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Sammanfattning  

Syftet med studien var att belysa biståndshandläggares arbete i team och deras upplevelser 
av arbete i team. Frågeställningarna var: Hur arbetar biståndshandläggare i team? Hur 
upplever biståndshandläggare sitt arbete i team? Vilka svårigheter finns det med 
teamarbete? Vilka positiva erfarenheter har biståndshandläggare av teamarbete? Det är 
viktigt att problematisera och fördjupa kunskapen om hur det allt mer populära teamarbetet 
upplevs. Aktuell forskning säger att för att teamarbete ska fungera krävs ett bra 
arbetsklimat. Studien inspirerades av teorier om team, organisationsteorier och 
Antonovskys begrepp KASAM. Med en kvalitativ undersökningsmetod i form av 
fokusgruppsintervjuer strävades det efter en djupare ämnesförståelse. Biståndshandläggare 
som arbetar i team, på en kommunal förvaltning i Sverige undersöktes. Genom kvalitativ 
innehållsanalys bearbetades empirin. Enligt resultatet upplevde biståndshandläggarna sitt 
arbete i team övervägande positivt. Teamet upplevdes ge styrka både i dagligt arbete och 
inför omvärldens krav och förväntningar. Slutsatser var att biståndshandläggarnas 
teamarbete   gynnar effektivitet såväl som arbetstillfredsställelse. Förslag gavs att använda 
biståndshandläggarnas kunskap om teamarbete i kvalitetsutveckling och låta forskning, 
teori och praktik samverka. 
Nyckelord; biståndshandläggare, upplevelse, arbete, team, arbetsklimat 



Abstract  

The purpose of this study was to illuminate how aid administrators work in team and 
their experiences of teamwork. Questions were: How do aid administrators work in 
team? What is their experience of teamwork?  What are the difficulties with teamwork? 
What is the positive experience of teamwork? It is important to discuss and deepen the 
understanding of the increasingly popular teamwork. Current research says that a good 
teamwork is required a good working climate. The study was inspired by theories of 
team, organization theories and Antonovsky's SOC concept. With a qualitative research 
method in the form of focus group interviews pursued the topic for a deeper 
understanding. Aid administrators working in teams, to a municipal management in 
Sweden were investigated. Empirical data was processed through qualitative content 
analysis. The result showed that teamwork was a largely positive experience. Working 
as a team gave strength in both daily work and to external requirements and 
expectations. Conclusions were that aid administrators in teamwork benefits efficiency 
as well as job satisfaction. Proposal was to use aid administrators and their knowledge 
of teamwork when quality assurance takes place and to allow research, theory and 
practice to interact. 
Keywords: aid administrators, experience, work, team, working climate 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige idag är det allt mer vanligt att arbeta i team. Teamarbete är populärt och verkar vara 
tidens melodi. Att arbeta i team kräver flexibilitet och samarbetsförmåga hos individen. Det är 
viktigt att medlemmarna arbetar efter ett tydligt och gemensamt mål. Det är också viktigt att 
individen och dennes kompetens tas tillvara i teamet. Ett team består av medlemmar som har 
olika kompetens, som fungerar olika när det gäller samarbete och känslomässig stil. Team 
finns i olika organisationer och har sina egna traditioner i de olika system de ingår i. 
Individens arbetsroll formas utifrån de förväntningar som finns hos både individen själv, 
teamet och organisationen tillsammans med individens kompetens, kultur, regler och 
uppgifter i teamet och organisationen (Sandberg, 2006 ).  Sandberg frågar sig om team är den 
optimala samarbetsformen, för alla, alltid? Om samarbetet inte fungerar påverkar det både 
individens och teamets effektivitet. Sandberg påpekar vidare att arbete i team har betydelse 
för hälsan speciellt det psykiska och sociala välbefinnandet vilket hans studier om 
arbetsklimat visar. Just team där individer förutsätts arbeta i nära samverkan, är starkt 
beroende av arbetsklimatet. Det är viktigt att studera hur teamarbetet påverkar individen samt 
att kritiskt granska konsekvenser av teamarbete och regelbundet följa upp och utvärdera 
organisering i team. Det får inte bli så att team bildas enbart med tanke på 
kostnadsbesparingar och för att det är ”inne” för tillfället. Är det alltid det bästa med 
teamarbete? Kan effektivisering i form av bildande av team vara av ondo för individen? Det 
som påverkar individen påverkar även samhället. Det är viktigt att problematisera och 
fördjupa kunskapen om hur det allt mer populära teamarbetet upplevs. Aktuell forskning säger 
att för att teamarbete ska fungera krävs ett bra arbetsklimat (Sandberg, 2006).  
     Biståndshandläggares roll är under förändring. Nya lagar och riktlinjer finns att förhålla sig 
till. Det ställs nya krav på biståndshandläggare och deras arbetsuppgifter. Den här studien 
utförs i en kommun där en större omorganisation har skett i Vuxenförvaltningen (se bilaga 1). 
Vuxenförvaltningens biståndshandläggare för äldre (65 år och uppåt) har sedan våren 2009 
arbetat i team. Indelningen i team skedde främst för att anpassa sig till förändringar beroende 
på omorganisationen. I den tidigare forskningen om teamarbete, varav några studier redogörs 
för i nästa kapitel, har de team inom kommunala förvaltningar som undersökts innehållit olika 
professioner. Inom till exempel tillverkningsindusti arbetar dock personer med samma 
yrkesroll i team för effektivisering vilket det även forskats kring. Den här studien gäller 
biståndshandläggare i en kommunal förvaltning vilka arbetar i team där alla har samma 
profession. Det behövs mer forskning kring detta. Det är viktigt att ha erfarenhetsbaserad 
kunskap om hur ett sådant teamarbete utförs och upplevs för att kunna planera framtida 
omorganisationer på ett effektivt sätt. Därför undersöks biståndshandläggarna som arbetar i 
team med samma profession. Biståndshandläggning har tidigare varit ett ensamarbete med lite 
insyn av andra. Kan teamarbete gagna rättssäkerheten och stärka yrkesrollen för 
biståndshandläggare? Kan teamarbete främja bättre hälsa genom att medlemmarna i teamet 
avlastar och stödjer varandra?  
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Finns det nackdelar med teamarbete till exempel att självständigheten och det individuella 
inflytandet på arbetet minskar?  Sandberg (2006) menar att teamarbete kan vara framgångsrikt 
och lösa avancerade problem men att teamarbete inte alltid är en lämplig organisationsform 
(Sandberg, 2006).  Ökad kunskap om dessa frågor är viktig att få med tanke på de individer 
som arbetar i team med till exempel biståndshandläggning för att få veta om teamarbetet 
främjar arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen. Politiker och arbetsgivare borde vara 
intresserade av detta med tanke på främjande av hälsa för arbetstagarna. I föreliggande studie 
bedömdes det lämpligt att biståndshandläggare själva fick beskriva sina upplevelser kring sitt 
arbete i team. Studien har förutom den tidigare forskningen en teoretisk referensram med 
teorier om organisationer så som de beskrivs av Abrahamsson och Andersen (2000) , teorier 
om team (Sandberg, 1997, 2006) och med Antonovskys (2005) salutogena modell som bygger 
på forskning som fokuserar på hälsa mer än ohälsa. Abrahamsson och Andersen (2000) 
beskriver strukturer, system, individer och grupper i organisationer. Sandberg (1997, 2006) 
har forskat om team. Antonovsky tar upp begreppet känsla av sammanhang (KASAM) och 
dess komponenter bergriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Forskning har utvecklats 
efter hans modell som belyser KASAM och dess betydelse för arbetstillfredsställelse 
(Antonovsky 2005). Organisationsteori och teorier om team används som influens vid 
diskussionen av resultatet och hjälper till att koppla samman teori och empiri med studiens 
syfte. KASAM:s komponenter används som inspiration och stöd för att synliggöra svar på 
föreliggande studies syfte. Det är relevant på grund av modellens inriktning på vad som är 
meningsfullt i arbetslivet för att känna arbetstillfredsställelse och främja hälsa.  
     Det är intressant att se på biståndshandläggarens arbete utifrån flera aspekter. 
Biståndshandläggarens arbete utförs i en organisation där riktlinjer och bestämmelser 
förändras kontinuerligt. Omorganisationer och förändringar är ständigt på gång. Detta sker i 
en hierarkisk modell där politiker styr kommunens planering. Biståndshandläggaren befinner 
sig i en komplex arbetssituation med påverkan och påtryckningar från samhällsnivå med till 
exempel Länsstyrelsens tillsyn, omorganisationer, nya riktlinjer och medias bevakning, från 
individnivå med till exempel anhöriga, andra professioner och sist men inte minst att ta 
hänsyn till individen som har ansökt om hjälp. Är teamarbete att föredra vad gäller 
biståndshandläggarens arbete? Varför? Hur arbetar biståndshandläggaren i team? Bidrar 
teamarbete till känslan av sammanhang i arbetet och till en bra arbetsmiljö? Antonovsky 
(2005) påpekar att det är viktigt att ha en känsla av sammanhang i sitt arbete för att främja 
hälsa och minska skadlig stress. Finns det en känsla av sammanhang som främjar 
arbetstillfredsställelsen? Den här studien fokuserar på biståndshandläggares upplevelser av att 
arbeta i team tillsammans med andra biståndshandläggare. Det är en unik arbetsform som det 
inte finns mycket forskning om. Ett antal biståndshandläggare har bidragit med sina 
upplevelser. Förhoppningen är att empirin tillsammans med inspirationen från teorin redovisar 
ett resultat som genererar ökat intresse för ämnet. Med hjälp av ett hermeneutiskt perspektiv, 
som bygger på att delarna påverkar helheten och helheten påverkar delarna i ett växelspel, 
gjordes en kvalitativ undersökning för att få svar på nedanstående syfte och frågeställningar 
som var den del av helheten studien fokuserade på.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med studien är att belysa hur biståndshandläggare arbetar i team samt deras upplevelse 
av att arbeta i team. För att besvara syftet har följande frågeställningar valts ut 
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• Hur arbetar biståndshandläggare i team? 
• Hur upplever biståndshandläggare sitt arbete i team?  
• Vilka svårigheter finns det med teamarbete?  
• Vilka positiva erfarenheter har biståndshandläggare av teamarbete?  
 
 
1.3 Definitioner 
 
Studien belyser  några enskilda biståndshandläggares upplevelser och uppfattningar. För att 
förtydliga syftet tas här upp att en avgränsning har gjorts till att studera de 
biståndshandläggare som arbetar i team. För att ytterligare förtydliga tas här upp att personer 
som beviljas bistånd av en biståndshandläggare kan benämnas på olika sätt i olika kommuner 
eller beroende på sammanhanget till exempel vårdtagare, brukare och dylikt. I föreliggande 
studie används enbart benämningen den enskilde för att bidra till tydlighet. Nedan följer några 
mindre beskrivningar av vad biståndshandläggning är och vad ett team är.  

Biståndshandläggning: Studien avgränsas till att omfatta biståndshandläggning enligt SOL 
(socialtjänstlagen). När den enskilde ansöker om insatser enligt SOL är det 
biståndshandläggaren som utreder, bedömer och fattar beslut om insats. När beslut om bifall 
ges lämnas ett uppdrag till utförare till exempel hemvård. Utförare ska ge insats enligt beslut. 
Biståndshandläggaren ska göra regelbundna uppföljningar och avsluta beslutet om behov av 
insats inte föreligger längre. 

Team: Ett team är en ” mini- organisation ” där medlemmarnas kompetens tas tillvara för att 
nå en kompetens utöver summan av de individuella kompetenserna. Teamet kännetecknas av 
att det består av ett begränsat antal medlemmar. Det förekommer en riklig interaktion mellan 
medlemmarna i teamet och medlemmarna har ett gemensamt ansvar för den verksamhet som 
bedrivs (Sandberg, 1997).  

