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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå socionomens roll och inflytande i det tvärpro-
fessionella teamarbetet inom en hälso- och sjukvårdsorganisation. Studien har genomförts som en fall-
studie med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju yrkesverksamma inom fallorganisationen, 
varav tre stycken är socionomer. Empirin har analyserats med hjälp av tidigare forskning och genom 
en teoretisk referensram där jag valt att använda tre centrala begrepp; roll, inflytande och teamarbete. 
Av tidigare forskning framgår att att socionomens legitimitet är låg i jämförelse med andra yrkeskate-
gorier inom hälso- och sjukvård, något som också påverkas av att medlemmar ur andra professioner 
har svårt att förstå vad som ingår i socionomens roll. Socionomer har i flera studier menat att de kän-
ner ett behov av att försvara sin sociala position. Forskning har också visat att många uppger att det är 
läkaren i teamet som avgör samarbetsklimat och förmåga till gemensam respekt mellan yrkesgrupper-
na. Denna studie visar på en organisation där både socionomers och andra yrkesgruppers roller gente-
mot varandra i det tvärprofessionella arbetet är en del av själva kärnan i verksamheten. Socionomen 
som representant för socialt arbete har samma möjlighet till inflytande inom organisationen som andra 
yrkesgrupper, och värdesätts utifrån de unika kunskaper som utgör en nödvändig del av verksamheten. 
Socionomens roll är också tydlig gentemot övriga teammedlemmar. Genom detta visar denna studie på 
en verksamhet där socionomens roll och möjlighet till inflytande påverkats mycket positivt i förhål-
lande till vad tidigare forskning visat. Studien visar också att det finns utmaningar inom verksamheten 
i fallorganisationen. Dessa berör frågor kring stress och att räcka till, vilket informanterna kopplar till 
ett företag i snabb utveckling. 
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Abstract 
Titel: Working on the same conditions - A case study on the role of social workers and the ability 
to influence within the cross-professional teamwork in a healthcare organization 

The purpose of this study has been to describe and understand the role and influence of social workers 
in the cross-professional teamwork within a healthcare organization. The study has been conducted as 
a case study with qualitative semistructured interviews with seven professionals in the organization, 
three of which are social workers. The material has been analyzed using previous research and through 
a theoretical reference framework where I chose to use three key concepts; role, influence and 
teamwork. Previous research shows that the legitimacy of the social worker is low in comparison to 
other professions in healthcare, which is also affected by the fact that members of other professions 
find it hard to understand what the role of social work within health care is. Social workers have in 
several studies indicated that they feel a need to defend their social position. Research has also shown 
that many state that it is the physician in the team who determines the working climate and ability to 
jointly respect the occupational groups. The result of this study shows an organization where the cross-
professional work is part of the very essence of the business. Social workers have the same opportuni-
ty for influence within the organization as other professions, and is valued based on the unique know-
ledge that forms an essential part of the business. The role of the social worker is also clear to other 
teammembers. Therefore this study shows an organization in which the role and opportunity of influ-
ence for social workers is affected very positively in relation to previous research. The study also 
shows that there are challenges in the organization's activities. These concern issues of stress and to 
have sufficient capacity, which informants realate to a company in rapid development.  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Kapitel 1 
1.1 Inledning 
Ohälsa och sjukdom påverkar en människa på olika sätt. Sjukhuskuratorn arbetar inom hälso- och 
sjukvård som enda representant för socialt arbete och stöttar patienten i sin psykosociala situation.  
Kuratorn arbetar i en miljö med professioner som huvudsakligen har medicinskt fokus och egna 
grupptillhörigheter, vilket innebär att det medicinska perspektivet är övervägande. Kuratorn har därför 
inte alltid en självklar plats, något som kan återspeglas i hur rollerna mellan sjukvårdspersonal och 
kurator ser ut och hur det tvärprofessionella samarbetet fungerar (Lundin, Benkel, de Neergaard, Jo-
hansson & Öhrling, 2011). Många sjukhuskuratorer upplever att de ständigt måste markera sin ställ-
ning och ”slåss” för att hitta sin plats i teamet. Detta kan i förlängningen medföra problem för kuratorn 
i sin yrkesroll (Gåfvels, 2014). Den här studien har som syfte att beskriva och förstå hur socionomens 
(kuratorns) roll och inflytande ser ut inom en specifik hälso- och sjukvårdsorganisation, och hur 
teammedlemmarna inom organisationen upplever att arbeta i team. 

1.2 Bakgrund 
Att arbeta inom hälso- och sjukvård har speciella förutsättningar. För att nå lyckade behandlingsresul-
tat krävs professionsöverskridande arbete i team, där vårdens alla kunskapsområden samverkar 
(Blomqvist, 2004). Sjukhuskuratorn arbetar med patienter inom hälso- och sjukvård som enda repre-
sentant för socialt arbete och arbetar i en miljö med professioner som huvudsakligen har medicinskt 
fokus och egna grupptillhörigheter. Socionomen har därför inte alltid en självklar plats. Detta kan åter-
speglas i hur rollerna mellan sjukvårdspersonal och socionomer ser ut och hur det tvärprofessionella 
samarbetet fungerar. Trots att samarbete är en förutsättning för att kunna möta patientens totala behov, 
kan rollen som representant för socialt arbete medföra en känsla av utanförskap i en stor grupp av me-
dicinskt utbildad personal (Lundin et al., 2011). Om det tvärprofessionella vårdteamet ska kunna fun-
gera optimalt så måste kunskapen från alla medlemmar användas optimalt (Molnar Feiger och Sch-
mitt, 1979). Trots detta upplever många sjukhuskuratorer att de ständigt måste markera sin ställning 
och ”slåss” för att hitta sin plats i teamet.  

Inom världshälsoorganisationen återfinns långsiktiga mål att hälsoprofessionerna ska utveckla en 
kompetens som bland annat innebär en utvecklad förmåga till teamarbete med ömsesidig respekt mel-
lan olika yrkesgrupper. Denna föresats bygger på en övertygelse om att hälsobefrämjande arbete krä-
ver att praktiken integrerar kunskap från olika områden för att kunna leva upp till definitionen av hälsa 
som ”fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande” (WHO, 1999; 2011). Världshälsoorganisationen re-
kommenderar vidare att de multiprofessionella teamen bör bestå av yrken som griper över olika områ-
den, för att få en integrerad primärvård som kan leda till att hälsoproblem lättare kan kännas igen och 
angripas (WHO, 1999). På nationell nivå framgår i Socialstyrelsens allmänna råd att de bedömningar 
man gör inom sjukvården bör utgå ifrån ”en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och 
behov, där sociala, fysiska, medicinska och psykiska behov beaktas” (Socialstyrelsen, 1998:8). Studier 
ger också stöd för antaganden om att tvärprofessionellt arbete ger ”mer för pengarna” och är lönsamt i 
form av minskade kostnader, högre kvalitet och bättre resultat (Thylefors, 2013).  
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För att det mångprofessionella vårdteamet ska kunna fungera optimalt och fullgöra sin uppgift 
gentemot patienterna förutsätts enligt Molnar Feiger och Schmitt (1979) ett jämlikt inflytande över 
både diskussion och beslut. Deras studier har visat att patienter som behandlats av ett vårdteam där det 
fanns ett jämnt fördelat inflytande mellan teammedlemmarna hade ett bättre hälsotillstånd än de pati-
enter som behandlats av team där inflytandet var ojämnt fördelat. Detta menar författarna stödjer tan-
ken om att tillvaratagandet av ett vårdteams olika kompetenser också bör innebära att inflytandet ska 
vara jämnt fördelat (Blomqvist, 2004). Samtidigt hävdar Galvin & McCarthy (1994) att det saknas 
belägg för dessa argument och att arbetssättet snarare resulterar i friktion inom teamen och leder till 
otydliga roller. Man anser att det tvärprofessionella samarbetet idag har blivit en standard inom hälso- 
och sjukvård trots att det finns forskare som beskriver att beslutsprocessen också kan påverkas nega-
tivt genom exempelvis ”group think”   - överdriven enighet - onödigt långa beslutsprocesser eller att 
någon drar sig undan ansvar (ibid.). 

1.3 Kuratorns roll och inflytande i teamet 
Sjukhuskuratorns psykosociala arbete utgår från kunskap och teoribildning inom ämnet socialt arbete, 
en tvärvetenskaplig disciplin där beteende- och samhällsvetenskaperna är centrala. Man använder sig 
specifikt av kunskap om sambandet mellan psykosociala faktorer och hälsa eller sjukdom. Arbetet går 
ut på att stärka individers möjligheter att hantera inre och yttre påfrestningar, samt att arbeta för för-
ändringar i den sociala miljön så att livssituationen utvecklas i positiv riktning. Kuratorn förväntas 
genom detta utgöra en brygga mellan sjukvården och samhället (Lundin et al., 2011). 

Inom hälso- och sjukvård är kuratorn den enda yrkesgrupp som är utbildad i det offentliga systemet 
och hur den offentliga lagstiftningen fungerar. Specifikt för det sociala arbetet är också att detta villko-
ras av hälso- och sjukvårdslagen och inte av socialtjänstlagen. Det sociala arbetet bedrivs inom en ram 
som bestäms av människors ohälsa, vilket i huvudsak styrs av hälso- och sjukvårdslagens mål: att bi-
dra till god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (Forinder & Olsson, 2014). Utöver 
detta regelverk finns också en yrkesmässig kvalitetspolicy och värdegrund som gäller för kuratorns 
arbete, där honnörsorden är helhetssyn, respekt, lyhördhet, empati, professionellt ansvar, tillgänglig-
het, kontinuitet och samverkan (Svensk kuratorsförening, 2000). 

