professionellt med varandra. Det arbetssättet 

verkar vara problematiskt för enskilda nyanställda legitimerad personal eftersom legitimerad 

personal vanligtvis arbetar utanför själva teamsamarbetet enligt informant. Risk fanns att lösa 

medlemmar uppstod, om problem fanns att anpassa sig efter den rådande arbetskulturen. 

Hammar Chirac (2010) poängterar att när detta sker i ett team så blir det ett hinder för 

teamsamarbetet. Logan (2016) tydliggör att kompetens behövs för att samarbeta. Dock 

framkom det i Resultatet att när legitimerad personal blev välkomnad av teamet och var 

intresserade hur teamsamarbetet fungerande så försvann trösklarna in i teamet. Intressant i 

detta sammanhang är Vaughan et al. (2019) resonemang att team med egna resurser bör arbeta 

för att nya medlemmar ska bli delaktiga och införlivade i teamsamarbetet genom att samverka 

tillsammans. Dessutom påtalar Hwang (2018) att attityden inom ett team både kan främja och 

hindra välkomnandet av nya medlemmar. 

7.2 Metoddiskussion 

En Fallstudie som metodansats var ett lämpligt val vid arbetet att finna svar hos 

informanterna. Hur samarbetet fungerade i teamet inför en kommande 

organisationsförändring? Fallstudien som Denscombe (2017) presenterar söker svar hur skilda 

faktorer samverkar med något som sker i ett visst socialt sammanhang visar att metodansatsen 

var väl vald. Dessutom fokuserar fallstudier på relationer och processer enligt Denscombe 
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(2017) vilket bör ske i ett team som samarbetar som står inför en kommande 

organisationsförändring. 

Som metod var semistrukturerade intervjuer en bra metod för att få material om 

teamsamarbetet och organisationsförändringen från informanterna eftersom intervjuerna 

utvecklades nära nog till samtal när informanterna blev engagerade i frågorna. Larsson (2005) 

och Bryman (2018) påtalar att intervjun är ett samspel mellan informant och forskare. Bryman 

(2018), Denscombe (2017) och Fejes och Thornberg (2019) beskrivning att semistrukturerade 

intervjuer kan ge ett bra material stämde väl med Resultatet.  

De transkriberade intervjuerna består av cirka sjuttio sidor. Dock skulle temafrågorna i 

intervjuguiden ha smalnats av för att intervjuerna med informanterna skulle ge mer exakta 

svar på forskningsfrågorna. Det ligger i linje med vad Ahrne och Svensson (2015) då mer 

material till forskningsfrågorna skulle kunnat inhämtas. Frågan om personliga egenskaper och 

forskningsfrågan föll bort efter diskussioner med handledare eftersom de skapade material 

som var mindre relevant material till studien. En fördjupning i fem av åtta temafrågor 

bestående av organisationsförändring, hindrande och främjande faktorer, lärande, 

återkoppling och teamets arbetssätt skulle troligen gagnat studiens syfte ytterligare. Men 

eftersom jag var intresserad av informanternas upplevelser och åsikter om teamsamarbetet 

inför organisationsförändringen valde jag att ha med fler frågor. Dessutom gav det ett 

värdefullt bidrag till studien med bra och målande beskrivningar av teamsamarbetet från 

informanterna inför organisationsförändringen. Här fann jag stöd för detta resonemang hos 

Ahrne och Svensson (2015) poängterar att intervjun är ett bra verktyg för att få information av 

en människas kunskap om något. En forskningsetisk princip som konfidentialiteten för 

informanterna är nödvändig att reflektera över i studien. Eftersom intervjuerna blev inspelade 

och transkriberade så var det viktigt för informanterna att de visste att deras svar är i trygghet 

och är konfidentiella när studien blir läst. Det var viktiga omständigheter att ta hänsyn till 

utifrån informanternas synvinkel eftersom de skapade en trygg miljö under intervjuerna för 

dem. Bryman (2018) och Ahrne och Svensson (2015) trycker på att detta vid intervjuer med 

informanter som är konfidentiella i en studie. 

Genom att koda varje temas svar och stryka under intressanta svar med vald färg för temat 

underlättade det att plocka ut intressanta svar sedan från informanterna trots mängden 

material. Det överensstämmer med Ahrne och Svensson (2015), Bryman (2018), Fejes och 

Robert (2019) och Denscombe (2017) beskrivningar av att strukturera och sedan reducera 

materialet så att det blir hanterbart under arbetet med Resultatet och Analysen. Denscombe 

(2017) beskrivning av transkriberingen som ett krävande arbete var relevant för mig. 

Transkriberingen var krävande eftersom informanterna skapade mycket material. Detta 

medförde att mycket tid användes för att transkribera intervjuerna. Informanterna började i 

flera fall att svara på frågorna men valde sedan att avbryta och sedan börja om. Det medförde 
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mycket arbete med transkriberingen. Jag fick lyssna igenom delar av intervjuerna flera gånger 

för att få transkribering så nära de inspelade intervjuerna som möjligt. Ahrne och Svensson 

(2015) poängterar att forskaren ska vara väl insatt i intervjuerna och transkriberingen av dem. 

Svårigheten har också varit att fånga informantens känslor vid transkriberingen. Möjligen att 

det hade varit klokare att välja ut relevanta svar för syftet vid genomlyssningen och sedan 

transkribera dem. Det kunde minskat tiden för transkriberingen. Tiden kunde istället använts 

till Resultat, Analys och framförallt Diskussionsavsnitten för att förbättra deras läsvärde. 