 

1.4 Disposition  
 
I nästa kapitel redogörs för några tidigare studier om arbete i team. En summering av de 
resultat som är relevanta för den här studien avslutar kapitlet. Sedan ges en teoretisk 
referensram angående organisationsteori, teorier om team och KASAM och dess komponenter 
i relation till föreliggande studies syfte och frågeställningar. Därefter följer ett kapitel med 
beskrivning av val av metod, datainsamling och genomförande av studien. I det kapitlets 
senare del tas validitet och reliabilitet upp. Detta kapitel avslutas med ett stycke kring etiska 
frågor. Därpå följer resultatredovisningen som beskrivs i tre steg. Resultatet relateras sen till 
tidigare forskning, teoretisk referensram och syfte och frågeställningar. Till sist följer det 
avslutande diskussionskapitlet som är uppdelat i en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. Kapitlet avslutas med avslutande reflektioner och förslag. Teoretiskt stöd 
för refereringssätt i löpande text, utformning av referenslista och övrig formalia har inhämtats 
från Backman (2008).  
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2 Tidigare forskning 
 

2.1 Vetenskapliga studier 
 
Utifrån tidigare forskning redogörs här för fem vetenskapliga studier, varav två på engelska, 
som belyser föreliggande studies problemområde gällande teamarbete. Studierna är valda i 
sammanhang kring arbete i team med fokus på arbetsklimat, stöd, möjligheter och hinder med 
att arbeta i team. Det var svårt att finna forskning om teamarbete där enbart samma 
professioner ingår i teamet, på det sätt som de biståndshandläggare som undersöks i den 
föreliggande studien arbetar. Det finns mer forskning om team i tillverkningsindustri där 
deltagarna har samma profession än forskning om offentlig verksamhet med team som är 
indelade så. Nedanstående studier har valts ut med tanke på innehållet och förhoppningen om 
att teamarbete i olika former är relevant att belysa för en översiktlig kunskap om aktuella 
forskningsresultat. I två av dessa studier, Kennedy, Loughry, Klammer och Beyerlein (2009) 
och Kock (2003), ingår samma professioner i teamen i övriga arbetar olika professioner. Den 
redovisade forskningen har skett utifrån olika perspektiv. Team har studerats både kvalitativt 
och kvantitativt, med fallstudier, fokusgrupper, intervjuer och enkätundersökningar.              
     Sandberg (2004) har studerat fenomenet arbetsklimat i teamarbete. Syftet och 
forskningsfrågan har konkretiserats i tre teman i undersökningen. Dessa är arbetsklimatets 
innebörd, arbetsklimatets ”rötter” och konsekvenserna av arbetsklimatet. Det genomfördes två 
empiriska delstudier utifrån angivna tematik, en intervjustudie och en fokusgruppsstudie, för 
att belysa fenomenet arbetsklimat, särskilt relationen mellan arbetsklimat och teamarbete. 
Deltagarna i intervjustudien var personer som arbetade i team inom offentliga verksamheter 
som utbildning, socialt arbete och hälso- och sjukvård. Deltagarna bestod av sju personer med 
olika yrke, olika kön som arbetade inom olika verksamhetsområden. Det ingick fem 
fokusgrupper med team från olika verksamhetsområden. Genomförandet av fokusgrupperna 
skedde i december 2001- februari 2002. Studien visar att arbetsklimatet inte minst när arbetet 
sker i team har stor betydelse på flera sätt. Det påverkar arbetstillfredsställelsen, resultatet av 
arbetet och välbefinnandet utöver det som upplevs direkt på arbetsplatsen under arbetstid. 
Sandberg påpekar att ett stort kunskapsintresse borde finnas för mer studier av arbetsklimat då 
det hänger ihop med hälsa och kan knytas till både produktivitet, arbetsmiljö och de ökande 
sjukskrivningarna. Arbetsklimat i team handlar bland annat om samarbetet i teamet, hur man 
behandlar varandra i teamet och hur konflikter hanteras i teamet (Sandberg 2004). 
     I en annan studie har Kennedy, Loughry, Klammer och Beyerlein (2009) som huvudsyfte 
att undersöka hur organisatoriskt stöd, processer i team och kompetens ger effekt i 
teamarbetet. De studerade medlemmar i arbetsteam i sex organisationer som var anknutna till 
”Centrum of Collaborative Organizations ” på universitetet i Norra Texas. Av de sex 
organisationerna var två bankservicefirmor och fyra manufaktureringsfirmor. Det var en 
kvantitativ jämförande fältstudie. Data insamlades genom enkätstudier från 324 personer som 
var medlemmar  i arbetsteam i de sex organisationerna.  Frågeformulär lämnades till 
medlemmarna i teamen vid deras ordinarie möten på arbetstid. Forskarna fann att 
effektiviteten i teamarbetet hörde ihop med en positiv relation mellan organisatoriskt stöd och 
kompetens. Att få tillgång till information, feedback och resurser kan hjälpa medlemmar i 
team att arbeta effektivt och att fortare identifiera och hitta lösningar på problem. Resultatet 
visade att organisationer kan öka möjligheten att teamen effektiviseras genom att ge support 
som främjar processer i team. Till exempel genom att ge organisatoriskt stöd i form av 
tillgång till information, ge feedback och ge kompetensutveckling till medlemmarna i teamet. 
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Detta ökar medlemmarna i teamets känsla av att de kan lyckas och därmed ökas effektiviteten 
(Kennedy, Loughry, Klammer och Beyerlein, 2009). 
     Strubler och York (2007) har i sin forskning om teamarbete i organisationer funnit positiva 
resultat för anställda i organisationerna såsom hög produktivitet, ökad tillfredsställelse och en 
större känsla av inflytande på sitt arbete. De frågade sig hur deltagande i team kan leda till 
dessa positiva arbetsresultat. De utarbetade en modell för att förklara hur effektiv 
arbetsgruppsdesign med till exempel team kan leda till positivt arbetsresultat.  Forskning 
gjordes genom att använda modellen där ett projektarbete skulle utföras av sex team och en 
kontrollgrupp som inte arbetade i team. Man gjorde enkätundersökningar på både teamen och 
kontrollgruppen och jämförde dem med varandra. Modellen testades på medlemmar som 
arbetade i sex team under en period på fyra månader. Deltagare var anställda på ett 
universitet. En kommitté valde ut teammedlemmar och en kontrollgrupp som inte arbetade i 
team. Syftet med projektarbetet skulle vara att ta fram ett program som kunde öka kvaliteten 
på universitetet. De sex teamen med totalt 48 medlemmar fick olika mål att uppnå, till 
exempel att attrahera minoritetsgrupper att söka sig till skolan. Kontrollgruppen fick samma 
uppgifter. Enkäter delades ut till teammedlemmarna och till kontrollgruppen vid två tillfällen, 
före projektarbetet och fyra månader efter att arbetet slutförts.  Frågor ställdes bland annat om 
uppfattningar av deltagande i organisationen, om arbetseffektivitet och arbetstillfredsställelse. 
Forskarna fann att teammedlemmarna hade högre nivå av meningsfullhet på arbetet än de som 
inte arbetade i team. Resultatet visade signifikant samband mellan psykiskt välbefinnande och 
arbetsproduktivitet. Men att enbart arbeta i team innebar inte ökad grad av arbetsproduktivitet. 
Strubler och York menar att för att mäta hur effektiv arbetsgruppsdesign kan leda till positiv 
arbetsproduktion kan den modell de använde i forskningen vara ett användbart verktyg 
(Strubler och York, 2007).            
     Kvarnström har (2007) studerat interprofessionellt teamarbete i vården. Studiens 
övergripande syfte var att undersöka och beskriva hur medlemmar i team konstruerar och 
skapar innebörder av team och teamarbete mellan flera hälsoprofessioner. Det ena specifika 
syftet var att undersöka hur medlemmar i multiprofessionella vårdteam talar om sitt team, 
särskilt avseende de diskursiva mönster som framträdde och vilken funktion dessa mönster 
hade (studie I). Det andra specifika syftet var att identifiera och beskriva svårigheter som 
hälsoprofessioner har uppfattat vid interprofessionellt teamarbete, där avsikten även var att 
möjliggöra en diskussion om implikationer för interprofessionellt lärande (studie II). 
Information insamlades via fokusgrupper, individuella intervjuer och frågeformulär. Dessa 
genomfördes inom landstinget i Östergötland. De medverkande teamen var verksamma både 
inom och utanför landstingets gränser. Fokusgruppintervjuerna genomfördes år 2000. 
Intervjuerna gjordes vintern 2005/2006. Resultaten visade att två diskursiva mönster 
framträdde i medlemmarnas konstruktioner av ”vi – som -team”. Dessa mönster benämndes 
kunskapssynergi och tillitsfullt stöd. Vid de individuella intervjuerna identifierades tre teman 
som rörde svårigheter vid interprofessionellt teamarbete; svårigheter som gällde den dynamik 
i teamen som uppstod när medlemmarna agerade som företrädare för sina professioner i 
relation till teamet, svårigheter när medlemmarnas olika kunskapsbidrag interagerade i teamet 
och svårigheter som rörde den omgivande organisationens påverkan på teamet. Slutsatser är 
att teamet har resurser men att svårigheter finns i implementeringsprocessen. Teamen 
uppfattade inte alltid att de hade stöd högre uppifrån i organisationen. Det understryker att det 
behövs ett organisatoriskt lärande och att ansvar tas genom hela organisationen vid en 
arbetsform med interprofessionella team (Kvarnström, 2007). 
     Kock (2003) har gjort en studie baserad på fallstudier av tre tillverkande företag. Dessa har 
studerats under en period av 1,5-2 år. Syftet var att beskriva och problematisera hur införande 
av en teamorganiserad produktion påverkar operatörers lärvillkor och läraktiviteter.  
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Data insamlades genom intervjuer, enkäter, dokument, närvaro vid möten och i viss 
utsträckning observationer. Intervjuer gjordes med operatörer, arbetsledare, ledning och 
fackliga representanter. Teamens sammansättning skiljer sig åt beträffande storlek, kön, ålder, 
utbildning och arbetslivserfarenheter. De resultat som presenterats från de tre fallstudierna 
visar att företagen förmått förverkliga linjen med teamarbete men med begränsad omfattning. 
På individnivå finns resultat som tyder på möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande.      
Slutsatser dras utifrån tre utvecklingslinjer som ställts upp. De tre linjerna är: den 
konservativa linjen, den teamorganiserade linjen och den innovativa utvecklingslinjen. 
Resultatet visar att det inte går att utesluta någon av dem. Det finns stöd både för den 
konservativa linjen och teamorganiserad produktion. Införandet av teamorganiserad 
produktion kan ses som ett reslutat av att ledningen påverkats av yttre faktorer och arrangerat 
organisationen efter dessa påtryckningar. Den tredje innovativa utvecklingslinjen finner ett 
visst stöd då de tre företagen utvecklat sin arbetsorganisation. Kock påpekar i studien att det i 
dagens debatt förs en argumentation för en innovativ utvecklingslinje från flera 
utgångspunkter. Han ser en risk med att en ”kolonisering” av lärandet och utvecklingen i 
teamarbetet kan komma att ske om man har ett tillväxtorienterat synsätt. Kock menar att om 
teamorganisering huvudsakligen ses som ett medel för ekonomisk utveckling blir lärandet 
inriktat enbart på det. Individen i teamet utvecklas enbart för att vara så effektiv som möjligt 
och lärandet och utvecklingen  ”koloniseras” till att enbart gälla effektivisering. Individen bör 
kunna utvecklas och växa även på andra sätt på sitt arbete. Till exempel gällande känslan av 
att ha inflytande på sitt arbete och gällande den psykiska hälsan. Forskning inom arbetslivet 
bör ske inte bara som ett medel för ekonomisk utveckling utan även för att individen ska 
kunna växa och utvecklas. Det är viktigt att individen mår bra och har inflytande på sitt arbete 
för att även samhällsnivån ska påverkas positivt (Kock, 2003). 
 