De samverkande professionernas runt en patient har olika utbildningar. Detta innebär användning 
av olika teoretiska språk, vilket i förlängningen också kan innebära olika synsätt på patientens behov 
och problematik. Vem har rätt att definiera en patients problematik och avgöra vilka insatser som är 
aktuella och bäst för patienten? Skall en komplex problematik ses i första hand som biomedicinsk, 
social eller psykologisk när det finns flera bidragande faktorer i problembilden? Samtidigt som det är 
positivt att arbeta samverkande för en patients bästa, så kan det också innebära både meningsskiljak-
tigheter, maktkamper och revirstrider mellan professionerna (Gåfvels, 2014). Dessa kan handla om 
inflytande, legitimitet och resurser. Det finns en risk att detta blir påtagligt i en miljö där det också 
finns statusskillnader mellan de olika professionerna. Arbetet i teamen kan färgas av kollisionen mel-
lan läkares av tradition självständiga arbetssätt och teamets betoning på samordning, där man är ömse-
sidigt beroende av varandra. Ytterligare ett problem kan ligga i att teammedlemmarna har en okunnig-
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het om varandras kompetensområden, något som kan vara extra påtagligt för socionomen som ensam 
representant för socialt arbete (Blomqvist, 2004). 

1.4 Problemområde 
Socionomer som arbetar som kuratorer inom hälso- och sjukvård ställs inför en rad utmaningar som i 
svåra fall kan påverka vården av patienten. Sjukhuskuratorerna arbetar i en arena som inte huvudsak-
ligen förknippas med socialt arbete och tvingas att anpassa sig till sjukvårdens spelregler och krav. Det 
medicinska perspektivet överväger i arbetet runt patienten, och socionomen har inte alltid en självklar 
plats, vilket kan återspeglas i hur rollerna mellan sjukvårdspersonal och socionom ser ut och hur det 
tvärprofessionella samarbetet fungerar. Detta kan påverka socionomens känsla kring värden såsom 
yrkesstolthet, trygghet och professionalism, men också påverka det direkta patientarbetet.  

Med detta som bakgrund är det relevant att studera hur socionomens roll och möjlighet till infly-
tande upplevs inom det tvärprofessionella arbetet i en hälso- och sjukvårdsorganisation, samt hur tea-
marbetet uppfattas av både socionomen och övriga teammedlemmar. I Glaser & Suters rapport om 
”interprofessional collaboration and integration as experienced by social workers in health 
care” (2016), konstateras att det finns många studier om hur medicinsk personal uppfattar det tvärpro-
fessionella samarbetet inom sjukvården, medan det finns lite skrivet om socionomens upplevelser av 
detsamma. Det finns heller inte mycket svensk forskning inom ämnet, om man avser studier som är 
peer-rewieved. Denna studie kan därför utgöra ett viktigt bidrag till det sociala arbetet genom att ge en 
ökad förståelse för socionomens arbete inom denna kontext. Skulle socionomens roll och inflytande 
inom denna studies organisation upplevas på annat sätt än det som framkommer av tidigare forskning, 
skulle denna studie också kunna utgöra en grund för förändringar inom andra organisationer inom häl-
so- och sjukvård. 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och förstå socionomens roll och inflytande i det tvärprofessionella 
teamarbetet inom en hälso- och sjukvårdsorganisation. 

1. Hur upplever socionomen sin roll och möjlighet till inflytande inom det tvärprofessionella team-
arbetet i organisationen? 

2. Hur upplever andra teammedlemmar socionomens roll och möjlighet till inflytande inom det tvär-
professionella teamarbetet i organisationen? 

3. Hur kan man förstå betydelsen av teamarbete för socionomens roll och inflytande? 

1.6 Centrala begrepp 
Psykosocialt arbete: utgår från teoribildning inom ämnet socialt arbete, en tvärvetenskaplig disciplin 
där beteende- och samhällsvetenskaperna är centrala. Denna kunskap avser sambandet mellan psyko-
sociala faktorer och hälsa respektive sjukdom (Lundin et al., 2011). 
Kurator inom hälso- och sjukvård: Sjukhuskuratorer kan ha olika yrkesbakgrund. I denna studie avser 
jag en utbildad socionom som arbetar hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2014). I studien kommer 
både benämningen socionom, socialarbetare och kurator att användas som beskrivning på denna funk-
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tion. Att begreppen varierar beror främst på att olika begrepp dels används i olika länder, och dels be-
nämns på olika sätt inom olika typer av verksamheter i hälso- och sjukvård. 
Tvärprofessionellt samarbete/teamarbete: Med detta menar jag i denna studie ”ett begränsat antal 
människor med olika kompetenser som arbetar tillsammans utifrån ett gemensamt mål eller uppdrag 
och med ett ömsesidigt ansvar för helheten” (Carlström & Berlin, 2004). Denna typ av arbete skiljer 
sig på vissa punkter från andra typer av team. För att det ska betecknas som ett tvärprofessionellt tea-
marbete anser Drinka (1994) att det bör bestå av medlemmar från olika professioner som skiljer sig 
mycket åt i utbildningshänseenden, att teamet arbetar tillsammans under lång tid, att medlemmarna 
även kan tillhöra andra team, samt det finns en begränsad möjlighet att välja teamets medlemmar.   
Roll: Roll definieras som ”ett bestämt, återkommande beteendemönster hos människor i en viss kate-
gori” (Westlander, 1993, s.91). Detta avser sociala beteenden - hur människan uppträder och framstäl-
ler sig -  som är karaktäristiska för ett visst bestämt sammanhang. I denna studie gäller detta inom det 
tvärprofessionella samarbetet inom hälso- och sjukvård. I övrigt se förtydligande av begreppet under 
kapitel 3, avsnitt 3.1.  
Inflytande: Inflytande innebär att kunna påverka en handling. Inflytande är inte tvingande. Det påver-
kar men tvingar inte en person till något (Nilsson, 1993). I övrige se förtydligande av begreppet under 
kapitel 3, avsnitt 3.2. 
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Kapitel 2 Kunskapsöversikt 
2.1 Det psykosociala teamarbetet inom hälso- och sjukvård 
Annika Alenius (2000) har i sin masteruppsats ”Socialt arbete i medicinens värld - om kuratorns vill-
kor och det psykosociala arbetets legitimitet inom kroppssjukvården” gjort en studie där hon undersökt 
hur det psykosociala arbetets värdeposition inom den somatiska vården ser ut. Hon har fokuserat på 
frågan hur övriga yrkeskategorier i den medicinska världen ser på socionomens yrkesroll och ifall so-
cionomens villkor påverkas av sjukhusvärldens traditionellt medicinska synsätt. Resultatet av hennes 
studie visar att socionomens legitimitet är låg om man jämför med hur synen på övriga yrkeskategori-
er. Legitimitet kan anses som det rättfärdigade, tillåtna eller berättigade inom en grupp eller i en kultur, 
men det kan även kopplas samman med auktoritet. I detta sammanhang kan legitimitet anses vara nära 
besläktat med inflytande, då inflytande beskrivs som en spegel av de makt- och statusmönster som 
finns inom en grupp (Nilsson, 1993).  

Ross (1993, refererad i Davis et al., 2004) beskriver situationen som liknande i USA, där hälso- 
och sjukvården ständigt står inför organisationsförändringar och nerdragningar, vilket enligt författa-
ren medför att varje yrkesgrupp synas under lupp med avsikt att spara pengar. Resultatet av Ross un-
dersökning visar att socionomen i dessa jämförelser hamnar långt ner på skalan när det kommer till 
värdemätning, då det arbete som utförs är svårt att omsätta i ekonomiska mått. Även här uppfattas ofta 
socionomens roll som otydlig och ibland missförstådd. I Australien är hälsosektorn den största arbets-
givaren för socialarbetare, men trots detta betonas i rapporten av Heycox, Hughes, Duffy och Studdy 
(1999) ständigt vikten av att socionomen behöver bli tydligare med att visa sitt kompetensområde och 
sin roll inom sjukhusvärlden. 

Vilken attityd en person har till en viss företeelse kan påverka hela upplevelsen av situationen. Det-
ta kan därför påverka hur arbetet i det tvärprofessionella teamet uppfattas (Malone & Koblewski, 
1999). Forskning visar att attityden till teamarbetet kan variera i stor grad mellan olika personer i tea-
met. Teamet anses som en arbetsform som är lämplig inom kvalificerad vård, då det ses som både en 
möjlighet till avlastning och fördelning av inflytande inom gruppen (Heineman, Schmitt, Farell & 
Brallier, 1999). Blomqvist (2004)  bekräftar detta och menar dessutom att teamarbete medför en möj-
lighet till feedback inom teamet, vilket kan bidra till ett bättre gruppklimat.  

Det finns andra som anser att det är läkarens syn på teamarbetet som avgörande påverkar hur arbe-
tet upplevs - och att enskilda läkare kan ha olika inställning - vilket medför stora skillnader mellan 
olika gruppers uppfattning i frågan. Heineman et al. (1999) beskriver att vissa läkare har en negativ 
syn på det tvärprofessionella arbetet för att det uppfattas som ett hot mot den status som läkare av tra-
dition haft inom vården, medan andra läkare ställer sig positiva. Socionomerna som arbetar i tvärpro-
fessionella team har i studien ”Attitudes toward working on interdisciplinary healthcare teams: a com-
parison by discipline” (Leipzig et al., 2002) beskrivit att ”tydlig rollfördelning”, ”flexibelt beslutsfat-
tande” och ”öppen kommunikation” är egenskaper som ett bra teamarbete behöver innehålla, men att 
det i verkligheten tyvärr sällan ser ut så. Socionomerna i studien definierar ett antal problem som ofta 
uppstår, bland annat konflikter inom teamet, olika yrkesgrupper som konkurrerar med varandra, otyd-
liga roller, samt läkarens dominans i beslutsfattandet.  
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Resultatet av Leipzig et al.’s studie (2002) visar också att medlemmarna i teamet uppfattade be-
greppet team på olika sätt. Socionomerna och arbetsterapeuterna uppfattade teamarbete som något 
man utför gemensamt och har ett gemensamt ansvar för, där alla deltar på lika villkor och tillsammans 
bidrar till patientens behandling. För att detta ska fungera krävs ständiga förhandlingar av rollgränser-
na, något som socionomerna och arbetsterapeuterna ansåg uppvägdes av att man samtidigt lärde myc-
ket av varandra. Läkarstuderande hade helt andra uppfattningar av vad team stod för. Här uppfattades 
teamarbete som ett system av allianser där var och en arbetar självständigt med sina patienter och se-
dan kan remittera över till någon annan inom teamet om så krävs. Samma studie visade att även andra 
begrepp kunde uppfattas olika mellan yrkesgrupperna, såsom ex. vad begreppen ”god vård”, ”vision” 
och ”god kommunikation” står för - något som i förlängningen också kunde medföra en påverkan på 
hur själva teamarbetet uppfattades.  