Urvalen av informanterna är beskrivna och valda utifrån Bryaman (2018) och Denscombe 

(2017) och presenterade i Urval. De stämde väl överens med uppsatsens syfte och mål. 

Eftersom informanterna skapade information och kunskap genom att de kunde besvara 

forskningsfrågorna blev följden att mindre tid behövde läggas på att hitta rätt urval. Intressant 

var också att under intervjuperioden tillkom informanter av eget intresse eller efter diskussion 

i teamet. Det kallar Bryman (2018) för snöbollsurval.  

7.3 Förslag fortsatt forskning 

Något som lämnar intressanta frågor att besvaras är hur teamsamarbetet kan få mindre porösa 

gränser mellan rollerna och subgrupperna i ett team. Kunskap och erfarenhet kan då komma 

fler till gagn än enbart utvalda professioner. Detta gäller givetvis en medlem som besitter en 

speciell roll som har viktig kunskap för teamet. Hur kan en rolls kunskap och erfarenheter 

föras vidare till en ny medlem i ett team med samma roll, så att kunskap och erfarenhet blir 

kvar i teamet trots förändringen? En annan fråga gäller team som består av subgrupper med 

formella medlemmar men samtidigt har en subgrupper med informella medlemmar. Teamet 

utsätts då för inre splittring som både är av formell och informell karaktär. Hur kan en ledning 

arbeta med dessa konflikter mellan subgrupperna inför en organisationsförändring till 

exempel för att konflikten skall dämpas? Vad kan göras för att förmå subgrupperna och 

medlemmar att lyssna på varandra?  

Det är några av många frågor inom multiprofessionellt teamsamarbetet som skulle kunna 

undersökas. Jag anser därför också att forskningsfälten systemteorier och teamsamarbete bör 

undersökas mer tillsammans som ett gemensamt forskningsfält. Eftersom team i 

organisationer är mänskliga system med sina hinder och förtjänster. Dessutom för att förstå 

hur intimt systemteorier och organisatoriskt lärande hör ihop vid organisationsförändringar 

och teamsamarbete. Jag anser att det är ekonomiskt hållbart eftersom det kan medföra ett 

hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö för de anställda när kunskap om att samarbeta i team 

kan spridas. Även organisatoriskt bör det löna sig att ha anställda som lär av varandra och 

återkopplar till varandra på ett konstruktivt sätt. Då kan teamsamarbetet utvecklas och 

problem i teamsamarbetet tacklas om utmaningar kommer som förändrar situationen för 

teamet. 
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Bilaga 1 

 
Missivbrev 

Jag heter Magnus Salomonsson och studerar på Mälardalens högskola. Målet är en 

kandidatexamen i pedagogik inom arbetslivet. Det innebär att jag har valt att skriva uppsats 

om hur teamsamarbete fungerar i vården hos en offentlig arbetsgivare. Uppsatsen underlätta 

att förståelsen av teamsamarbetet i anställdas synvinkel. Du har möjlighet att ta del av den om 

du vill när den är klar.  

Din kunskap om teamsamarbete och dina erfarenheter är viktiga för denna uppsats. Din 

medverkan i studien är frivillig. Intervjun kommer jag spela in med mobiltelefon. Vad du 

svarar på frågorna kommer endast jag att veta.  

Om du upplever att någon fråga är svår att svara på, säger du till och låter bli att svara. Under 

intervjun kan du när som helst avbryta intervjun och lämna den. Inspelat material med dig 

kommer då ej räknas som material till studien och kommer att kastas och tas bort. 

Kontakta mig om det är något du undrar över något eller vill berätta. Till exempel om du vill 

att din medverkan stryks. Eventuellt kan jag behöva fråga dig om något du svarade för att det 

ska bli bra. Eller om du vill göra om intervjun eller ändra något i den. 

Vänligen Magnus Salomonsson 

Kontaktuppgifter 

Telefon 073 250 11 95 

E-post magnus.salomonsson@eskilstuna.se eller msn19015@student.mdh.se   

mailto:magnus.salomonsson@eskilstuna.se
mailto:msn19015@student.mdh.se
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Bilaga 2 

 

 Semistrukturerad intervjuguide. 

 

I. Vad har DU för tidigare erfarenheter av samarbete i professionella team?  

 

II. Hur fungerar samarbetet i teamet idag upplever DU? 

 

III. När är det viktigt att diskutera teamets arbetsuppgifter och arbetsprocesser anser DU? 

 

IV. Hur ger NI varandra återkoppling när ni utför era arbetsuppgifter och efter att ni 

slutfört dem? 

 

V. Vad är viktigt att fokusera på i teamsamarbetet innan en förändring sker i teamet anser  

DU? 

 

VI. När förekommer det utveckling och lärande i teamet som gynnar samarbetet upplever 

DU?  

 

VII. Vilka personliga egenskaper tycker DU är viktiga för att kunna samarbeta i teamet? 

 

VIII. Vilka är de främsta orsakerna upplever DU som kan få teamsamarbetet att fungera 

sämre? 

 

IX. Hur hanterar DU effekterna av bristande samarbete i teamet när du skall utföra dina 

arbetsuppgifter?  