 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sandbergs (2004) studier visar att arbetsklimatet, inte minst när arbetet sker i team har stor 
betydelse på flera sätt. Arbetsklimatet påverkar arbetstillfredsställelsen, resultatet av arbetet 
och välbefinnandet utöver det som upplevs direkt på arbetsplatsen under arbetstid. Studier om 
arbetsklimat i team är relevanta vid undersökning av upplevelser av teamarbete. Hur man 
upplever sitt arbete i team påverkas av vilket arbetsklimat som finns i teamet. Hur man 
upplever sitt arbete i team påverkas också av hur arbetet i teamet är organiserat. Kennedy et al 
(2009) fann att effektiviteten i teamarbetet hörde ihop med en positiv relation mellan 
organisatoriskt stöd och kompetens. Att undersöka upplevelser av teamarbete med forskning 
om hur effektivitet i team kan uppnås i beaktande är relevant med tanke på om upplevelserna 
hänger ihop med effektivitet och en känsla av arbetstillfredsställelse. Att arbeta effektivt i 
team kan kopplas till individens upplevelser av sitt arbete i team, arbetsklimatet som påverkar 
hälsan som i sin tur påverkar effektiviteten vilket Strubler och York (2007) studerat. Här kan 
man dra slutsatsen att om man mår bra arbetar man effektivt och att arbete i team ökar känslan 
av meningsfullhet på arbetet vilket borde öka effektiviteten ytterligare. Resultatet kan verka 
motsägelsefullt med tanke på deras tidigare forskning. Det kan tolkas som att alla anställda 
har varierande mående vilket påverkar arbetsproduktiviteten som inte ökade för de som fick 
börja arbeta i team trots att de kände mer meningsfullhet på arbetet.  Resultaten i Kvarnströms 
(2007) studie av interprofessionellt teamarbete visade att två mönster som benämndes 
kunskapssynergi och tillitsfullt stöd framträdde som viktiga för teamet. Slutsatser är att teamet 
har resurser men att svårigheter finns i implementationen.   
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Kvarnström (2007) understryker att det behövs ett organisatoriskt lärande och att ansvar tas 
genom hela organisationen vid en arbetsform med interprofessionella team. Det är relevant att 
undersöka upplevelser av ovanstående även i team med samma profession. Att beakta 
forskningen i relation till verkligheten med hur implementationen gick till. Det borde vara så 
att ansvar, stöd och lärande genomsyrar hela organisationen vid alla arbetsformer kanske 
speciellt vid organisering i team, även team med samma profession. Kock (2003) påpekar i 
sin studie att det i dagens debatt förs en argumentation för en innovativ utvecklingslinje från 
flera utgångspunkter. Han ser en risk med ett tillväxtorienterat synsätt på så vis att 
organisering i team huvudsakligen ses som ett medel för ekonomisk utveckling. Kocks (2003)  
forskning inom tillverkningsindustri med team med operatörer är relevant att använda som 
bakgrund vid studier kring team med samma profession som jämförelsegrund och påminnelse 
om att också tänka på individens behov och hur individen påverkas av förändrade arbetssätt. 
Individen är en del i helheten och för att helheten ska fungera behöver delarna fungera. Det 
behövs ett kritiskt förhållningssätt till forskningen så att resultat inte enbart används för att 
effektivisera.  
 

 

3 Teoretisk referensram 
 
Som teoretisk influens i föreliggande studie används teorier om organisation (Abrahamsson & 
Andersen, 2000), teorier om team (Sandberg, 1997, 2006) och Antonovskys (2005) 
salutogena modell som bygger på forskning om hälsans bestämningsfaktorer. Teorierna 
amvändes som vetenskaplig inspiration vid analys av resultatet. I den tidigare forskningen 
fokuserades på hur teamarbete upplevdes gällande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, 
organisationiskt stöd och feedback, effektivitet i team och meningsfullhet. De teorier som 
presenteras här relaterar till dessa ämnen och bedöms relevanta att ingå i den här studien.  
Både tidigare forskning och teorier används som inspiration till metod och analys av studien 
för att kunna besvara syftet och frågeställningarna som ställs. Den vetenskapsteoretiska 
inriktningen kan sägas vara induktiv genom att teori och begrepp växer fram ur den studerade 
empirin (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005).  
     Abrahamsson och Andersen (2000) beskriver organisationer och dess aspekter. 
Organisationsstrukturen bestämmer organisationens form, strukturen ger uttryck för hur 
arbetsuppgifterna är fördelade samt hur ansvar och auktoritet fördelats på de personer som 
ingår i organisationen. Abrahamsson och Andersen menar att strukturen bestäms av dem som 
har makten och kontrollen över organisationen. Organisationer har en hierarkisk form som 
inte nödvändigtvis är skadlig för organisationens atmosfär. Vilken struktur en organisation har 
avgör inte hur den fungerar i praktiken. När vi studerar organisationer beror vad vi ser på 
vilken utgångspunkt vi har. Två olika synsätt står mot varandra i organisationsteorin. Den 
rationalistiska organisationsteorin bygger på att individer skapar organisationer för att få sina 
behov tillgodosedda. Det som sker i organisationen sker för att uppnå ett mål som 
huvudmannen vill nå. I systemteorin spelar inte målen samma avgörande roll. Organisationen 
är en del i ett större system och är beroende av detta. Organisationen är ett fenomen som har 
uppkommit som ett svar på behov i samhället. Inom systemteorin betonas omgivningens 
betydelse för organisationens tillkomst och överlevnad. För att överleva anpassar 
organisationen sig till omgivningen. Systemteori ser organisationen som en struktur som 
anpassar sig till olika intressenters krav och försöker hålla balans genom att avväga kraven. 
Grupper i organisationer skapas för att nå bestämda mål eller utföra bestämda uppgifter. För 
individen innebär att vara del i en offentlig verksamhet begränsningar i individens frihet 
(Abrahamsson & Andersen, 2000). 
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Abrahamsson och Andersen (2000) påpekar att en del forskare framhäver begränsningarna 
medan andra lyfter fram organisationen som en arena där människors förmågor till 
arbetsglädje och skaparglädje får utlopp. Grupper i organisationer är mer än bara en samling 
människor. Den består av individuella beteendemönster som sammankopplas med andras 
beteende och skapar permanenta mönster. Konflikter tillhör organisationers verklighet. Vilka 
konflikter som uppstår och hur de löses påverkar legitimiteten och effektiviteten i 
organisationen. När människor arbetar tillsammans skapas normer och uppfattningar om hur 
arbete och samarbete ska bedrivas. Det bildas en organisationskultur med gemensamma 
uppfattningar som också påverkar hur förhållandena mellan människorna ser ut. 
Organisationer påverkas av sin omgivning och anpassar sig till den för att nå sina mål.  
Organisationsteorier har olika inriktningar, en kraft verkar för att strama upp, en annan för att 
lösa upp (Abrahamsson & Andersen, 2000).   
     Sandberg (1997) har forskat om teamarbete som kvalitetsutveckling inom offentlig 
verksamhet. Han påpekar att det man gör i arbetet i team kan betraktas dels som 
kärnprocesser, dels som kringprocesser. Kärnprocesser är det som är ens egentliga 
arbetsuppgifter till exempel kontakter med den enskilde och att göra utredningar. 
Kringprocesser kan vara administrativt arbete, möten och sammankomster. Han menar att 
kringprocesser kan vara både stödjande och hindrande samt att kärnprocesser och 
kringprocesser ibland går in i varandra. Om man upplever en kringprocess till exempel ett 
möte som hindrande eller stödjande beror på hur viktigt det upplevs. Det kan vara olika 
beroende på när och i vilket sammanhang kringprocessen äger rum. (Sandberg, 1997). 
Sandberg (2006) beskriver teamarbete inom hälso- och sjukvård och har kommit fram till de 
två begreppen synergi och målbild som han anser vara viktiga förutsättningar för team. 
Synergi innebär att det ömsesidiga givande och tagande som sker genom samarbetet i team 
skapar ett mervärde, en samarbetsvinst. När kommunikationen och samarbetet fungerar bra i 
teamet uppstår synergi det vill säga 1+1=3. Begreppet synergi loss beskriver Sandberg som 
det som händer när det inte blir någon samarbetsvinst och teamets resultat skulle bli bättre om 
man inte arbetade i team. Målbild är att teamet präglas av en samstämmighet i sitt arbete och 
teamet är medvetet om målet med arbetet. För att ett teamarbete ska fungera krävs alltså vissa 
faktorer såsom en gemensam målbild och en god kommunikation i teamet. Uppnås detta råder 
även ett bra arbetsklimat vilket behövs för att vara ”det goda teamet”.  Hur man upplever sitt 
arbete i team påverkas av flera faktorer som är viktiga att beakta vid uppföljningar och 
kvalitetsgranskningar både om man tänker på teamets effektivitet och hälsan hos 
medlemmarna i teamet (Sandberg, 2006).   
     Antonovsky (2005) utgår från friskhetsperspektivet och menar att om tillvaron görs 
begriplig, hanterlig och meningsfull görs den ”sammanhängande”. Det är ett salutogent 
perspektiv som i motsats till det patogena fokuserar på det friska. Antonovsky tar upp 
begreppet KASAM och dess komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
varav meningsfullhet är det viktigaste. Antonovsky lägger ett livsloppsperspektiv på KASAM 
i arbetet och hur KASAM påverkar hälsan. Individens känsla av sammanhang utvecklas tidigt 
i livet. Ett bra arbete utvecklar individens känsla av sammanhang. KASAM är en förmåga 
som individen har. För att uppnå en känsla av sammanhang i tillvaron behöver vi begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Att förstå situationer, tro att vi kan hantera dem och tycka 
att det är meningsfullt att försöka hantera dem.  Antonovsky utgår från ett holistiskt 
perspektiv på människan.  Det vill säga en helhetssyn där människan betraktas i hela det 
kontext den lever i. Han undersökte vad som gör att människor klarar svåra situationer. Det 
finns yttre faktorer så kallade stressorer som påverkar en människa. Dessa kan vara såväl 
positiva som negativa. De negativa stressorerna kan ge skadlig stress. KASAM har varit 
relevant vid analysen på grund av att studien utgått från biståndshandläggarnas egna 
upplevelser av sitt arbete som kan kopplas till KASAM.  
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Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan kopplas till arbetets betydelse 
för hälsan, arbetsklimat och arbetstillfredsställelse (Antonovsky, 2005).  
  
 

4 Metod och empiriskt material 
 

4.1 Val av metod 
 
Föreliggande studies empiriska underlag bygger på ett antal biståndshandläggares 
upplevelser. Syftet är att beskriva, belysa och få ökad förståelse. En hermeneutisk ansats där 
tolkandet av meningen av det studerade som biståndshandläggaren upplever det är därför 
lämplig. Upplevelser av delar ville förstås för att bättre förstå helheten och få ökad kunskap. 
Den metodologiska ansatsen ligger på ett hermeneutiskt plan där empirin tolkades och 
resultatet tematiserades för att besvara syftet och frågeställningarna. En förförståelse låg till 
grund när empirin tolkades i sitt kontext med den hermeneutiska cirkeln i åtanke. Detta kan 
beskrivas som att en djupare förståelse uppnåddes undan för undan av både delar och helhet 
när dessa studerades med start på en punkt för att sedan borra sig in genom att alternera 
mellan del och helhet. Vidare bedömdes att en kvalitativ metod som kännetecknas av en 
strävan efter en djupare förståelse av ämnet skulle vara relevant för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. En kvalitativ metod som utgick från biståndshandläggarnas perspektiv 
användes (Alvesson & Sköldberg, 2007). Fokusgrupp är en datainsamlingsmetod som genom 
det samtal som sker i gruppen kan generera data som inte kan fås på annat sätt. Den data som 
genereras blir rik och påverkas av interaktionen i gruppen när de tillsammans resonerar kring 
ämnet. I intervjuer med bara en person i taget genereras inte samma sorts data. Det beror på 
vad syftet är med undersökningen och vilket perspektiv man har på det som ska studeras 
vilken metod som väljs. I föreliggande studie samlades data in genom att 
biståndshandläggarna tillsammans resonerade kring ett ämne i fokusgrupper. Datan som 
samlades in var den empiri som analyserades och bearbetades till det resultat som redovisas. I 
fokusgrupperna delgavs olika perspektiv på ämnet genom interaktionen mellan 
biståndshandläggarna. Intervjuaren i fokusgrupperna valdes att benämnas moderator inspirerat 
av Wibeck (2000). Det ansågs passande på grund av att moderatorn inte ställde intervjufrågor, 
höll låg profil och hade liten påverkan på interaktionen (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005; 
Wibeck 2000). 
 