I Jönsson & Vedefors uppsats ”Tvärprofessionella team - en kvalitativ studie om teammedlemmars 
upplevelse av tvärprofessionellt teamarbete inom vård och omsorg” (2009) gjordes en studie om hur 
olika teammedlemmar uppfattade arbetet i team inom sjukvården. Här framgick dock inte vilken åsikt 
som specifikt kunde sammankopplas med socionomen i teamet. Resultatet visade dock att samtliga 
teammedlemmar ansåg att det övergripande målet för arbetet överskuggade de eventuella svårigheter 
som fanns inom teamet, och att patientens välmående alltid var det som fick komma först. Gåfvels 
(2014) pekar också på vikten av det övergripande målet vid det sociala arbetet inom hälso- och sjuk-
vård. Här beskrivs att det finns olika syn på socionomens arbete inom teamet, då socionomens helhets-
syn på patienten och dess psykosociala förutsättningar inte alltid delas av teamets andra medlemmar. 
Gåfvels menar vidare att socionomen oftast är i minoritet inom vårdenheten, vilket kan framkalla en 
känsla av utanförskap, tillsammans med en vilja att bevisa sin kompetens för att ”ta sin plats” i teamet.  

Glaser och Suter (2016) bekräftar detta i en rapport som beskriver hur socialarbetarna i Canada 
upplever det tvärprofessionella samarbetet inom vården. Rapporten bygger på en analys av tidigare 
kvalitativa studier inom ämnet, men skiljer sig från tidigare forskning genom att specifikt studera soci-
alarbetarnas upplevelser, och komplettera med intervjuer av socialarbetare. Här framkommer att soci-
alarbetarna har en generellt positivt inställning till det tvärprofessionella teamarbetet. Samtidigt pekar 
man på svårigheterna som kan ligga i att det sociala arbetet grundar sig på en annan typ av vetenskap, 
vilket kan medföra att det finns olika underliggande professionsbundna ideologier inom gruppen. Av 
rapporten framgår också att många socialarbetare anser att deras kompetens sällan nyttjas till fullo. 
Samtliga informanter ansåg att det krävdes förbättringar för att få medlemmar ur andra professioner att 
fullt ut förstå vad som ingår i socialarbetarens roll inom sjukvården. De ansåg att det tvärprofessionel-
la teamarbetet fungerade bra i de fall där kommunikationen mellan teammedlemmarna fungerade. Värt 
att notera är dock att bara två av studiens tretton informanter - som samtliga var socialarbetare - ut-
tryckte att det tvärprofessionella arbetet ständigt utgjorde en positiv upplevelse i det dagliga arbetet. 
Flera påpekade dock att teamarbetet ansågs vara en direkt förutsättning för att kunna utföra ett gott 
och professionellt patientarbete. 

Thylefors, Persson och Hellström (2005) menar i sin studie att det tvärprofessionella samarbetet är 
en direkt förutsättning för att kunna finna lösningar på komplexa problem. Trots detta framhålls i stu-
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dien också vissa problem med arbetet över professionsgränserna. Studiens informanter - där en del 
utgjordes av socionomer - ansåg att det fanns ett antal förutsättningar som behövde vara uppfyllda för 
att det tvärprofessionella samarbetet skulle fungera optimalt. Dessa framställdes som en ”stöttande 
atmosfär”, ”välfungerande kommunikation” samt ”uppmuntran inför individuella aktioner”. Utöver 
detta betonades - återigen - vikten av att ha gemensamma mål med patientens bästa i fokus.  

2.2 Rollfördelning, hierarki och inflytande 
En tydlighet i rollbeskrivningen kring socionomens arbete är en viktig faktor i hur socionomen uppfat-
tar det tvärprofessionella arbetet. Lister (1982) menar att det är bra att kunna skilja ut vilka olika roller 
som finns inom ett team då många konflikter handlar om en otydlighet gällande rollfördelningen. 
Rawson (1994) förtydligar detta och beskriver i en artikel om mångprofessionellt arbete i vården, att 
rollbegreppet mycket riktigt är något som ofta används i forskningen om tvärprofessionellt samarbete 
inom hälso- och sjukvård. I Glaser och Suters rapport ”Interprofessional collaboration and integration 
as experienced by social workers in health care” (2016) framhålls också vikten av en tydlig rollbe-
skrivning. De intervjuade socialarbetarna i denna studie menar att de ofta får rycka ut och göra arbets-
uppgifter som egentligen hör till någon annans yrkesroll, och att detta främst uppstår för att rollerna 
inte är tydligt specificerade inom sjukvårdsteamet. Detta leder till stress och onödig irritation. Flera 
socialarbetare i studien påpekade också att de skulle få bättre respekt för sitt kunnande om socialarbe-
tarrollen blev mer tydlig för teamets andra medlemmar. Även Olsson (1999) menar i sin avhandling: 
Kuratorn förr och nu: Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv, att socionomens ställning är 
osäker och utsatt, och att detta påverkas av att sjukhuskuratorn saknar legitimation. En legitimering 
skulle enligt Olsson vara en viktig del i att höja statusen och tydligare avgränsa sitt ansvarsområde för 
socionomerna. Många socionomer väljer att bygga på sin utbildning med en psykoterapeututbildning, 
något som Olsson tror kan påverkas av att det psykoterapeutiska området har en betydligt mer defini-
erbar, teoretisk och mätbar kunskap.  

Davis et al. (2004) beskriver i sin rapport om sjukhuskuratorns roll i Australien att det finns pro-
blem kopplat till socionomens roll även där, eftersom rollen innefattar så många olika funktioner på ett 
sjukhus, där varje funktion kan ha sina egna unika förutsättningar. Enligt författarna finns det många 
olika åsikter och synsätt kring vad rollen som socionom på ett sjukhus innebär, och rollen blir därför 
ofta otydlig om man jämför med andra medicinska yrken på samma arbetsplats. Detta medför att soci-
onomen ofta behöver försvara sin plats i organisationen och demonstrera vikten av sin kompetens och 
betydelse i patientarbetet.  

Socionomens möjligheter till inflytande inom en sjukvårdsorganisation påverkas också av den hie-
rarki som finns inom sjukvården. Olsson (1999) beskriver i sin avhandling att kuratorn historiskt har 
tillhört en typ av ”särorganisation”, där man dels är organiserad som en del av sin egen professions-
grupp - som inte tillhör ett medicinskt yrke - och dels är underställd läkaren i den medicinska gruppen. 
Denna tvetydighet kan enligt Olsson medföra en påverkan på vilken hierarkisk position socionomerna 
tilldelats, med följd att socionomens möjlighet till inflytande påverkas.  

Även attityder inom det tvärprofessionella arbetet kan påverka socionomens ställning och möjlig-
het till inflytande. Trots att teamarbete inom vården förväntas bidra till många positiva saker, som att 
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öka möjligheterna till kvalitetsarbete, effektivitet och patientsäkerhet, finns enligt Pawson, Green-
halgh, Harvey och Walshe (2005) många studier som undersöker de underliggande mekanismerna 
inom detta arbete, eftersom det anses som en social uppfinning med stor komplexitet, som långt ifrån 
alltid medför ett okomplicerat förhållande mellan teamets medlemmar. Resultatet visade på källor till 
konflikt som kunde återfinnas inom det tvärprofessionella arbetet. Dessa var olika synsätt, problem 
inom organisationen, olika rollförväntningar samt läkarens dominans i gruppen.  

I Leipzig et al.’s studie i USA 2002 undersöktes hur läkar-, sjuksköterske- och socionomstudenters 
attityder till teamarbete såg ut. Målet med studien var att undersöka vilken förförståelse studenterna 
hade om tvärprofessionell samverkan. Majoriteten av deltagarna i studien var positiva. Angående läka-
rens roll i samverkan rådde det dock delade meningar. Av läkarna ansåg 73 % att de övriga medlem-
marna i teamets främsta arbetsuppgift var att bistå läkaren. Den uppfattningen delades bara av knappt 
hälften av övriga studenter. Molnar Feiger och Schmitt (1979) anser att ett jämlikt inflytande över 
både diskussion och beslut inom ett team är grundläggande för hur medlemmarnas kunskap skall kun-
na användas optimalt, och att det därför är av största vikt att synsättet kring rollerna är samstämmiga.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
I detta avsnitt har kunskapsläget om socionomens roll och möjlighet till inflytande inom det tvärpro-
fessionella samarbetet inom vården redovisats. Förhållanden i Sverige har belysts och i vissa fall jäm-
förts med hur det ser ut inom andra länder. Då det saknas mycket svensk forskning kring hur sociono-
men inom hälso- och sjukvård upplever sin situation kan denna studie bli ett viktigt komplement till 
tidigare forskning inom ämnet. 

Följande beskrivna begrepp tar jag med mig till vidare studie: Synen på socionomen inom hälso- 
och sjukvård till stor del är beroende av övrig sjukvårdspersonals kunskap om socionomens arbetsfält 
och kompetensområde och osäkerheten kring rollbeskrivningen beskrivs som en källa till stress och 
onödig irritation. Socionomer har i flera studier menat att de känner ett behov av att försvara sin soci-
ala position inom organisationen. Socionomens möjlighet till inflytande inom en sjukvårdsorganisa-
tion påverkas också av den hierarki som finns inom sjukvården. Den tvetydighet som finns i och med 
att socionomen dels är organiserad som en del av sin egen professionsgrupp och dels är underställd 
läkaren i den medicinska gruppen, kan medföra en påverkan på vilken hierarkisk position sociono-
merna tilldelas. Många anser att det främst är läkarens roll i teamet som avgör samarbetsklimat och 
förmåga till gemensam respekt mellan yrkesgrupperna. 

Det framgår också av tidigare forskning att socionomen har en övergripande positiv inställning till 
teamarbete. Många har påpekat vikten av att det är patientens bästa i fokus, och att det för detta ända-
mål krävs ett samarbete mellan yrkesgrupperna. För att detta skall fungera optimalt krävs bland annat 
ett jämlikt inflytande över både diskussion och beslut, och en del socionomer har påpekat att detta 
ibland är mer av en idealbild än en bild ur verkligheten.  
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Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie har jag en fenomenologisk kunskapssyn. Detta är ett teoretiskt perspektiv som intresse-
rar sig för hur en social verklighet upplevs av människorna i den (Giddens & Sutton, 2014). Enligt 
Bryman (2011) innebär detta att det mänskliga beteendet är en produkt av hur människor uppfattar och 
tolkar världen. Man bör därför som forskare sträva efter att se saker utifrån personernas egna perspek-
tiv. Utifrån denna kunskapssyn blir nedanstående centrala begrepp ”roll”, ”inflytande” och ”teamarbe-
te” relevanta, då de bidrar till en att skapa en ram genom vilken informanternas verklighet kan förstås. 
Genom detta har jag också en socialkonstruktionistisk ansats. Denna utgår från att sociala företeelser 
är något som kommer till stånd genom de sociala aktörererna och deras samspel. Ingen absolut yttre 
verklighet existerar, den ses som under ständig konstruktion av aktörerna (Bryman, 2011).  

I min teoretiska referensram väljer jag att använda de tre centrala begreppen roll, inflytande och 
teamarbete. Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) är detta sätt att välja ut vissa aspekter av ett fenomen 
en form av abstraktion som kan bidra till att skapa sammanhang och förståelse för en text. Detta är 
enligt författarna ett sätt att skapa ett perspektiv att se verkligheten ifrån, och genom att ta fasta på 
dessa begrepp kan man se strukturer, former och relationer framträda i en studie. Ett och samma be-
grepp kan dock uppfattas olika av olika läsare. Den teoretiska referensram som jag valt utgår från be-
grepp som kan ha olika innebörd för läsaren, beroende på egen förförståelse. Därför väljer jag att först 
definiera begreppen utifrån en mer allmän betydelse och sedan den mer specifika definition som jag 
avser i studien. 

3.1 Roll  
Begreppet roll används i ett mer allmänt sammanhang för att beskriva att varje enskild individ innehar 
olika roller. Roller är också ett givet element i samhällsordningen inom de sociologiska skolorna. En-
ligt Psykologguiden definieras roll som ”ett under viss tid bestående eller återkommande sätt att tän-
ka, uppfatta, reagera, tolka, förhålla sig, värdera i ett eller flera sammanhang (i vidaste bemärkelse), 
där det har betydelse för samspelet med omvärlden hur rollen gestaltas” (www.psykologguiden.se). I 
följande avsnitt kommer jag att ge en mer djupgående beskrivning kring vad som avses med roll här.  

Den roll jag väljer att fokusera på i denna studie är yrkesrollen och hur denna skapas i relation till 
andra. En social struktur består av olika institutioner - där exempelvis sjukhusen är en - och inom var-
je institution finns roller som utövas i olika positioner och skapas kring ömsesidiga krav och förvänt-
ningar. Dessa förväntningar påverkar i sin tur olika individers sociala beteende inom sin respektive roll 
(Westlander, 1993). Yrkesrollen är en social roll som en individ kunnat påverka genom att skaffa sig 
en viss utbildning som ger tillträde till ett visst yrke (Angelöw & Jonsson, 2000). Denna kan också 
vara förknippad med krav och förväntningar som relaterar till utövandet (Katz & Hahns, 1978, refere-
rad i Westlander, 1993). Den roll man har inom en organisation ställs ofta i position till organisations-
strukturen, till status, funktion och verksamhetens syfte (Westlander, 1993). Roller formar också rela-
tioner som knyter ihop medlemmar inom olika grupper på basis av ex. makt, attraktion eller behov. 
Rollen kan därför ses som en ”etikett” som vi sätter på oss själva och andra för att få samspelet inom 
en grupp att löpa smidigt. Sinsemellan hänger roller ihop som ett nätverk och är beroende av varandra 
(Nilsson, 1993). Yrkesrollen innefattar upprepade beteenden som andra är bekanta med, och därför 
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knyts rollen också till förväntningar från andra (Westlander, 1993). Inom en grupp kan dessa förvänt-
ningar vara av stor vikt. För att gruppen ska kunna samspela smidigt är det viktigt att positionerna blir 
tydliga inom gruppen. I samband med detta är det också vanligt att det kopplas prestige och anseende 
till positionerna - status - vilket visar på en koppling till sociala jämförelser. Genom att vi hittar vår 
position inom gruppen får vi också en bild av hur vi står i förhållande till andra (Nilsson, 1993). 

En yrkesroll kan enligt naturvetaren vara ett enkelt begrepp som kopplas till normsystem, lagstift-
ning och praxis och som styr positioner inom en organisationsstruktur vad gäller status, funktion och 
consensus om en verksamhets syfte. I detta fall upplevs rollsättning som en objektivt utförd handling 
som följer ett bestämt mönster. Roller kan samtidigt inom samhällsvetenskapen syfta till en analys om 
sociala förhållanden inom en verksamhet som kopplas till både känslor och subjektiva föreställningar 
(Westlander, 1993). Genom dessa två synsätt tydliggörs hur begreppet roll kan uppfattas och tolkas 
olika inom olika kontexter. Det saknas en enhetlig definition som täcker alla påverkade delar (ibid.). 

För att tydliggöra vilken typ av roll man avser kan begreppet delas upp i formella, strukturella, 
systemiska och informella roller. De formella rollerna avser uppgiftsorienterade roller som tydligt de-
finieras i form av titlar. Dessa kan delas in i strukturella roller  - som avser en position med en skriftlig 
arbetsbeskrivning - samt systemiska roller som uttrycker ett samspel där man inordnar sig i laget för 
helhetens bästa. Det kan också finnas informella roller som är knutna till en viss specifik situation 
(Svedberg, 2007). Dessa är ofta kompromisser kopplade till försök om att anpassa sig till andra. Detta 
gör tillvaron inom en grupp trygg och fyller en funktion för gruppen (Nilsson, 1993). 

Yrkesrollen kretsar mycket kring de krav som dikterar rollens utövning samt hur det sociala sam-
spelet mellan olika yrken fungerar. Katz och Kahns (1978, refererad i Westlander, 1993) beskriver yr-
kesrollen som de sammanlagda krav med vilka ett system konfronterar en enskild. I denna tolkning 
ligger en tydlig betoning på att roller är något som skapas av den/de som skapar systemet och inte av 
rollägaren själv. Samtidigt finns det delar inom en yrkesroll som är intimt sammankopplade med den 
egna individen i ett introspektivt perspektiv. Detta syftar till vår yrkesrollsidentitet, den uppsättning 
värderingar och förväntningar som individen har på sitt eget beteende inom yrkeslivet. Enligt Nilsson 
(1993) är dessa psykologiska omständigheter nära förknippade med den del av identiteten som rör 
vem man är, vad man kan och vad man är värd. Dessa delar av identitetsskapande utformas ständigt i 
relation till andra människor. Dessa grundas genom att omgivande personer fungerar som en slags 
spegel och bidrar till hur bilden av det egna jaget skapas. Angelöw och Jonsson (2000) menar att de 
yttre uppfattningar och förklaringar som finns runt yrkesrollen kan på detta sätt införlivas av det egna 
jaget. De påpekar också att de sociala rollerna inte är fasta utan ständigt kan omformas i samspelet 
mellan individer, grupper och samhället och därför bör ses i sitt sociala och kulturella sammanhang. 

Socionomen som arbetar inom hälso- och sjukvård verkar inom den medicinska disciplinen, och 
detta får till följd att yrkesrollen till viss del skapas utifrån andra normer än de som är gällande för so-
cialt arbete. Andras förväntningar inom denna miljö styr inte bara hur yrkesrollen utformas, utan mer 
uttalat existerar också regler som både avgränsar och tydliggör yrkesrollens handlingsutrymme. For-
mella regler som ex. lagstiftning kan ha inflytande över yrkesutövningen, men också informella regler 
som till exempel hur man bemöter en patient på en arbetsplats.  
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3.2 Inflytande 
Inflytande beskrivs allmänt som möjligheten att kunna påverka en handling (Nilsson, 1993). I denna 
studie kommer inflytande att beskrivas utifrån en yrkesroll och avse möjligheten att göra sin röst hörd, 
att bli respekterad i sin yrkesroll, att vara delaktig i beslut som rör den egna verksamheten och att 
kunna påverka sin arbetssituation. För att kunna beskriva vad som menas med inflytande i denna stu-
die, kommer jämförelser att göras med andra begrepp såsom ex. makt och påverkan. Inflytande kom-
mer också att relateras till ledarskap. 

Inflytande, medverkan och delaktighet används ofta med betydelsen att få mandat och möjlighet att 
påverka beslut på olika nivåer. I rapporten från år 2012 ”Metoder för brukarinflytande och medverkan 
inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik” har Socialstyrelsen beskri-
vit inflytande på olika nivåer. På den första nivån kan det ske i form av den enskildes möjlighet att 
påverka sin egen situation. På nästa nivå kan det handla om att få inflytande inom en verksamhet, möj-
lighet till medverkan i utveckling och beslut. På övergripande nivå kan det handla om medverkan på 
organisations- eller systemnivå  (www.socialstyrelsen.se).  