 
4.2 Urval 
 
Biståndshandläggarna som deltog arbetar i team, på en kommunal förvaltning i Sverige. En 
avgränsning gjordes till att enbart gälla en kommun med tanke på studiens storlek och 
tidsmarginal. För att hitta tillräckligt många deltagare, det vill säga biståndshandläggare, till 
fokusgrupperna inriktades studien på en större kommun. Det strategiska urvalet till att sedan 
gälla biståndshandläggare för äldre, som arbetar med biståndshandläggning enligt SOL 
berodde på att det var de som arbetade i team i den aktuella kommunen. De utvalda 
biståndshandläggarna hade genom en omorganisation våren 2009 planerat och genomfört 
organiseringen i team och bedömdes vara intressanta att undersöka på grund av detta. Därför 
bjöds dessa biståndshandläggare in till att delta i fokusgrupper. Andra biståndshandläggare i 
kommunen blev exkluderade på grund av att de inte arbetade lika uttalat i team. Antal 
inbjudna var 21 stycken vilket var alla utvalda biståndshandläggare. Antal som besvarade 
missivbrevet och tackade ja var 8 stycken.  
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4.3 Datainsamling och genomförande 
 
Den data som kommer fram i fokusgruppsintervjuer visar hur deltagarna tillsammans tänker 
kring ett fenomen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2007). Två fokusgrupper 
genomfördes med tanken att det i varje grupp skulle komma igång ett samtal mellan 
biståndshandläggarna som blev en grogrund för fler impulser och reflektioner tack vare 
gruppdynamiken. Några få teman berördes där varje tema kunde få en bredare belysning. 
Empirin visade hur biståndshandläggarna tillsammans tänkte kring arbete i team. För att pröva 
överförbarheten gjordes en provintervju som på grund av studiens tidsmarginal begränsades 
till att innehålla en gruppdiskussion med tre  personer där samma teman som i fokusgrupperna 
togs upp. Personerna  hade/har tillhört olika sorter av team på sina arbetsplatser (två personer 
är pensionerade, en arbetar) och valdes ut med bekvämlighetsurval genom att anhöriga 
tillfrågades om de ville deltaga. De beskrev sina upplevelser av teamarbetet. Resultatet av 
provintervjun indikerade att de teman som valts ut skulle besvara syfte och frågeställningar 
vilket ledde till att samma teman valdes i fokusgrupperna med biståndshandläggarna. I 
fokusgrupperna samlades data in genom gruppinteraktion runt ämnet. Metoden kändes 
passande på grund av studiens syfte att studera upplevelser och uppfattningar för att sedan 
försöka tematisera hur biståndshandläggarna tillsammans tänkte kring ämnet. Det empiriska 
materialet bestod av två fokusgruppsintervjuer med biståndshandläggare som arbetade i team. 
Biståndshandläggarna arbetade inte i samma team utan kom från flera olika team. Ett 
missivbrev formulerades och skickades till varje utvald biståndshandläggare som inbjöds till 
fokusgruppsintervju (se bilaga 2). I inbjudan beskrevs att det efterfrågades ca 10 deltagare 
som valdes ut i takt med att de svarade. I missivbrevet informerades om att 
fokusgruppsintervjuerna spelades in på band. Då visste de inbjudna vad som gällde och kunde 
välja om de ville delta eller inte.      
     När den här studien gjordes var alla biståndshandläggare för äldre som arbetade i team i 
aktuell kommun kvinnor. Det var åtta stycken biståndshandläggare som deltog i två 
fokusgrupper med fyra deltagare i varje. Det fanns två tillfällen att välja på och 
biståndshandläggarna delades in i grupper och till de två tillfällena efter att svar kom in och 
beroende på när de sagt sig kunna medverka. Fokusgruppsintervjuerna skedde vid två 
tillfällen våren 2010. Fokusgruppsintervjuerna gick till så att två olika grupper med fyra 
biståndshandläggare möttes vid två olika tillfällen i en lokal i anslutning till arbetsplatsen. 
Mötena skedde under en timmes tid. En intervjuare som enligt tidigare stycke benämdes 
moderator deltog. Några få bakgrundsfaktafrågor som ansågs relevanta fick besvaras skriftligt 
innan bandspelaren sattes på (se bilaga 3). Det ansågs relevant att få veta åldersintervall, år i 
yrket samt hur länge man arbetat i teamet vid tolkning av resultatet. Dessutom kodades 
biståndshandläggarna i samband med detta vilket underlättade vid bearbetningen och 
transkriberingen. Biståndshandläggarna som deltog i den första fokusgruppsintervjun kodades 
som B1-B4. Biståndshandläggarna som deltog i den andra fokusgruppsintervjun kodades som 
A1-A4. Ett par teman gicks igenom. Följdfrågor fanns att ta upp vid behov (se bilaga 3). 
Moderatorn tog upp ett par av följdfrågorna vid passande tillfällen. Teman hade valts med 
tanke på studiens syfte och frågeställningar och berörde hur arbetet i team gick till och 
upplevelsen av teamarbete.  Moderatorn höll en låg profil, var närvarande och uppmärksam. 
Moderatorn antecknade ingenting. Vid varje fokusgruppstillfälle togs en kort paus efter ca 45 
minuter då bandspelaren stängdes av. Detta berodde på att en tystnad uppstod som kunde 
tolkas som att biståndshandläggarna ej hade mer att säga. Innan tystnaden hade moderatorn 
frågat om någon ville tillägga något.  
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Moderatorn tog vid pausen upp ytterligare någon följdfråga varvid biståndshandläggarna åter 
började diskutera och bandspelaren sattes på under 10-15 minuter till. Kaffe och bulle 
serverades. Fokusgruppsintervjuerna spelades in på band.  
 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Vilken sorts data som genereras i fokusgrupper beror på hur deltagarna definierar situationen 
och vilken sorts interaktion som äger rum. Resultatet från fokusgrupper är inte statistiskt 
generaliserbart däremot är datamaterialet rikt, det kan ses från olika perspektiv och kan ha 
många analysingångar (Wibeck, 2000).  På grund av att biståndshandläggarna diskuterade 
flera aspekter kring teamarbete skulle nya analysingångar kunnat öppnas. Till exempel kunde 
fortsatta analyser handlat om interaktionen mellan biståndshandläggarna, gruppkulturen i 
teamen eller om samtalet i fokusgruppen. Förutom att belysa åsikter och upplevelser fick 
analysen fram ökad förståelse för fenomenet med teamarbete. Val av analysmetod skedde 
med tanke på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Bearbetningen av data har skett 
genom att en kvalitativ innehållsanalys gjordes.  Analysmetoden inspirerades av Widerberg 
(2002) på så sätt att transkriptioner gjordes genom att lyssna på det inspelade materialet på 
bandspelare. Allt som spelats in under fokusgrupperna skrevs in i dokument på datorn som 
sparades och skrevs ut. Det inspelade på bandet raderades, det utskrivna materialet förstördes 
och raderades ur datorn efter att studien godkänts. I de utskrivna transkriptionerna markerades 
olika ämnen med penna. En sammanfattning av texten under de olika ämnena gjordes med 
respondenternas egna ord. Sammanfattningarna klipptes ut och lades tillsammans i högar 
ämnesvis (Widerberg, 2002).       
     Därefter gjordes ett schema inspirerat av Graneheim och Lundman (2003). Vid analysen 
kunde sammanfattningarnas text kortas ned, kondenseras och det manifesta innehållet visades 
för att sedan via underkategorier som framkom från de olika ämnena också utkristalliseras i 
ett latent innehåll. Det latenta innehållet visar den underliggande meningen i texten i den 
kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2003). För att visa hur analys och 
bearbetning gått till valdes passande citat från empirin ut. Dessa kallas i schemat för 
meningsbärande enheter. Meningarna kortas ned och blir till kondenserade meningsbärande 
enheter. En underkategori beskriver vad empirin handlar om och följs av det tema som är ett 
uttryck för det latenta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2003). Resultatet redovisas 
under de fem teman som utkristalliserades vid bearbetning av empirin. Som Graneheim och 
Lundman (2003) påpekar är det viktigt att komma ihåg att analysprocessen inkluderar att gå 
framåt och bakåt mellan delarna av texten. I föreliggande studie skedde en sådan utveckling 
vid analys och bearbetning. De olika ämnena i texten studerades i delar för att sedan sättas 
ihop i större helheter, teman som kopplades till teori, syfte och frågeställningar och tolkades 
till ny förståelse och kunskap.  
 
                                                                                                                                              
4.5 Validitet och reliabilitet 
 
För att ha god validitet har metoden kopplats till syfte, frågeställningar och hela studiens 
kontext. En medvetenhet fanns om att biståndshandläggarna i fokusgrupperna kanske inte sa 
vad de tyckte på grund av grupptrycket eller att de överdrev för att göra intryck. Ett hot mot 
validiteten kunde ha varit om fokusgruppen ägde rum på en främmande plats därför ägde 
fokusgrupperna rum i en bokningsbar lokal i anslutning till arbetsplatsen för att 
biståndshandläggarna skulle vara trygga. Efter mötet ställde moderatorn frågor till sig själv 
om hur atmosfären var, om grupptryck kunde undvikas och om alla fick säga vad de ville. 
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Atmosfären var lugn och präglades av öppenhet i båda fokusgrupperna. Alla fick prata och 
säga sin åsikt och åsikterna var inte alltid samma. Studien försökte ses på ur 
biståndshandläggarnas perspektiv. Biståndshandläggarna diskuterade med varandra och 
pratade en i taget. När de ibland blev ivriga och pratade samtidigt fyllde de ofta i varandras 
meningar eller bollade ord mellan sig så att den som börjat meningen också fick avsluta den.  
Syftet med fokusgruppsstudien var inte att dra generella slutsatser därför var valet av metod 
realistiskt med tanke på den kvalitativa ansatsen. För att främja reliabiliteten genomfördes två 
fokusgrupper (Wibeck, 2000). En noggrann planering av undersökningen skedde och 
biståndshandläggarna hade fått veta ämnet i förväg så att de var förberedda. I de två 
fokusgrupperna diskuterades samma teman. För att öka trovärdigheten undveks ledande 
frågor och moderatorn höll sig objektiv. Det inspelade materialet transkriberades till text 
utifrån biståndshandläggarnas egna ord. Analysmetoden ökar tillförlitligheten till att ha 
undersökt det som skulle undersökas och till att resultatet visar biståndshandläggarnas 
upplevelser (Kvale, 1997). För att pröva överförbarheten gjordes en provintervju som på 
grund av studiens tidsmarginal begränsades till att innehålla en gruppdiskussion med tre  
personer där samma teman som i fokusgrupperna togs upp. Personerna  hade/har tillhört olika 
sorter av team på sina arbetsplatser (två personer är pensionerade, en arbetar). De beskrev sina 
upplevelser av teamarbetet. Det var intressant för alla att höra olika erfarenheter, från olika 
arbetsplatser. Det som var uppenbart vid provintervjuerna var att alla har sina egna 
upplevelser och uppfattningar av ämnet och att de gärna ville berätta om dem. Genom att 
beskriva genomförande av metod och analys kan bedömning av överförbarhet ske (Kvale, 
1997).  
 
 
4.6 Etiska frågor  
 
 I fokusgrupperna fick biståndshandläggarna komma till tals på egna villkor och kunde välja 
att avstå från att uttala sig. Det fanns en risk att nya tankar och känslor skulle komma upp 
kring hur biståndshandläggarna arbetar. Det bedömdes dock att det inte kunde skada 
biståndshandläggarna utan snarare var det en fördel att få nya tankar och ny kunskap allt i 
enlighet med studiens kvalitativa ansats. Det underströks att inget som någon sa i 
fokusgruppen fick nämnas utanför gruppen. På så sätt undveks att biståndshandläggarna 
lämnade ut känsliga uppgifter om de övriga som eventuellt kunde ha kommit fram. Detta kan 
vara ett etiskt problem med metoden. För att förbereda biståndshandläggarna och stimulera 
tankarna kring ämnet introducerades det redan i missivbrevet (se bilaga 2) (Wibeck, 2000). 
Biståndshandläggarna informerades vid de två fokusgruppstillfällena om de forskningsetiska 
principerna enligt Vetenskapsrådet (2002). De informerades om syftet med studien och om 
villkoren för deras deltagande. Det betonades att det var frivilligt och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Samtycke inhämtades och information gavs om att inga 
negativa följder skulle ske om de avbröt. Biståndshandläggarna hade samma befattning och 
ingen beroendeställning fanns mellan dem. Ingen beroendeställning fanns heller mellan 
biståndshandläggarna och moderatorn. Konfidentialitetskravet stärktes genom att allt material 
samlades in och skyddades noggrant. Biståndshandläggarna fick veta att materialet skulle 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av det, att materialet skulle förstöras 
efter att studien var godkänd samt att materialet behandlades så att biståndshandläggarna ej 
skulle gå att identifieras. Biståndshandläggarna informerades också om att materialet ej skulle 
användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta skedde innan 
själva fokusgruppsintervjun startade och innan bandspelaren sattes på. Biståndshandläggarna 
erbjöds att få en kopia på den färdiga uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5 Resultat  
 

 

5.1 Bakgrund till resultatredovisning  
 
Vid analyserna identifierades fem teman. Presentationen av resultatet utgår från dem. Med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt till föreliggande studie är det lämpligt att resultatredovisningen 
delas in i tre steg. Steg för steg görs beskrivningar av resultatet för att genom delarna förstå 
helheten. Först beskrivs biståndshandläggarna kort, därefter beskrivs genomförandet av 
analysen i ett schema. Sedan presenteras resultatet under de fem teman som framkommit vid 
analysen.  
 