Inflytande är en spegling av de makt- och statusmönster som finns inom en grupp. Enligt Nilsson 
(1993) inbegriper allt samspel mellan människor inflytande, makt och påverkan i någon form. Roller-
na inom en grupp värderas olika högt och rymmer därför inte samma grad av kontroll eller inflytande 
över andra. Orden makt, kontroll och påverkan ligger i sin natur nära ordet inflytande och orden ses 
vanligen som synonyma, trots att de har olika innebörder. Makt definieras som starkast och betyder att 
en person kan bestämma något mot en annan persons vilja, att det finns något som gör att den andre är 
överordnad i en hierarki. Inflytande däremot, är aldrig tvingande (ibid). Nilsson menar vidare att det 
viktigaste med inflytandet inte handlar om vem som formellt bestämmer, utan att det handlar om vem 
som uppfattas ha kontroll i en situation. Detta innebär att inflytande kopplas till en persons subjektiva 
mening. Makt kan också finnas i formell mening, men om någon inte uppfattar eller tolkar att makten 
finns hos personen i fråga, så kommer hen inte att bete sig i enlighet med makthavarens intentioner. 
Makt existerar därför - precis som inflytande - endast så länge någon tror att den finns (ibid.). 

Inflytande och påverkan är begrepp vars innebörder ligger nära varandra och som på ett sätt är be-
roende av varandra. Att påverka innebär att få människor att bete sig på ett visst sätt eller att ändra sig. 
Detta utförs lättast av en person som har inflytande. Inflytande å sin sida beskrivs som just förmågan 
att kunna påverka. Vid en maktsituation kan en grupp tvingas att göra något speciellt. Trycket kommer 
då utifrån. Vid inflytande och påverkan är det i stället viktigt att skapa inre drivkrafter hos de man 
önskar påverka, vilket innebär att man behöver påverka motivation och attityder (Nilsson, 1993). 

Nilsson (1993) anser att det lättaste sättet att snabbt skaffa sig inflytande är tillsammans med makt. 
En person som har tillgång till belöningar, bestraffningar och resurser gör andra beroende av honom 
och detta resulterar då i ett maktförhållande. Att bli tilldelad en maktposition kan därför starkt för-
knippas med att också tilldelas inflytande. Den formella makten är vanlig och lätt att känna igen och 
utgår normalt sett från en position eller titel. Den informella makten är mindre uppenbar och utgår i 
större grad från en förmåga att påverka andra. I mer informella system har alla oavsett position möj-
ligheten att påverka och ha inflytande både uppåt och nedåt i organisationen. Thylefors (2013) påpekar 

!16

http://www.socialstyrelsen.se


  

dock att det också finns skillnader mellan makt och inflytande eftersom makt hänvisar till kontroll och 
styrande medan inflytande snarare handlar om något man kan utveckla och bygga upp, oavsett formell 
maktposition. Inflytande, menar Thylefors, hänger främst samman med en förmåga att bygga relatio-
ner, lyssna och ta till sig andras idéer. 

3.3 Roll och inflytande i teamarbete 
Thylefors (2013) menar att all form av ledarskap innebär att ha tillgång till social makt. Trots detta 
anser många inom teamforskning att makt bara hör ihop med ett hierarkiskt ledarskap och inte bör fin-
nas inom moderna sätt att driva team. Thylefors påpekar dock att alla sätt att motivera någon innehål-
ler någon form av makt i förhållande till mottagaren. Utan denna händer inget. Andra samhällsvetare 
menar att det bör finnas ett ömsesidigt beroende mellan ledare och medlemmar inom ett team, utan 
någon teamledare som styr. Enligt detta sätt att se så är alla medlemmar ansvariga för skapandet av ett 
effektivt team och att skaffa sig inflytande är beroende av kommunikationen som sker växelvis mellan 
medlemmarna (Wheelan, 2016). Thylefors (2013) kallar detta för ett decentraliserat ledarskap, vilket 
ofta återfinns inom det tvärprofessionella samarbetet - en form av självstyrning. Hon menar att alla 
grupper utvecklar stabila mönster som gäller förhållandet mellan medlemmarna, en struktur som kan 
ses som ett nätverk av roller och statuspositioner. Dessa teamrelationer avgör sedan fördelningen av 
roller, ansvar och inflytande (Bower, 2003, refererad i Thylefors, 2013). 

Det finns tre olika typer av modeller för teamarbete, som på olika sätt påverkar roller och inflytan-
de. I det multiprofessionella teamet är rollerna specialiserade och avgränsade från varandra, med liten 
möjlighet till inflytande över yrkesgränserna. I de interprofessionella teamet samarbetar man mot öns-
kat resultat, vilket kräver större kommunikativ och social kompetens. Var och en ansvarar visserligen 
för sitt eget arbete, men det krävs ett samspel mellan yrkesgrupperna under arbetets gång, och ledaren 
ses ofta som en sorts lagledare. I det transprofessionella teamet är överlappningen mellan yrkesroller-
na ännu större, här stöttar och kompletterar man varandra och anpassar sig till olika styrkor och svag-
heter, oavsett vilken yrkestillhörighet de har. Teamet är i hög grad självstyrande och inflytandet över 
teamets verksamhet bygger på kunskap och erfarenhet snarare än på formell status. Denna form är 
ovanlig inom hälso- och sjukvård (Thylefors, 2013).  

Teamarbete kan också styras av lagar och förordningar. Så gott som alla tvärprofessionella team 
styrs av ramlagar, ex. hälso- och sjukvårdslagen. Dessa lagar kan styra både vem som har mest infly-
tande av yrkesgrupperna och hur stort inflytande patienterna har i verksamheten (Thylefors, 2013).  

Sammanfattningsvis innebär den teoretiska grunden för denna studie att jag avser att beskriva den-
na studie så detaljrikt och tät som möjligt, med utgångspunkt i hur informanterna tolkar och upplever 
sin verklighet. De centrala begreppen ”roll”, ”inflytande” och ”teamarbete” bidrar till detta genom att 
skapa en ram genom vilken informanternas verklighet kan förstås. Denna teoretiska grund kommer att 
utgöra ett underlag för att senare kunna tolka och analysera den empiri som inkommit i studien.  
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Kapitel 4 Metodologi 
Den fenomenologiska kunskapssynen i denna studie utmärks av ett fokus på hur informanterna i studi-
en upplever, tolkar och beskriver sin verklighet inom ramen för studiens syfte och frågeställningar. För 
att uppnå detta är den kvalitativa metoden lämplig, då den har som mål att erhålla nyanserade beskriv-
ningar av informantens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien är också explorativ, då den är 
utforskande, öppen och undersökande, utan att försöka styra studieobjektet (ibid.). För att skapa ett 
material genom vilket jag kan förstå informanternas upplevelser av socionomens roll och inflytande 
samt teamets betydelse för dessa, använder jag mig av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgår 
från en intervjuguide, där jag använder mig av vissa centrala teman. Metoden möjliggör att informan-
terna själva får avgöra vilka aspekter de anser är viktigast att betona genom att jag använder mig av 
öppna frågor.  

4.1 Fallstudien 
Då studien avser att belysa en specifik del inom en viss specificerad kontext så är fallstudien en lämp-
lig forskningsdesign. Denna passar i situationer då studien är detaljerad och ingående (Bryman, 2011) 
och man har svårt att separera en företeelse från sin omgivande kontext (Yin, 1984, refererad i Merri-
am, 2011). En kvalitativt inriktad fallstudie har enligt Merriam (2011) fyra grundläggande egenskaper 
som är utmärkande; att studien är partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Partikularistisk är 
denna studie för att den fokuserar på en viss bestämd företeelse, och deskriptiv för att beskrivningen är 
omfattande och visar på en komplexitet. Vidare avser studien att öka läsarens förståelse för en viss 
företeelse genom att belysa fenomenets både för- och nackdelar och sedan utvärdera och sammanfatta 
informationen, vilket innebär att den är heuristisk. Med induktiv menas att man i studien ska syfta till 
att upptäcka snarare än verifiera en teori (ibid.). Jag hävdar dock att det i denna studie är svårt att hålla 
en strikt induktiv ansats. Bryman (2011) menar att många forskningsprocesser befinner sig i ett spän-
ningsfält mellan induktion och abduktion och att det kan vara svårt att hålla en studie strikt induktiv. 
Larsson (2005) beskriver abduktionen som en metod där man utgår från empirisk data men samtidigt 
kan tolka eller analysera fallet utifrån vissa antaganden om ett huvudmönster. Processen blir då en 
form av växling mellan teori och empiri, där båda påverkar varandra. I denna studie anser jag det svårt 
att helt bortse från min förförståelse kring ämnet, och ser därför studien som övervägande abduktiv.  

En fallstudie är enligt Merriam (2011) lämplig när man vill komma så nära ett intresseområde som 
möjligt, och skapa förståelse för den kontextuella dynamik som ligger bakom vissa företeelser. För att 
uppnå detta är det vanligt att försöka skapa ett brett nät av information, vilket ofta sker via både inter-
vjuer och deltagande observationer. Denna studies begränsning i form av tid och omfattning har dock 
inte möjliggjort deltagande observationer som kompletterande metod.  

Fallstudiens främsta fördelar består i att kunna studera och förstå komplexa sociala situationer som 
består av många variabler. Metoden är förankrad i verkliga situationer och ger insikt och upplysning 
på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper. Fallstudiens egenskaper innebär samtidigt vissa begräns-
ningar när det kommer till tillämpning. Produkten kan bli för lång, för detaljerad eller för ingående för 
vissa att ta till sig, eller kan överförenkla faktorer i en situation, vilket kan medföra att läsaren tror att 
fallstudien redovisar helheten av en företeelse i stället för en enda aspekt av livet (Merriam, 2011). 
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4.2 Val av fall 
Målet för studien har varit att hitta en arbetsplats inom hälso- och sjukvård där socionomens roll och 
möjlighet till inflytande kan studeras. Mitt intresse för Brageeklinikerna uppstod då jag tidigare på 
nära håll fått följa klinikens arbetsmetoder och synsätt. Jag upplevde att de hade en annorlunda syn på 
teamarbete och inflytande än i andra organisationer inom hälso- och sjukvård, och beslutade mig där-
för för att göra en fallstudie om detta företag. Jag har samlat information om företaget genom material 
som finns tillgängligt på kliniken. Detta skriftliga material har utgjort en bakgrund för mig vid be-
skrivningen av fallet, samt givit mig en grund för att kunna kontextualisera sammanhanget i studien.  

Brageeklinikerna arbetar med multimodal rehabilitering i team för patienter med långvarig smärta, 
sjukdomen ME/CFS och/eller utmattning, enligt Stockholms Läns Landstings avtal och riktlinjer för 
MMR2. MMR2 innebär vård på en hög intensitetsnivå, vilket innebär att det från landstinget ställs 
särskilda krav på kompetens och arbetsuppgifter inom de olika professionerna. MMR förutsätter att ett 
fast team, bestående av flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för 
att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten (www.socialstyrelsen.se). 

Kliniken startades 2014 och är idag uppdelad på tre enheter  - smärta, utmattning och ME/CFS - 
med var sin enhetsledare. Inom varje enhet finns ett antal olika vårdteam, som var och ett består av en 
läkare, en fysioterapeut, en arbetsterapeut/rehabkoordinator, en socionom och en psykolog. Utöver 
dessa finns också gemensam tillgång till sjuksköterskor, psykiatriker, administrativ personal, verk-
samhetsutvecklare samt en senior advicer. Brageeklinikernas ledning består enligt företagets hemsida 
(www.bragee.se) av en VD/Verksamhetschef, en Senior Advisor, en person med ansvar för verksam-
hetsutvecklingen, en administrativ chef, en HR-administratör samt en resursplanerare.  

4.3 Urval och avgränsningar 
Då jag sökte en organisation som skulle vara lämplig för studien begränsade jag mig till Stockholms-
området av bekvämlighetsskäl, då studiens omfattning begränsar möjligheten att söka organisationer 
inom ett bredare upptagningsområde. Inom Brageeklinikerna var jag intresserad av att hitta informan-
ter med olika yrkesbakgrund ur sjukvårdsteamen, för att få en bredd i underlaget och se ifall sociono-
mernas upplevelser av sin roll och inflytande inom teamarbetet skilde sig från hur övriga yrkesgrupper 
uppfattade detsamma. För att uppnå detta använde mig av ett ändamålsurval. Detta bygger på princi-
pen att plocka urvalet baserat på deras relevans för forskningsprojektet. Det urval som använts i studi-
en är också ett målinriktat urval. Detta är ett icke sannolikhetsurval som inte har syftet att plocka ut 
informanter på att slumpmässigt vis. I stället väljer man ut informanter efter relevans, de som passar 
bra in med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Urvalet har också till vissa 
delar varit ett snöbollsurval, eftersom jag fick hjälp av en av informanterna att välja ytterligare infor-
manter som kunde vara av intresse för studien. De sju informanter som är utvalda är handplockade 
baserat på sin roll inom den aktuella organisationen. Dessa är sju stycken ur några av sjukvårdstea-
men, fyra stycken med andra yrkestillhörigheter än socionomer (informant A, B, C och D) och tre 
stycken socionomer (informanter benämnda med S). Samtliga informanter har arbetat på andra ställen 
innan de började på denna klinik, och det fanns både män och kvinnor i gruppen. Vilken ålder infor-
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manterna hade bedömde jag ej som viktigt för denna studie, varför jag inte frågade om detta. Samtliga 
informanter hade en grundutbildning inom sitt ämne, och de flesta hade påbyggnadsutbildningar. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Patel och Davidson (2011) är målet för allt forskningsarbete att ta fram kunskap som är så tro-
värdig och viktig som möjligt för både individ och samhälle. Forskaren har därför krav på sig hur 
forskningen ska bedrivas vad gäller innehåll och kvalitet. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning har fyra etiska riktlinjer formulerats i detta syfte. Vetenskapsrådet (2002) benämner dessa 
som informationskravet, kravet om samtycke, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Kvale 
och Brinkman (2014) är inte målet för forskningsledaren att försöka lösa alla problem kring dessa 
överväganden, utan att snarare hålla sig öppen för de dilemman, mångtydigheter och konflikter som 
kan uppstå under en forskningsprocess. Genom detta förhållningssätt betonas vikten av att jag som 
forskare också har en egen etisk kapacitet som jag kan använda mig av tillsammans med de etiska rikt-
linjer som forskningen kräver.  

Informanterna i studien har enligt reglerna om informerat samtycke informerats om syftet med stu-
dien, hur den är upplagd - vilka moment som ingår - och om vilka risker och fördelar som kan vara 
förenat med deltagandet i studien. I denna information framgick också att informanternas deltagande 
var frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur studien. Principen finns för att deltagarna inte 
ska skadas samt för att se till att människors förmåga att fatta beslut respekteras (Kvale & Brinkmann, 
2014). Detta krav tillgodosåg jag genom att jag först gjorde en deltagarförfrågan över mail till de per-
soner jag avsåg att intervjua, där jag tillhandahöll denna information. Vid tillfället för intervjun över-
lämnade jag informationen i skriftlig form, där jag också tydligt beskrev hur informanternas svar skul-
le användas. På en speciell samtyckesblankett fick sedan informanterna skriva under att de samtyckte 
till studien och i och med detta ansågs de ha godkänt de premisser som gällde. 

Kravet på konfidentialitet innebär att information som kan leda till att någon kan identifiera infor-
manterna inte kommer att redovisas. Att skydda informanterna genom att utesluta namn och identifier-
ande drag som kan kopplas till personen är av mycket stor vikt vid intervjustudier. Personuppgifter 
måste också förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman, 2011). Jag har 
tillgodosett detta krav genom att vara den enda som haft tillgång till samtliga informanters identitet. 
Jag nämner aldrig deras namn i studien, utan benämner dem med hjälp av koder som ingen mer än jag 
vet hur de är kopplade till respektive identitet. En begränsing finns dock i det faktum att samtliga in-
formanter i denna studie tillhör samma avdelning inom samma företag. För att undvika att ett uttalan-
de skulle kunna kopplas till en specifik person, har jag därför i min kodning av materialet medvetet 
bortsett från personspecifika uttryck som skulle kunnat knyta utsagan till en viss person. Jag har också 
valt att ge de tre socionomerna en gemensam kod, oavsett vem av socionomerna som uttalat sig. Detta 
för att det annars skulle finnas en risk att man kan härröra uttalanden till en viss specifik person, då 
antalet socionomer på företaget är begränsade. Efter transkriberingen raderades intervjuerna. Materia-
let som skapas under transkriberingarna förvarades inlåst så att ingen obehörig kunde komma åt in-
formationen. Den sista principen om nyttjandekrav innebär att den information som framkommer un-
der studien bara får användas för studiens syfte och forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 
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krav tillgodosågs genom att informanterna var väl medvetna om studiens syfte och hur svaren från 
intervjuerna skulle behandlas och användas, både under och efter intervjutillfället. 

Förutom Vetenskapsrådets riktlinjer för de forskningsetiska överväganden som forskaren bör beak-
ta finns dessutom andra viktiga aspekter att notera inför en kvalitativ intervjustudie. Den etiska princi-
pen om att ”göra gott” (beneficence) innebär att man som forskare ska se till att informanterna lider så 
liten skada som det är möjligt under deltagandet i studien (Guidelines 1992:15, refererat i Kvale & 
Brinkmann, 2014). Fördelarna för informanten att deltaga ska tillsammans med vikten av den nya 
kunskap som kommer ur studien rättfärdiga beslutet att genomföra studien. Utöver detta bör jag som 
forskare också vara medveten om att en kvalitativ intervju ibland kan upplevas personlig och medföra 
att informanter plötsligt delar med sig av information som jag inte förväntat mig och som i vissa fall 
kan vara känslig - antingen för mig att ta emot eller för informanten att berätta. För att minimera den 
eventuella skada som skulle kunna uppkomma som konsekvens av detta var jag väl förberedd på att 
kunna ”parera” frågorna och anpassa hur långt jag gick i frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.5 Tillvägagångssätt för intervjuer och transkribering 
Som första steg skickades mail till organisationens två grundare för att kontrollera att dessa ställde sig 
positiva till studien. Via dessa fick jag sedan förslag på några informanter som kontaktades via mail. 
Det beslutades om tidpunkter för intervjuerna. I mailkonversationen informerade jag om studiens syfte 
och om de etiska överväganden som finns kopplade till studien. Informanterna fick också frågan ifall 
det godkändes att intervjun spelades in på en mobiltelefon, och samtliga svarade jakande.  

Intervjuerna var enskilda och varierade mellan 45 och 60 minuter. Jag använde mig av samma in-
tervjuguide i alla intervjuer, men då informanterna svarade olika utförligt och på olika sätt, kunde jag 
anpassa hur många frågor jag ställde, till dess att jag ansåg att jag samlat in tillräckligt med material 
för att uppnå en teoretisk mättnad. Efter att intervjuerna var utförda transkriberades materialet. Detta 
utfördes i möjligaste mån samma dag som intervjun utförts, för att på detta sätt öka förutsättningarna 
för att minnas varje nyans av samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att själva transkribe-
ringen i sig blir inledningen till en analytisk process. Under mina transkriberingar gjorde jag en första 
sortering av materialet genom att sätta små olikfärgade markeringar vid de svar som återkom i flera 
intervjuer, för att underlätta vid den senare analysen. Då min avsikt med intervjuerna var att fånga en 
detaljerad beskrivning av informanternas verklighet, så valde jag att även vara detaljerad vid transkri-
beringen. Jag skrev därför ner skratt och pauser i största möjliga mån, för att kunna fånga stämningar 
och nyanser i den information som presenterades. I resultatdelen har jag dock valt att plocka bort en 
del av denna ”utfyllnad”, endast i syfte att få texten mer lättförståelig och läsvänlig.   