 
5.2 Beskrivning av biståndshandläggarna  
 

Biståndshandläggarna var kvinnor  och deras ålder var från 31 år till 66 år. De hade arbetat 
från 4,5 år till 20 år som biståndshandläggare. Alla hade arbetat i teamen sedan starten våren 
2009. Biståndshandläggarna arbetade i team med tre-fyra biståndshandläggare i varje team. 
De arbetade inte i samma team utan kom från olika team. Innan teamen bildades hade alla 
biståndshandläggare arbetat på egna geografiska områden med eget ansvar för ärenden.  
           

                                                                                                                                             

5.3 Beskrivning av resultatets analys 
 

Genomförande av analysen presenteras i tabellen på nästa sida. I schemat beskrivs utvalda 
citat (meningsbärande enheter), kondenserade meningar, kategorier och de teman som 
framkommit ur empirin för att förklara hur den kvalitativa innehållsanalysen gick till. 
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Tabell 1 Schema som belyser hur teman framkommit  
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Underkatergori Tema 

”Jag tror att den enskilde upplever att vi 
inte är lika stressade som tidigare och har 
mer tid för det är ju så. När jag är på 
hembesök så är jag på hembesök då tänker 
jag inte ”gud nu har det ringt så och så 
många”. Jag har inte tio meddelanden jag 
ska ta hand om”  
 

Det finns tid till 
hembesök och ro att 
fokusera på det 

 mer arbetsro och 
mindre stress 

Struktur 

"Vi har blivit mycket bättre på att göra 
uppföljningar än innan vi började i team. 
Man är mer fokuserad på att göra 
uppföljningarna. Det blir mer snurr på det 
hela" 

 

Uppföljningar planeras 
och görs i teamen 

förbättrade 
uppföljningar 

Fokusering 

”Vi delar upp arbetsuppgifterna, en är 
innehandläggare och de andra gör 
hembesök och så... det är lite upp till varje 
team hur man vill styra arbetsuppgifterna. 
hur länge man är innehandläggare är ju upp 
till varje team då, att styra själva över,...och 
andra små rutiner kan...får vara olika i 
teamen” 

 

Varje team väljer 
själva hur de ska styra 
arbetsuppgifterna 
 

 egen 
arbetsfördelning 

Flexibilitet  

"Vi är lite olika i teamet, någon drar igång 
så fort det är något och någon kan dämpa, 
på något sätt kan man resonera om det, för 
det är inte så lätt att prata med sig själv”.  
 

Teamen resonerar och 
kommer fram till 
lösningar tillsammans 

hjälper varandra   Avlastning 

”Man skulle kunna önska att fler arbetade i 
team,att kunna skapa team, man skulle 
önska att alla fick ha det så bra som vi har 
det”. 
 

I teamen har man det 
bra 

en ”må-bra”-känsla Arbetstillfreds-
ställelse 

 

 

5.4  Presentation av resultat  
 

I resultatredovisningen finns citat där biståndshandläggarna benämns som A1-A4 och B1-B4 
enligt kodningen som tidigare beskrivits.  
 
Struktur 

 

Biståndshandläggarna i teamet delar upp arbetsuppgifterna mellan sig. En är innehandläggare 
och de andra är utehandläggare som gör hembesök där de tar emot ansökningar om bistånd 
som de utreder och beslutar om. De lämnar vidare uppdrag till utförare såsom hemvård och 
kontaktar andra professioner vid behov. 
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Innehandläggaren sköter det administrativa arbetet med att svara i telefon, ta emot 
meddelanden i en gemensam brevlåda i datasystemet, ta emot meddelanden från sjukhuset, 
sköter bokningar av hembesök för nya ansökningar och uppföljningsbesök samt sköter 
posthantering. Innehandläggaren gör även vissa utredningar som inkommer via telefon. 
Innehandläggaren går oftast på de möten som ingår till exempel samverkansmöten med 
utförarna. Teamen har olika intervall på att vara innehandläggare. Arbetsuppgifterna som 
biståndshandläggare är samma som tidigare men det är mer strukturerat vem som gör vad. 
Biståndshandläggarna berättar att det är mer arbetsro efter att man börjar arbeta i team.  Detta 
bidrar till mer effektivitet och mindre stress. Samtidigt kan det vara stressigt att vara 
innehandläggare, men på grund av att strukturen är bra med till exempel längre telefontid 
upplevs det som att det finns bra verktyg att göra sitt arbete även som innehandläggare.     
Biståndshandläggarna har varit med om förändringar sedan teamarbetet startade. I samband 
med bildandet av team fick de en ny chef och alla biståndshandläggare för äldre flyttade ihop 
på samma kontor. Då fick man en bil till och alla team fick mobiltelefoner som underlättar 
mycket i arbetet. Andra förändringar är att utförarna tagit över uppgifter som 
biståndshandläggarna utfört men som inte hört till deras uppdrag.  
     Biståndshandläggarna upplever att dokumentation är en viktig del i arbetet, speciellt när 
man arbetar i team, för att alla ska kunna läsa i journalen om vad som händer i ärenden och 
hålla sig uppdaterad vid behov. Biståndshandläggarna upplever att det är lättare att diskutera 
ärenden, stötta varandra och ta itu med saker tillsammans när arbetet är strukturerat i team. 
Man är inte lika ensam längre. Flera tar upp att det nu finns bättre möjlighet att ”bolla 
ärenden” med varandra i teamet, att få råd, idéer och tips av de andra om hur man kan gå 
vidare med svåra ärenden. Teamet kan fördela ärenden mellan sig och byta handläggare vid 
behov. På grund av att teamet har gemensamt ansvar över vårdtagarna på sitt område är man 
mer insatt i ärenden vilket gör det lättare att strukturera upp samarbetet kring ärenden. Det har 
blivit mer naturligt och normalt att man delar med sig. Teamen har möten och samtal 
kontinuerligt där man går igenom dags- eller veckoordningen och tar upp sådant som behöver 
diskuteras och reflekteras kring. Samtidigt gäller det att respektera varandra i teamet och 
tillsammans komma fram till vilken struktur man vill ha på möten och annat. En 
biståndshandläggare säger 
 

 A4: sen brukar vi spara ihop och ha en träff en gång i veckan där vi pratar 

igenom..och sitter ner och liksom lyssnar in 

 
Biståndshandläggarnas upplevelse av att arbeta i team jämfört med tidigare som 
biståndshandläggare på ett eget geografiskt område, är att det är ett bättre arbetssätt. Att 
kunna ha kontroll på alla sina ärenden går inte längre då man i team fick många fler ärenden 
att tillsammans ha ansvar över. Det är inte nödvändigt att ha kontroll på allt med nuvarande 
arbetssätt. Det finns olikheter med hur man tänker kring detta i teamen. Det gäller att hitta en 
lagom nivå för alla i teamet. En biståndshandläggare beskrev det så här 

 B1:   och sen är det ju lite olika också hur man tidigare har haft på sina listor..om man 

behöver upprätta listor på alla som är på sjukhus...alla som är på korttids...alla som 

har såna och såna insatser...eh..och då får man ju prata ihop sig i teamet hur man 

känner att man vill ha det..för att där får också strukturen vara olika. Och då får man ju 

prata ihop sig på vilken nivå man ska lägga sig på ...som X (B3) var inne på..ska man 

ha koll på allt eller på bara det här eller.....så att säga 

Att få ett nytt större geografiskt område att hitta i och lära sig praktiska saker som hur bilar 
sköts och hur vägbeskrivningar tas fram upplevdes som tidskrävande i början. Vid 
telefonsamtal känner biståndshandläggaren inte längre de som ringer på samma sätt som förr. 
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Det upplevs på ett sätt skönt och som att det inte är något man behöver göra för att kunna 
utföra sitt arbete. Någon är dock lite kluven till teamarbetet på grund av att man inte känner 
till sina ärenden som förr, men säger samtidigt att man kunde känna för stort ansvar för den 
enskilde tidigare. Biståndshandläggarna betonar att i de ärenden där det behövs eftersträvar 
man kontinuitet i handläggningsprocessen. Det upplevs viktigt att tänka på kontinuiteten, att 
det är samma biståndshandläggare i de ärenden som kräver det men det viktigaste är dock att 
kontinuitet finns i vardagen hos de som utför insatserna och träffar den enskilde ofta eller 
dagligen. Biståndshandläggarna upplever ett ökat krav på tydlighet i professionen kring vad 
man har beslutat att den enskilde ska få hjälp med. Det behöver vara mycket tydligt så att 
utförarna sedan ska kunna utföra insatserna. Någon upplever en skillnad mot förr i att den 
enskilde är mer medveten om att det är biståndshandläggaren som beviljar insatserna och de 
vänder sig till henne med sina ansökningar mer nu. Det är en förändring som är bra på så sätt 
att yrkesrollen har blivit tydligare för den enskilde. 
 
Fokusering  
 
När man är innehandläggare har man vissa bestämda uppgifter som man inte har som 
utehandläggare. Utehandläggaren kan fokusera på sitt hembesök och på att göra sin utredning 
med beslut i lugn och ro. Det går att sätta in krutet där det behövs, planera och fördela bättre 
när man arbetar i team. Flera påpekar att arbetet blivit mer effektivt och att de är mer 
fokuserade på det de gör. Biståndshandläggarna fokuserar på att åka gemensamt till hembesök 
i olika delar av kommunen vilket upplevs som tidsbesparande och mer effektivt. Att dela på 
den ibland stressiga uppgiften med att vara innehandläggare och ha hand om allt löpande som 
kommer in känns positivt för biståndshandläggarna. Angående de uppföljningar som ska ske 
av pågående insatser och beslut berättar biståndshandläggarna att de upplever att de har blivit 
bättre på att fokusera på att hinna med dem mot innan bildandet av team. Att göra 
uppföljningar på beviljade beslut upplevdes mer stressigt och svårplanerat tidigare. En 
biståndshandläggare sa 
 

B3: Det var stressande att jag skulle göra massa uppföljningar, ”jag hinner inte det nu, 

jag ska ta det sen” och det där sen det kom nästan aldrig. 
 
Nu får varje team en bevakningslista varje månad som de ska gå igenom, uppdatera och 
bearbeta. Det finns krav högre uppifrån i organisationen att fokusera på och hinna med 
uppföljningarna. Någon upplever att närmaste chefen som är den som lämnar ut 
bevakningslistorna på det sättet har kontroll på vad teamen gör och hur effektiva de är. 
Teamen brukar få respons i form av en notering av hur många uppföljningar som gjorts under 
en viss tid. Det här kan upplevas både som positiv feedback och som ”chefen ser dig”. Det 
kommer också upp funderingar om det är det effektiva snabba arbetet som ska räknas mest. 
           