4.6 Bearbetning av data och analys 
Den första delen av analys och kodning skedde i samband med transkriberingen av intervjuerna. Ge-
nom att börja med analysen redan i detta stadium kunde jag tidigt skapa mig ett fokus på vissa huvud-
frågor för att på detta sätt kunna urskilja mönster och minnas även små nyanser. Detta bedömer jag 
vara extra viktigt vid kvalitativ metod och socialkonstruktionistisk ansats, då dessa bygger på att just 
kunna skapa nyanserade, komplexa och omfattande bilder för att genom dessa skapa förståelse för in-
formanternas livsvärld.  
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Jag har sedan använt mig av en innehållsanalys som består av fyra faser: tematisering, kategorise-
ring, fylla kategorierna med innehåll och slutligen att jämföra och hitta förklaringar till likheter och 
skillnader (Jacobsen, 2012). Under tematiseringen gick jag igenom alla transkriberade intervjuer och 
sorterade empirin genom att klippa ut och sortera ihop meningar med liknande innehåll. Jag märkte 
varje urklipp med en färg som motsvarade en viss informant. Under denna del av tematiseringen sorte-
rades ingenting bort, för att jag skulle kunna bibehålla alla detaljer och se helhetsbilden. När detta var 
utfört kunde jag urskilja följande teman: Organisationen, Egen bakgrund, Inflytande/Roller, Teamar-
bete, Patienternas upplevelser och Organisationens nackdelar/Utmaningar.  

I fas två genomförde jag sedan en kategorisering genom att ytterligare en gång söka gemensamma 
nämnare mellan de urklippta meningarna. Den empiri som flera informanter hade belyst och som sva-
rade mot studiens syfte och frågeställningar utgjorde nu en kategori under respektive tema. I denna fas 
delades temat ”inflytande/roller” upp i kategorierna roller/hierarkier samt inflytande. Två teman sorte-
rades sedan bort och två slogs ihop, då det bedömdes att alla inte innehöll information av vikt för stu-
dien. Den slutliga kategoriseringen resulterade därför i: 1. Organisationen 2. Tvärprofessionellt team-
arbete 3. Roller/hierarkier samt 4.Inflytande. I fas tre fyllde jag kategorierna med innehåll genom att 
koppla varje kategori till citat från informanterna. Efter detta jämförde jag enligt fas fyra olika delar av 
empirin och sökte förklaringar till likheter och skillnader genom den underliggande teoribildningen. 

4.7 Förförståelse 
Idealet inom forskning är att den skall vara värderingsfri och så objektiv som det är möjligt (Patel & 
Davidson, 2011). Att hävda att man som forskare i en intervjustudie är helt neutral och opåverkad av 
sin förförståelse är dock omöjligt. Inom kvalitativ forskning är det därför viktigt att forskaren synlig-
gör sin förförståelse eftersom de tidigare erfarenheter man haft kan påverka tolkningen av studiens 
resultat (Thurén, 2007).  

Den förförståelse eller förkunskap vi har präglar enligt Thurén (2007) hela vårt sätt att se på verk-
ligheten; allt vi upplever, ser, hör, tänker och tycker. I denna studie har jag inspirerats av insikter kring 
hur det är att arbeta som socionom i ett sammanhang där de medicinska kunskaperna till mycket stor 
del anger ramarna för verksamheten, samt insikter kring hur hierarkier på en arbetsplats kan prägla det 
dagliga arbetet. Jag har själv erfarenhet av att arbeta som kurator på ett stort sjukhus och har bevittnat 
hur olika det kan se ut när det kommer till socionomens möjlighet att påverka och vara en aktiv delta-
gare i det tvärprofessionella samarbetet. Jag har sett exempel på tillfällen då socionomen inte blivit 
tilltalad i frågor som rör socionomens egna patienter inom det egna kompetensområdet, men jag har 
också bevittnat situationer då det tvärprofessionella samarbetet fungerat på ett enligt mig helt optimalt 
sätt. Jag har känt hur starkt de hierarkiska strukturerna inom landstinget kan styra och påverka i den 
dagliga kommunikationen mellan olika yrkesgrupper och hur det i vissa fall kan vara en stor del av 
socionomens vardag att bevisa sitt eget värde och visa på sin yrkeskompetens. Det finns också tillfäl-
len då jag upplevt att det funnits en okunskap hos andra yrkeskårer inom sjukvården kring vad som är 
socionomens uppdrag och ansvarsområde. Till dessa erfarenheter kan jag också lägga kunskap kring 
hur det är att själv vara patient i ett sammanhang där olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård be-
höver samarbeta för att skapa ett bra resultat. Jag har känt frustrationen som uppstår när det tvärpro-
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fessionella samarbetet inte fungerar, eller när de institutionella strukturerna försvårat ett samarbete 
över professionsgränserna. Samtidigt har jag också upplevt hur det kan vara när samarbetet fungerar 
väl, och vad detta kan få för effekt på patienten och resultatet av en behandling. Jag har slutligen också 
varit en del av en verksamhet där det tvärprofessionella samarbetet utgjort hela grunden för verksam-
heten och där socionomen - precis som representanter från de andra yrkesgrupperna - haft sin självkla-
ra plats.  

Sammantaget är dessa tidigare erfarenheter det som utgjort grunden för mitt intresse för de fråge-
ställningar som utgör denna studie. Jag är väl medveten om att det finns en risk att jag går in i studien 
med ”färgade glasögon”, det vill säga att jag har med mig redan tidigare befästa åsikter i frågorna. 
Med denna insikt följer dock att jag är extra vaksam på att i möjligaste mån inte låta detta störa min 
studie och mina tolkningar, utan har för avsikt att försöka låta studiens resultat tala för sig själva. I min 
analys och diskussion anser jag samtidigt att mina tidigare erfarenheter kan vara en hjälp när det 
kommer till att förstå hur socionomens roll och möjlighet till inflytande i det tvärprofessionella arbetet 
på olika sätt kan påverka teamet såväl som patienten.  

4.8 Litteratursökning 
Vid urval av litteratur har jag prioriterat det jag ansett varit mest relevant utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Jag har utöver litteratur också vid enstaka tillfällen refererat till uppsatser på olika 
nivåer, i de fall då jag anser att texten var av stor relevans för denna studie. Vid sökning har jag använt 
mig av följande databaser: ESH Discovery, Diva, Academic Search Complete, Google Scholar, Swe-
Med, SwePub och Soc Index. De engelska sökord jag använt är: cross-professional healthcare, inter-
professional collaboration, teamwork healthcare, team collaboration, social worker health care, me-
dical social worker, interprofessional teamwork och interprofessional collaboration and integration, 
Även svenska sökord har använts: tvärprofessionellt arbete sjukvård, sjukhuskurator inflytande, sjuk-
huskurator, socionom inom sjukvård, teamarbete i sjukvården, psykosocialt arbete i sjukvård, teamar-
bete och kurator inflytande. Sökorden har kombinerats på olika sätt. Vid vetenskapliga artiklar har jag 
valt de som är peer-reviewed för att säkerställa ett högt vetenskapligt värde.  

4.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kunskaper som genereras genom en fallstudie blir ofta väl utvecklade eftersom forskarens tolkning 
ingår som erfarenhet och förståelse i studien. Detta faktum kan innebära en fara, då en läsare kan för-
ledas att tro att en fallstudie är redogörelser för hela bilden av en viss företeelse, när det snarare hand-
lar om en enda del eller aspekt av det som studeras, som tolkas via en specifik forskare. Med detta i 
baktanke betonar Meeriam (2011) att vissa forskare anser att det inte går att generalisera utifrån en 
fallstudie. Patel och Davidson (2011) menar dessutom att det är omöjligt att studera något helt förut-
sättningslöst och att alla forskare har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kommer att fär-
ga det material och teorier som produceras. Detta faktum påverkar den interna validiteten; frågan om 
ifall forskaren verkligen visar på ett resultat som överensstämmer med verkligheten. Ratcliffe (1983, 
refererad i Meeriam, 2011) menar att det inte finns något universellt sätt att garantera validitet, utan att 
den alltid är beroende av olika tolkningar av en verklighet. Kemmis (1983) anser dock att forsknings-
resultat som kommer ur en fallundersökning kan vara både upplysande och aktiverande, då resultatet 
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kan utgöras av ”begreppsliga enheter som utgör en plattform för förståelse och handling”. Han hävdar 
att insikter som kommer ur en fallstudie kan fungera reflexivt och därigenom skapa förståelse för och 
förändra en studerad situation. Vad som gör en fallstudie vetenskaplig är enligt Kemmis observatörens 
kritiska medvetenhet och närvaro i situationen. Meerriam (2011) delar denna åsikt och påpekar att det 
är förståelse som är nyckelordet. Om detta utgör grunden för fallstudien så kommer det att medföra att 
också kriterierna för hur man kan lita på resultaten är helt annorlunda än när syftet varit att upptäcka 
en lag eller arbeta med hypotesprövning. Den interna validiteten bör således bedömas via tolkningar 
som utförts av forskaren snarare än i termer av en absolut verklighet, och avsikten med studien bör 
vara att skapa förståelse för en viss företeelse (Meerriam, 2011). För att säkerställa den interna validi-
teten kan en forskare använda sig av olika strategier. Forskaren kan till exempel göra upprepade ob-
servationer av samma företeelse. Detta är dock något som av tidsmässiga skäl inte kommer att gå att 
utföra i denna studie. 