Flexibilitet 

 
Det är vissa saker som måste vara lika i teamen såsom telefontiden. Andra saker kan teamen 
själva lägga upp hur de vill ha det. Arbetet upplevs på så sätt flexibelt. Det är olika i teamen 
också hur hembesök bokas, i en del team sköter innehandläggaren det själv i andra fördelas 
ärenden i teamet på veckomöten. Det gäller att ha en bra kommunikation med varandra, säga 
ifrån vid behov om man till exempel känner sig för uppbokad. Det är också viktigt att man ser 
resurserna som finns i teamet, att man är bra på olika saker och flexibelt tar vara på det.  
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En biståndshandläggare uttryckte det så här:  
 

A3:  Jag tycker att när man har de här udda ärendena, när man kommit till en punkt, 

man stångar huvudet blodigt.......nu kan man ändå säga att nästa gång får du gå hem 

till den. Förr var man där och höll på år in och år ut. Nu kan man ändå prova just för 

att vi är ändå olika individer och den människan som jag har mött X antal gånger och 

inte kommit någon vart med den kanske är lika less på mig egentligen. Man är olika, 

därför kanske det passar bättre om NN kommer för hon kan ta den personen på ett 

annat sätt. Det är en styrka, man ska använda sina olikheter lite mer.  

 

Alla i teamet turas om att vara innehandläggare i en eller två veckor åt gången. Alla har 
samma arbetsuppgifter och samma profession men vid innehandläggarperioden är 
arbetsuppgifterna delvis andra än vid utehandläggarperioden vilket både ger flexibilitet åt och 
kräver flexibilitet av biståndshandläggaren. Med det här arbetssättet är det lättare att komma 
ny när man kommer till ett team än att ha ett eget område. Den nyanställde behöver inte ha 
hand om telefonen direkt och kan få en lugnare introduktion. En biståndshandläggare säger 
 

B2: Det måste vara skönare att komma ny på det här lugna sättet. Sommarvikarierna 

har ju också lyft det som positivt, att man inte är ensam utan att man har kompisar i 

team, att fråga, rådfråga och dividera med. 
 

 I ett team delar man på den så kallade bevakningslistan och tar en del var, i ett annat team 
sköter innehandläggaren sorteringen av vilka ärenden som behöver hembesök och vilka som 
kan följas upp per telefon och bokar in teammedlemmarna på hembesöken. I ett team är det en 
av biståndshandläggarna som tycker att det är kul att arbeta med det här, då får hon sköta det. 
Det upplevs skönt att teamen kan styra över hur arbetet med uppföljningar ska bedrivas själva. 
Som en biståndshandläggare sa   
 

B1: utifrån teamets sammansättning har man lite olika behov och provar olika saker 

och att jobba i olika strukturer och intervaller. Det tycker jag är positivt att vi har det 

utrymmet och kan prova ut arbetsmetoder själva. 
 
Det fylldes i av en annan biståndshandläggare 
 
B3: är man speciellt bra på något så kan man ta den delen av arbetet om man är 

intresserad eller så då. 

 
Att vara ett team underlättar när man vill gå på kurs. Det känns lättare att veta att teamet tar 
hand om det övriga den dagen. Att vara biståndshandläggare innebär att ha en yrkesroll där 
man aldrig kommer ifrån att det finns saker och ting som man inte kan styra över själv. Det 
finns krav på att handläggning ska ske inom viss tid, krav på att följa lagar, riktlinjer, 
dokument och uppdragsbeskrivningar. Kraven kommer alltid att existera men teamarbetet 
möjliggör en bättre planering, man kan vara mer flexibel och samtidigt hämta styrka i teamet. 
 
Avlastning 

 

Biståndshandläggarna i teamet har gemensamt ansvar för ärendena och alla kan bli inblandade 
på grund av rotationen mellan inne- och utehandläggare. Att dela med sig av erfarenheter och 
kunskaper går lättare när man identifierar sig som en del i ett team. Det upplevs som en fördel 
att både kunna ge och ta till och från varandra inom teamet.  
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Tidigare kunde man känna sig väldigt tyngd, ha mycket att göra och ett stort eget ansvar. Är 
man ett team kan man hjälpas åt och be om hjälp lättare. När biståndshandläggaren i teamet 
inte hinner med sina sysslor ber hon om hjälp från övriga teamet. En biståndshandläggare 
säger   
 

A3:  Jag tycker det är oerhört skönt att inte ha det trycket hela tiden för om man jämför 

med hur det var innan då hade vi jämt det trycket...jämt lyste det rött när vi kom från 

hembesök och man skulle ringa upp hit och dit och det var 15 meddelanden. 

 

Hon fortsätter 
 

A3:  visst saker kan välla över, men det väller inte över mig utan över teamet. 

 

I teamet vet man vad de andra gör på dagarna och kan därmed ge feedback till varandra och 
fråga hur det har gått på hembesök och möten. Vid behov pratar man direkt med de andra i 
teamet, kan få stöd och bearbeta det som är svårt. I svåra ärenden upplever 
biståndshandläggarna att de känner sig stärkta i besluten genom att de får stöd och feedback 
från teamet. Enligt biståndshandläggarna måste olikheter balanseras och diskuteras i teamen 
vilket underlättas av de teamkontrakt som upprättades vid teamstarten. Vid en upptaktsdag 
kom man överens om den arbetsordning som skulle gälla i teamet och ett etikkontrakt 
formulerades i varje team. Det är mer arbetsbelastning ibland men det finns även lugnare 
perioder. Biståndshandläggarna berättar att det gäller att våga be om hjälp vid behov och även 
hjälpa varandra att inte bli för stressade. Det handlar om biståndshandläggarna som individer 
också vad man upplever som stressande. Biståndshandläggarna är medvetna om det här och 
säger att de i teamet kan avlasta och stödja varandra och tillsammans resonera sig fram till hur 
man ska agera om det blir hög arbetsbelastning. Angående frånvaro så upplever 
biståndshandläggarna att det kan bli svårt om någon i teamet är mycket frånvarande. 
Arbetsbelastningen ökar. Det går inte att hinna alla teamets arbetsuppgifter om frånvaron blir 
långvarig. Det blir inte så mycket samlat på hög för den som varit frånvarande som tidigare 
när teamet avlastar. Det har ändå upplevts tungt i team som haft mycket frånvaro att sköta tre 
personers jobb på två. Att hitta lösningar har dragit ut på tiden och någon upplever att det kan 
vara så att arbetsledningen har förlitat sig på att teamet ska klara ut det själva. Chefen har haft 
uppföljningar med alla team och en större uppföljningsdag är planerad. Annat stöd högre 
uppifrån i organisationen har inte upplevts. Att skapa och forma teamen upplever man sig ha 
gjort själva. Stöd fanns i starten av en utvecklare i kommunen som hjälpte till att strukturera 
det nya arbetssättet. 
 
Arbetstillfredsställelse 
 
För att det inte ska bli för stressigt och för att arbetsuppgifterna ska hinnas med säger 
biståndshandläggarna att de själva måste ta det lugnt, inte ha för bråttom och inte boka in för 
mycket på för kort tid. I något team hade det individuella tappats bort då hela teamet 
anmäldes till en kurs. Om man är medveten om att det kan bli så kan det undvikas. 
Biståndshandläggarna upplever inte att det är ett stort problem. Biståndshandläggaren är en 
del i teamet men också en egen individ. Det upplevs finnas många positiva fördelar med 
teamarbete och biståndshandläggarna är eniga om att man mår bättre på arbetet. Enligt 
biståndshandläggarna har det blivit en förändring i hela gruppen med biståndshandläggare. 
Biståndshandläggarna är mer positiva, även till nya arbetsuppgifter på så sätt att de tas emot 
lättare när de kommer till ett team än att en enskild biståndshandläggare känner att den får 
mer att göra.  
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En skillnad i arbetsmiljön är att biståndshandläggarna upplever att man har det roligare på 
arbetet, det finns skratt och glädje på kontoret och det smittar av sig. Biståndshandläggarna i 
en fokusgrupp sa  
 

B1: Jag tycker att alla är mycket gladare....... 

B3: mm...... 

B4: jag tycker att det är stor skillnad ...jättestor skillnad..positivt..... 

B2 Det är en stor skillnad... 

B3: det är minskad stresskänsla och.. 

B4: det är som natt och dag tycker jag... 

B1 jag med..... 

B4: jättestor skillnad är det 

 

Att arbeta i arbetsgrupper där man tillsammans kommer fram till hur man vill ha det främjar 
ett bra arbetsklimat. Det finns en större närhet till varandra nu än tidigare och det är lättare att 
få och ge hjälp nu. Biståndshandläggarna upplever att de får stöd i teamet, känner sig mer 
starka och enade som grupp. De har mer kontakt med varandra idag och samverkar mer vilket 
är positivt och kan göra dem mer tydliga utåt med vad deras profession är. Maktpositionen är 
densamma nu som förr det vill säga att biståndshandläggaren är den som tar besluten, 
skillnaden är att mer stöd finns i teamet. Det är fortfarande den enskilda biståndshandläggaren 
som fattar besluten inte teamet, det är de mycket tydliga med. Biståndshandläggarna upplever 
att de gör ett meningsfullt arbete speciellt när det gäller att bidra till att den enskilde får den 
hjälp den har rätt till. Att träffa personer och ge hjälp är ett oerhört meningsfullt arbete. Att 
veta att personer som behöver hjälp får det och att man bidragit till det. Flera upplever varje 
dag att de har gjort något meningsfullt. Någon känner ibland att arbetet inte är meningsfullt. 
En förklaring ges genom att det gamla datasystem man använder sig av upplevs styra hur 
olika administrativa arbetsuppgifter ska göras på ett sätt som gör att arbetsuppgifterna 
försvåras.  
     Biståndshandläggarna har kommit långt med teamarbetet upplever någon, de har anpassat 
sig till nya större geografiska områden att arbeta i och fått nya ärenden att ha hand om. Det 
upplevs som professionellt och som att de fått en ökad profession i att kunna möta alla nya 
personer. Saker som kan vara stressande i yrkesrollen beror inte på teamarbetet utan är sådant 
som kommer utifrån till exempel missnöjda människor som går till media vilket innebär 
negativ kritik och annan press man kan må dåligt av. Biståndshandläggarna känner sig styrda 
på en nivå och har mer inflytande på en annan genom att det är mer riktlinjer och annat som 
styr, de får inte bevilja insatser i samma utsträckning som tidigare men de får bestämma 
arbetsstrategier, vissa rutiner och strukturer i teamet. Yrkesrollen har förändrats med hur man 
ska tänka, mycket förändringar har skett och biståndshandläggarna tror att yrkesrollen 
kommer att förändras ännu mer. Då känns det tryggt att redan ha en etablerad arbetsform med 
team. En osäkerhet känns i yrkesrollen och platsen i organisationen på grund av att 
kommunens organisation förändrar sig men det upplevs inte ha med teamarbetet att göra. För 
övrigt upplevs det optimalt att arbeta så som de gör nu. Biståndshandläggarna vill inte gå 
tillbaka till tidigare arbetssätt. De har inte upplevt några större svårigheter med att arbeta i 
team. De positiva erfarenheterna överväger. Teamarbetet som upplevs ha gett ett öppnare 
arbetsklimat, där man mår bättre har ökat arbetstillfredsställelsen.  
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Tankar finns om att man påverkar varandra och gör mer lika bedömningar med det här 
arbetssättet. Biståndshandläggarna har själva utarbetat sitt arbetssätt men team. Idén kom från 
biståndshandläggarna själva. Det är ett gemensamt beslut att arbeta i team. Enligt 
biståndshandläggarna är deras arbete till för den enskilde och att arbeta i team gör att de bättre 
kan stödja varandra till att göra ett bra arbete i sin profession. Biståndshandläggarna är stolta 
över sitt arbete i team.  
 
 

5.5 Analys 
 
Biståndshandläggarna upplever att de genom bättre struktur på arbetet i team har en bättre 
arbetsmiljö än tidigare. De har ett mer renodlat arbete och bättre fördelning på de olika 
arbetsuppgifterna är tidigare. Biståndshandläggarna upplever att arbetet i team ger mindre 
stress, mer effektivitet samt att teamet ger stöd och feedback. På grund av teamarbetets 
organisation finns verktyg som främjar ett bra arbetsklimat. Sandberg (1997) påpekar att 
arbetslivet är en central del av människors tillvaro. Arbetslivet kan ur både individens och 
samhällets synvinkel innebära bra eller mindre bra verksamhet. Om arbetet i team fungerar 
bra mår man bra. Det är viktigt att arbetsklimatet är bra för att teamarbete ska fungera. 
Resultatet visar att biståndshandläggarna upplever att teamarbetet fungerar bra. Den tidigare 
forskningen (Kennedy et al, 2009) påpekar att genom att organisera arbetet i team kan bättre 
effektivitet uppnås. Föreliggande studie visar exempel på detta genom att 
biståndshandläggarnas team har bildats vid en omorganisation. Omorganisationen innebar fler 
ärenden och större geografiska områden att arbeta i än tidigare. Ändå upplever 
biståndshandläggarna att arbetet i team är effektivare än innan.  
     Biståndshandläggarna upplever också mindre stress och mår bättre på arbetet. Det kan bero 
på många faktorer och förstås utifrån organisationsteorier. När arbetsuppgifter fördelas mellan 
människor behövs samordning. I grupper sker en utveckling och en dynamik när 
gruppmedlemmarna tillsammans ska lösa vissa bestämda uppgifter. Det finns samband mellan 
hur kulturen i en grupp utvecklas och dess effektivitet (Abrahamsson & Andersen, 2000).  Att 
arbetstakten upplevs bättre anpassad och mer hanterbar har också framkommit vilket kan 
förstås utifrån  KASAM och begreppet hanterbarhet där Antonovsky (2005) tar upp arbetstakt 
och fungerande organisation som komponenter för att känna att arbetet är hanterbart. 
Biståndshandläggarna upplever att de kan fokusera bättre på sina arbetsuppgifter när de är ett 
team som kan dela på dem. De har olika perioder med olika arbetsuppgifter och får då vila 
från de mest hektiska perioderna. Resultatet indikerar att det på så sätt är en bra organisation 
att arbeta i team vilket kan kopplas till Strubler och Yorks (2007) forskning om effektiv 
arbetsgruppsdesign. Andra faktorer som att biståndshandläggarna i och med organiseringen i 
team fick resurser med mera biltillgänglighet samt att de fokuserar på samåkning i teamet 
pekar på att en bra arbetsgruppsdesign kan öka effektiviteten.  
     Biståndshandläggarna upplever att uppföljningar kan planeras bättre i teamen. Det finns 
också krav uppifrån i organisationen att biståndshandläggarna ska hinna med mer 
uppföljningar än tidigare vilket upplevs lite tveeggat. Någon frågar sig om det är att vara så 
snabb och effektiv som möjligt som räknas som ett bra arbete. Resultatet kan kopplas till 
systemteori som ser organisationen som en struktur som anpassar sig till olika intressenters 
krav och försöker hålla balans genom att avväga kraven. Mål bestäms på olika nivåer i 
organisationen. Politikerna har visioner och mål och strategier utarbetas sedan i 
organisationen för att sträva mot visioner och mål. Biståndshandläggarna i teamet är en del av 
organisationen och försöker anpassa sig till kraven för att uppnå balans. Dock kan en 
osäkerhet märkas om målen är detsamma i hela organisationen på grund av ovanstående 
tvehågsenhet (Abrahamsson & Andersen, 2000).  
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Biståndshandläggarna påverkas till att fokusera på vissa arbetsuppgifter mer än tidigare och 
teamen får en sorts kollektiv feedback när de är effektiva. Resultatet visar att 
biståndshandläggarna upplever att de har inflytande på sitt arbete i teamet och vet sin roll där. 
Det är mer oklart med yrkesrollen i organisationen. Förändringar som sker i organisationen 
upplevs som kringprocesser enligt  Sandbergs (1997) beskrivning av kringprocesser och 
kärnprocesser som  faktorer som påverkar medlemmarna i teamet. Antonovsky (2005) menar 
att för att uppnå KASAM behöver vi kunna förstå olika situationer, de ska vara begripliga för 
oss. Begriplighet på arbetsplatsen är att se samband mellan delarna i organisationen. Att syftet 
med organisationen ska vara begripligt liksom att visioner och mål i organisationen tydligt 
informeras om. Resultatet visar att biståndshandläggarna upplever att de har begriplighet i 
kärnprocesserna på arbetet men att kringprocesser inte upplevs lika begripliga alla gånger.  
     Föreliggande studie handlar om teamarbete i en hierarkisk organisation. Teamet är en del i 
en större organisation som påverkas av omgivningen och de yttre ramar och riktlinjer som 
bestäms högre upp i organisationen. I teamen sker också påverkan mellan medlemmarna. De 
studerade teamen är inte isolerade utan ingår i en större helhet. Kvarnströms (2007) studie 
visade att det fanns problem med implementeringen vid teambildande och underströk vikten 
med att ansvar tas genom hela organisationen vid en arbetsform med interprofessionella team. 
Resultatet i föreliggande studie visar att biståndshandläggarna upplevde att de själva skapat 
arbetssättet med team och att implementeringen gått bra. Detta indikerar att homogeniteten i 
teamet där biståndshandläggarna har samma profession kan ha underlättat vid 
implementeringen. Biståndshandläggarna har även samma arbetsuppgifter i teamet, har 
samma lag att arbeta efter och upplever ingen hierarki i teamen. Samtidigt nämndes att någon 
individ känt sig borttappad i teamet vid något tillfälle. Teorier om grupper i organisationer har 
viss kritik mot att i gruppen blir individens frihet begränsad. Det uppstår en gruppkultur och 
normer som individen anpassar sig till (Abrahamsson & Andersen, 2000).  
Biståndshandläggarna upplever inga problem med detta i nuläget.  
     Grupper går igenom olika faser som är mer eller mindre lagbundna. Sandberg (2006) tar 
upp att i den inledande fasen undertrycks konflikter i teamet. Grupptänkandet innebär att 
medlemmarna undertrycker sina egna motargument. Sandberg påpekar att teamens 
medlemmar förväntas börja prestera direkt och konflikter undviks inledningsvis. Teamarbetet 
kan ses som en process där mening skapas över tid. Teamet uppstår när medlemmarna vill 
presentera sig som ett team inför varandra och andra. Det finns både personliga och sociala 
dimensioner i teamarbetet (Sandberg, 2006). Kvarnströms (2007) forskning visar att teamet 
ses som en tillgång för medlemmarna i deras dagliga arbete och att teamet kan användas som 
resurs till omgivningen. Teamets möten bidrar till att behålla teamkänslan och dess 
gemensamma mål. Rutiner utvecklas som blir en bas för arbetet (Kvarnström, 2007).   I 
föreliggande studie identifierades flera exempel på ovanstående. Kock (2003) tar upp risker 
med utveckling för att effektivisera utan att tänka på individerna. Han tar upp tre linjer att 
arbeta efter. Föreliggande studie indikerar att biståndshandläggarna kan sägas arbeta enligt 
den innovativa linjen. De får utveckla arbetssättet självständigt dock inom vissa ramar. De 
upplever detta positivt och som att de själva utvecklats och blivit mer professionella. Arbetet i 
team bidrar också till att yrkesrollen har stärkts. Effekter av det kan kopplas till ett högre 
KASAM för biståndshandläggarna. De upplever att de har ett meningsfullt arbete och är stolta 
över det. De upplever glädje i arbetet. Dessa komponenter ökar deras KASAM. Enligt 
Antonovsky (2005) är delen med meningsfullhet den viktigaste. Det är en friskfaktor att vara 
stolt över sitt arbete. Den som är motiverad har kraft att uträtta sitt arbete. Ser man resultat av 
den verksamhet man medverkar i och känner nytta med arbetsinsatsen stärks känslan av 
sammanhang och arbetsmiljön är bra (Antonovsky, 2005). Samtidigt upplever 
biståndshandläggarna en osäkerhet i yrkesrollen och hur den förändras. I teamet känner de sig 
säkra och vet sin roll men i ett större sammanhang i organisationen finns inte samma säkerhet.  
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Det pågår förändringar i organisationen men att vara ett team känns som en styrka inför 
framtiden. Resultatet antyder att biståndshandläggarna anpassat sig till sitt arbete i team med 
större geografiska områden, nya arbetsuppgifter tas emot lättare, arbetets negativa sidor 
”väller inte över mig utan över teamet” som någon uttryckte det. Enligt Abrahamsson och 
Andersen (2000) har grupper normer och normer är ett socialt fenomen. En grupp kan inte 
tänka och känna utan det är flera individer som tänker och känner. Detta kan ge belägg för att 
teamet avlastar och jämnar ut det individerna tänker och känner men det är ändå de enskilda 
individerna som arbetar i teamet. Det har i föreliggande studies resultat visats att 
biståndshandläggarna upplever sig vara individer som en del av ett team. Det upplevs positivt 
men det antyddes också att individen vid något tillfälle tappades  bort i teamet. 
     Abrahamsson och Andersen beskriver hur organisationskultur påverkar individer att tänka 
och handla såsom kulturen i en organisation förmedlas. Teamen kan ses som en egen 
organisation där egna mål, normer och kultur bildas. När människor arbetar tillsammans 
skapas normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet. Organisationskultur kan göras 
samstämmig med ledningens intentioner (Abrahamsson & Andersen, 2000). Ledningen i den 
undersökta kommunens vuxenförvaltning har sina mål och visioner som i alla organisationer. 
Där kan resultatet sägas visa att biståndshandläggarna ibland kan uppleva en otydlighet 
angående vad som sägs är målet i organisationen. Teamen är inte en isolerad organisation utan 
verkar i ett större kontext som det är svårt att bortse ifrån.  
 
 

6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa hur biståndshandläggare arbetar i team samt deras 
upplevelser av att arbeta i team. För att besvara syftet hade följande frågeställningar valts ut 
 
• Hur arbetar biståndshandläggare i team? 
• Hur upplever biståndshandläggare sitt arbete i team?  
• Vilka svårigheter finns det med teamarbete?  
• Vilka positiva erfarenheter har biståndshandläggare av teamarbete?  

Resultatet har visat hur de studerade biståndshandläggarna arbetar i team. Deras beskrivningar 
av arbetsuppgifter, struktur och rutiner i teamen svarar på första frågeställningen. Den andra 
delen av syftet bedöms också vara besvarad i resultatet. Biståndshandläggarna berättar om 
sina upplevelser av teamarbete. Genom att deras upplevelser av både svårigheter och positiva 
erfarenheter beskrivs besvaras de tre sista frågeställningarna. Sandberg (2006) påpekar att 
teamarbete i vården ofta framställs som ett ideal som visar hur bra arbetsgrupper borde 
fungera. Teamarbete kan fungera bra men är inte alltid en lämplig organisationsform. Att 
organisera arbetet i team kan leda till konflikter och försämrad prestation om inte de rätta 
förutsättningarna finns såsom ett öppet och varmt arbetsklimat som gör att de nödvändiga 
teamprocesserna kan äga rum (Sandberg, 2006). I föreliggande studie var det viktigt att 
problematisera och fördjupa kunskapen om hur det allt mer populära teamarbetet upplevdes.       
     Resultatet i föreliggande studie visade att biståndshandläggarna upplevde sitt arbete i team 
övervägande positivt. Teamet upplevdes ge styrka både i dagligt arbete och inför omvärldens 
krav och förväntningar. Slutsatser är att biståndshandläggarnas arbete i team utförs på ett sätt 
som ger en mer jämn arbetstyngd och arbetstakt, gynnar arbetets effektivitet och klimat och 
har en bra struktur.  
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Andra upplevelser av teamarbete är att det främjar hälsan på grund av mindre stress och mer 
stöd och glädje på arbetet. En annan slutsats är att teamarbete bedöms vara det sätt man vill 
vara organiserade på för bästa resultat på alla plan. Svårigheter upplevdes bero på yttre 
faktorer som var svåra att påverka såsom rutiner som bestämts högre uppifrån i organisationen 
och praktiska faktorer som att datasystemet var dåligt. Biståndshandläggarna upplevde en 
lättnad i att vara ett team när nya arbetsuppgifter kommer, förändringar av yrkesrollen sker 
och när andra påfrestningar ”trycker på”. Sandberg (1997) har beskrivit vad som är ett 
professionellt team inom offentlig verksamhet, där ingår att teamet präglas av goda 
samarbetsförhållanden och av god anda. Det ska förekomma kontinuerliga diskussioner inom 
teamet. På så sätt kan biståndshandläggarna sägas vara ett professionellt team. Sandberg 
menar också att kontinuerliga diskussioner ska ske rörande samhällets avsikter med 
verksamheten och att tydliga mål ska konkretiseras som teamen kan stämma av sina resultat 
mot (Sandberg, 1997). Här kan det skönjas ett glapp på grund av biståndshandläggarnas 
upplevelse av att inte riktigt veta sin roll i den större organisationen.  
     Tidigare forskning (Kvarnström 2007; Kennedy et al., 2009) visar att ett organisatoriskt 
stöd och ansvar behövs genom hela organisationen för att teamarbetet ska fungera i alla delar. 
Det är svårt att bortse från att teamet påverkas av yttre faktorer så kallade kringprocesser 
(Sandberg, 1997) och inte är isolerade utan är en organisation i en större organisation som är 
en del i en social omgivning. Enligt Abrahamsson och Andersen (2000) menar en del 
organisationsteoretiker att tiden är mogen för nya organisationsmodeller men att lösningen 
med team inte tar hänsyn till vårt anställningssystem. Folk anställs inte i grupp, de anställs 
individuellt och kan då inte ställas till svars som grupp. Grupper kan inte ställas till ansvar. 
Om gruppen har ansvar ska anställningskontraktet gälla hela gruppen. Biståndshandläggarna 
upplever teamarbete som en bra arbetsform för sig själva som individer och för den enskilde. 
De har gemensamt ansvar för sina ärenden på sitt geografiska område. Detta talar emot  
Abrahamsson och Andersen´s argumentation (2000).   
     Sandberg (2006)  tar upp grupptänkandet när han säger att ett gott team tar tid att utveckla. 
Det måste finnas tid för kontroverser och reflektion. Vi utbildas och bedöms som individer, vi 
får lön som individ för att sedan börja arbeta i team. Sandberg menar att vi har olika lust att 
släppa individualismen och arbeta i team (Sandberg, 2006). Resultatet i föreliggande studie 
pekar på att alla inte har lika lätt att dela på kontroll och ansvar och en viss kluvenhet inför att 
inte ha samma närhet till den enskilde märktes. Kan det vara så att fördelarna ändå överväger 
så pass att man anpassar sig till det nya arbetssättet, de normer och den kultur som bildas i 
teamet? Resultatet i föreliggande studie pekar också på att det är viktigt för individen att 
känna sig som en del i gruppen. Biståndshandläggarna upplever inte någon svårighet nu men 
hur blir det i framtiden? Vad händer när konflikter uppstår?  Passar alla att arbeta i team? Hur 
kommer biståndshandläggare att anställas i framtiden? Måste man tänka på om man passar i 
teamet? Eller måste man anpassa sig? Abrahamsson och Andersen (2000) tar upp 
grupptänkande som kan bli följden av teamarbete. Att alla tänker mer lika. Kan det gynna 
arbetsgivare, gå mot mer byråkratisering och underlätta styrning av arbetstagarna? Att ha 
minskad kontakt med den enskilde tas också upp som ett sätt att bli mer fjärmad från den som 
söker om bistånd vilket kan främja mål som en organisation kan ha (Abrahamsson & 
Andersen, 2000). Detta är intressanta forskningsfrågor. 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 

En studie som bygger på fokusgruppsintervjuer rekommenderas att innehålla minst tre 
fokusgrupper med en nedre gräns på fyra deltagare (Wibeck, 2000).  
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Fokusgrupp valdes eftersom metoden är lämplig att använda när deltagarna i grupp ska 
resonera om ett visst fenomen. I fokusgruppen konstruerar deltagarna en mening och ett 
sammanhang med mindre påverkan från forskaren än i en individuell intervju (Larsson et al., 
2005). Det genomfördes endast två fokusgruppsintervjuer i föreliggande studie. Det skedde 
inga jämförande analyser mellan dessa på grund av studiens syfte. Genomförandet fungerade 
bra vid de två fokusgruppstillfällena. I fokusgrupperna kom det upp tankar kring hur 
biståndshandläggarna arbetade och de började reflektera över hur de arbetade i team. Det 
upplevdes inte negativt utan biståndshandläggarna sa själva att det var bra för dem att sitta 
och reflektera över sitt arbete. Som en biståndshandläggare sa när moderatorn tackade för att 
de delat med sig av sina erfarenheter 
 

A4: Det var roligt...det var nyttigt för oss också.... 

 
I de två fokusgrupperna var det en avslappnad stämning. Alla fick prata, men det var olika hur 
mycket man pratade. Biståndshandläggarna lyssnade på varandra, kom med tips till varandra, 
och fick nya tankar. Vid bearbetning uppkom liknande ämnen och begrepp i båda grupper. Att 
syfte och frågeställningar besvarades vid bearbetning genom den innehållsanalys som gjordes 
tyder på hög validitet. Det var lyckosamt att biståndshandläggarna diskuterade flitigt och höll 
sig till ämnet. Då framkom ett bra material att bearbeta och analysera. Det kunde ha blivit ett 
för tunt material om deltagarna pratat mindre. Med tanke på den hermeneutiska ansatsen 
utgjorde metoden en hjälp till att bättre förstå delarna i en helhet. Biståndshandläggarnas team 
är inte en isolerad del, så det kan var svårt att enbart studera teamet om man vill få en mer 
holistisk undersökning. Med Antonovskys (2005) holistiska utgångspunkt i åtanke kunde det 
varit önskvärt. Den begränsade tiden och storleken på studien gjorde det inte möjligt att 
undersöka teamet i hela sitt kontext. Av samma anledning kompletterades inte data från 
fokusgrupperna med till exempel observationer och intervjuer med den enskilde vilket kunde 
ha ökat trovärdigheten.  
     Resultatet visade att biståndshandläggarna var eniga om mycket, de sa liknande saker, 
använde ofta samma begrepp. Det kan tyda på att man inte ville säga något avvikande inför de 
andra vilket är en risk med fokusgruppsintervju. Som Wibeck (2000) påpekar inspirerar och 
stimulerar deltagarna i fokusgruppsintervjuer varandra. Resultatet påverkades av att så skedde 
i föreliggande studie. Nya infallsvinklar kom fram när samtalet gick fram och tillbaka mellan 
biståndshandläggarna. Resultatet blev mer fylligt på grund av detta. Enligt Larsson et al. 
(2005) ges en kollektiv bild av ämnet genom interaktionen i fokusgrupp och därmed fokuseras 
mer på det kulturella än det individuella. Resultatet kan ha gett annan intressant kunskap om 
syfte och frågeställningar mer inriktat sig på kulturen i teamen. Att ta reda på hur arbetet går 
till kunde gjorts på annat sätt till exempel genom att läsa dokument och riktlinjer för att sedan 
mer inrikta frågorna på upplevelser av organisationskultur i teamet, i organisationen eller 
dylikt. Hur man gör något, som till exempel hur ens arbete går till, är en bra och nödvändig 
början både som intervjufråga och för att gå från helhet till delarna i det som vill undersökas. 
Angående analysen av de kvalitativa data som fås vid fokusgruppsintervjuer så säger Wibeck 
(2000) att det till stor del är upp till den enskilde forskaren att utveckla en analysmetod som 
fungerar i den aktuella studien (Wibeck, 2000).  
     I föreliggande studie användes en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 
Widerberg (2002) och Graneheim och Lundman (2003) som utvecklades under 
bearbetningens gång.  Analysen anpassades för att hjälpa till att kategorisera ämnena och få 
fram den underliggande meningen från empirin som blev det resultat som presenterades.     
Materialet från fokusgruppsintervjuerna var rikt och gav bra beskrivningar av 
biståndshandläggarnas upplevelser. Att svaren på syfte och frågeställning ingick i materialet 
visades när det kategoriserades i teman och kunde därför redovisas så.  
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Att använda ett stegvis redovisande av resultatet som visar hur det framkommit ur empirin ger 
en trovärdighet till resultatet. Angående det missivbrev med inbjudan till fokusgrupp som 
skickades till biståndshandläggarna så skulle det ha formuleras på annat sätt. Det kan tolkas 
som ett försök att övertala biståndshandläggarna att delta när det är formulerat som att den 
enskilde biståndshandläggarens kunskaper och erfarenheter är värdefulla. Det borde istället ha 
formulerats mer allmänt som att teammedlemmar har en kunskap som är värdefull i studien. 
Det informerades om vilka de forskningsetiska riktlinjerna är i samband med 
fokusgruppsintervjuerna. Detta borde istället ha informerats om redan i missivbrevet.   
 
 

6.3 Avslutande reflektioner och förslag 
 
Vad beror det på att teamarbetet upplevdes så positivt av biståndshandläggarna? Beror det på i 
vilken fas av grupputveckling de befann sig? Är teamarbete något som kommit för att stanna? 
Hur kommer teamarbetet att utvecklas i takt med andra förändringar i kommunens 
förvaltning? Kommer arbetsuppgifterna fortsätta vara lika i teamen? Många frågor väcktes 
som det går att forska vidare om. Hur ser det ut i andra kommuner? Hur arbetar 
biståndshandläggare i övriga landet? Den här studien undersökte biståndshandläggares 
upplevelser av teamarbete som är en del av en större organisation i ett större socialt 
sammanhang. Kommunala förvaltningars organisationer är något som finns i Sverige som 
delar i ett större kontext där delarna påverkar helheten och helheten påverkar delarna i ett 
växelspel. Hur samhället är uppbyggt påverkar de krav som finns på organisationer och den 
del som biståndshandläggare verkar i. Andra utgångspunkter vid forskning kan vara den 
enskildes upplevelser av biståndshandläggarnas organisering i team. Vad är viktigt för den 
enskilde? Upplevelser ville belysas så att kunskap ökas inför framtiden. Det är viktigt att följa 
upp och utveckla teamarbetet, att främja individens hälsa och arbetstillfredsställelse genom 
hela processen. Att den kunskap som biståndshandläggarna utvecklar i teamarbetet tas 
tillvara. Ett förslag är att vid uppföljning och utvärdering av offentlig verksamhet ta vara på 
de erfarenheter och den kunskap som finns för att få erfarenhetsbaserad kunskap att använda i 
kvalitetsutveckling. Metoden med fokusgrupper kan användas vid kvalitetsutveckling och vid 
utvärdering i organisationer som ett redskap för att forskning, teori och praktik ska kunna 
samspela. 
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Bilaga 1 Organisationsschema 
 

 

 

 



 

 



 

 

Bilaga 2 Missivbrev 
 

Eskilstuna 2010-03-29 

 

Hej! 

Jag är student på Kandidatprogrammet för social omsorg vid Mälardalens högskola. Som 
självständigt examensarbete (c-uppsats) ska jag göra en undersökning om 
biståndshandläggares upplevelse av att arbeta i team. Om detta ämne vill jag göra en 
fokusgruppsintervju med dig. I fokusgruppen diskuterar 4-5 personer ämnet tillsammans med 
mig.  Intervjun beräknas ta ca 1 timme och är planerad i enlighet med forskningsetiska regler. 
Jag kommer att banda intervjun. Dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla för mig och 
därför inbjuder jag dig till en fokusgruppsintervju. Jag lämnar förslag på två tider som jag kan 
komma till din arbetsplats för intervju. Svara om du vill medverka och när du kan senast 
2010-04-08. Om tiderna inte passar får vi se ut nya tider. Jag kan inte ge ekonomisk ersättning 
för er medverkan men bjuder på något till kaffet. 

Förslag på tider 2010-04-22 kl 14.00 och 2010-04-26 kl 14.00.  

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar 

Veronica Andersson 

Mejla gärna svar Veronica.Andersson@eskilstuna.se eller ring mob nr 076-867 3071.  

 



 

 



 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfaktafrågor 

 
1. Ålder? 
2. Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare? 
3. Har du arbetat i teamet sedan starten våren 2009? Om nej, hur länge har du arbetat i 

teamet? 
 
 

Tematiska frågor i fokusgrupperna och följdfrågor att använda vid behov 

 

1. Beskriv hur du/ni arbetar i team? 

 
- Arbetsordning?  
- Samarbete?  
- Resultat?  
- Motivation?  
- Hur fås/ges feedback? 

 
2. Upplevelse av teamarbetet? 

- Vad är bra/mindre bra med att arbeta i team? 
- Om du fick välja skulle du arbeta som nu eller som tidigare?  
- Arbetsklimatet?  
- Stöd?  
- Bedömningar? (påverkar varandra, pratar ihop sig) 
- Yrkesroll? (starkare i team gentemot andra yrkesgrupper, individuellt) 

 

 

 
 

 