Extern och intern reliabilitet innebär i hur stor utsträckning resultaten från en studie kan tillämpas 
även i andra situationer, d.v.s. hur generaliserbar studien är. Detta kan vara problematiskt i kvalitativa 
studier eftersom människors beteenden är föränderliga. Den kvalitaitva forskningen strävar dock inte 
efter att isolera lagar för hur människor beter sig utan försöker snarare att beskriva människans upp-
fattning av världen. Eftersom detta innebär många olika tolkningar är det svårt att hitta fasta referens-
punkter och göra en exakt likadan studie igen (Meerriam, 2011). Trots detta anser Bednarz (1985, refe-
rerad i Meerriam, 2011) att reliabiliteten inom samhällsforskning är en viktig parameter, då det utan 
denna mätmetod inte kan utvecklas någon vetenskap i riktning mot ”en ackumulation av kunskaper 
som rör förhållandevis stabila lagar”, utan vilka man annars riskerar att beskriva samhället som ett 
virrvarr av okontrollerade faktorer. Guba och Lincoln (1981) framhåller att en studie först och främst 
måste ha en inre validitet för att man ens ska kunna titta på hur reliabiliteten ser ut. Går man däremot 
för långt i sin vilja att kontrollera de faktorer som kan påverkar resultatet, så medför detta att man till 
slut bara kan generalisera studien till situationer som är exakt likadana som den första.  

Det finns följaktligen vissa svårigheter när det kommer till kvalitativa studiers generaliserbarhet, 
inkluderande fallstudierna. Många forskare anser dock att man kan lösa detta problem genom att an-
vända andra termer för generalisering inom samhällsvetenskaplig forskning. Cronbach (1975) menar 
att generaliseringen bör ses som en arbetshypotes och inte en slutsats. Dessa kan i så fall bedömas ge-
nom vilka effekter som uppnås, vilket kan göra att man sedan kan fatta kloka och bättre beslut i fram-
tiden. Erickson (1986) anser att man inte över huvud taget ska sträva efter att få fram abstrakta fakta i 
en fallstudie, utan i stället ska beskriva konkreta fakta genom detaljerade studier. Om man studerar 
dessa fall i detalj kan man sedan använda underlaget i jämförelser med andra fall. På detta sätt anser 
Erickson att det man lär sig av en viss situation verkligen är överförbart på andra situationer. Även Yin 
(2015) hävdar att fallstudier kan generaliseras om dessa inte utgör ett urval som är menat att användas 
vid statistik, utan att den kan generaliseras till teoretiska påståenden, men inte till populationer. 

4.10 Metodkritisk diskussion 
Jag har gjort ett antal metodologiska överväganden som är redovisade i första avsnittet i detta metod-
kapitel. För att komma fram till dessa har jag noga studerat olika alternativ. Hade jag valt en kvantita-
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tiv metod för min studie och exempelvis skickat ut enkäter, hade jag kunnat nå ut till många fler an-
ställda inom den organisation jag var intresserad av. Med denna metod hade jag troligen också lättare 
kunnat göra större generaliseringar av resultatet. Enligt Bryman (2011) är dock den kvantitativa fors-
karens huvudsakliga intresse av mer naturvetenskaplig art, där kausaliteten är en viktig del. Eftersom 
jag är intresserad av att i studien så detaljerat det är möjligt beskriva hur något är, snarare än varför, 
anser jag att mitt val av kvalitativa intervjuer inom en fallstudie är motiverat.  

Jag valde fallstudien för att den enligt Merriam (2011) är en metod som lämpar sig väl när man vill 
komma åt subjektiva faktorer som tankar, känslor och önskningar inom en specifik kontext. Fallstudi-
en är trots sin kontextberoende form av stor vikt för utvecklingen inom samhällsvetenskapen. Denna 
kunskap utgör enligt Flyvbjerg (2003) kärnan i den form av aktivitet som krävs för att utveckla exper-
tis inom ett område, då den är en helt nödvändig komplettering till den mer rationella, analytiska kun-
skapen. Han menar dessutom att fallstudiens närhet till det verkliga livet är helt central när det kom-
mer till all samhällsvetenskaplig forskning, och att studiernas unika förutsättningar inte utgör någon 
begränsning utan snarare en förutsättning för att kunna skapa kunskap inom detta ämnesområde. Med 
detta som bakgrund kan man se denna studies nyanserade bild av verkligheten som ett viktigt bidrag, 
trots sitt begränsade urval och kontextspecifika förutsättningar. Huruvida studien är god som exempel 
för generalisering till även andra liknande verksamheter, ankommer på hur noggrann man varit vid 
valet av verksamhet som ett intressant exempel kopplat till den form av frågeställning som avses, samt 
på hur studiens resultat ser ut. Till detta återkommer jag i diskussionsavsnittet. 

De informanter som deltog i studien valdes ut genom ett ändamålsurval och snöbollsurval. Ef-
tersom dessa inte är slumpmässiga så har inte alla som skulle kunna vara aktuella för studien haft ex-
akt samma chans att deltaga. Detta kan ses som en begränsning eftersom det inte bidrar till någon stor 
spridning av resultatet. Då fallstudien i sin form avser att fokusera på en enda företeelse inom sin spe-
cifika kontext ansågs dock dessa urvalsmetoder som lämpliga för studien. Ytterligare en begränsning i 
studien kan finnas i och med att samtliga informanter arbetar på samma avdelning inom företaget. 
Trots min absoluta avsikt att beakta konfidentialiteten i studien finns alltid en liten risk att informanter 
i något fall ”förskönar” sina svar i rädsla för att svaren skall kunna kopplas till en specifik person inom 
en inte alltför stor organisation. Jag har också valt att samla socionomernas uttalanden i studien under 
en enda kategori (informant S). Detta får konsekvenser för transparensen i studien, men genom deras i 
många fall liknande resultat bedömer jag att det är viktigare att skydda anonymiteten. 

I fallstudien ingår att acceptera att undersökningen är en process, där man lär under processens 
gång. Detta anser jag stämmer väl överens med min avsikt i denna studie, där jag inte bara strävar ef-
ter att få informanterna att berätta om socionomens roll och det tvärprofessionella arbetet, utan också 
vill kunna se ”bakom” orden och komma åt hur de påverkas av både organisation och arbetssätt, och 
vad de upplever att det medför för gruppen. Detta synsätt - att mitt lärande består av att informanterna 
detaljerat beskriver sin egen vardag och skapar en bild av sin verklighet - ligger väl i linje med den 
socialkonstruktionistiska ansats som är vald för studien. Enligt denna existerar ingen tvingande och 
absolut yttre verklighet utan konstrueras av dess deltagare. 
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Kapitel 5 Resultat 
Nedan redovisas den empiri som inkommit under intervjuerna inom ramen för studien. Denna är upp-
delad i fyra kategorier: organisationen, teamarbete, roller/hierarkier och inflytande. Då texten refere-
rar till representanter ur andra yrkesgrupper än socionomer kommer dessa att refereras som ”informan-
terna” (informant A, B, C & D). Då socionomerna avses refereras dessa som ”socionomerna” (infor-
mant S). Detta på grund av liknande svar samt för skydd av anonymiteten. Om vissa uttalanden kom-
mer från samtliga i gruppen - socionomer och andra yrkesgrupper - kommer detta att särskilt påpekas. 

5.1 Organisationen  
Både socionomer och andra informanter belyste den utveckling som skett i organisationen från starten 
år 2014 och fram till nu. Det framkom att den stora förändring som skett i samband med att många fler 
anställts också medfört att känslan mellan de anställda successivt förändrats, och att beslutsvägarna 
blivit längre. Samtidigt uttrycker socionomen att det finns en acceptans kring att detta är en naturlig 
följd av att företaget växer. 
  
 När vi startade så var vi ju en liten grupp…så det var ju litet och …vi jobbade väldigt nära    
 varandra och så och då blev det en ganska platt organisation där alla var väldigt nära ledningen. Vi träf-
 fades dagligen och diskuterade det som hände. Det gick väldigt snabbt att framföra synpunkter och   
 åsikter och genomföra förändringar (Informant B).  

 Vi var ganska mycket … det kändes från början ganska mycket som ett familjeföretag faktiskt… vi var  
 som en familj med våra chefer som en slags föräldrar. Och lite så finns väl kvar, men inte på samma  
 sätt förstås. Så det har ju professionaliserats och det har ju behövts (Informant S). 

Flera av informanterna framhåller vikten av att fortfarande behålla det som beskrivs som själva grund-
strukturen i verksamheten, trots att organisationen växer och fler anställs. De benämner detta som det 
öppna klimatet inom företaget med ett tätt teamarbete där dialogen mellan de olika yrkesgrupperna är i 
centrum och man har stor möjlighet till eget inflytande. 

  Jag tänker att det vuxit från det lilla till det stora…men fortfarande med stor empatisk…stor vilja att  
 hjälpa folk som är svaga och utsatta. Så det kommer från ett håll och ….har vuxit till och blivit fler och  
 fler team efter hand. Det är en väldigt impulsiv och tillåtande struktur. Man har alltid möjlighet att säga  
 vad man tycker om saker och så. Och så vill man ju hålla sig framme… följa med forskningen… Så den 
 här organisationen är otroligt dynamisk och föränderlig (Informant D). 

Informanterna påtalar att det finns en kraft i att arbeta gemensamt med samma värderingar och grund-
tänkande kring hur man ska nå bästa resultat och få patienten att känna sig delaktig. En av informan-
terna säger med eftertryck hur viktigt det är att dela denna grund. 
  
 Det viktigaste är en gemensam syn på kraften i pacing och toleransnivå… en ökad medvetenhet …att vi 
 angriper problemen från olika håll. Och att vi har en gemensam syn på det. Det är väldigt viktigt. (In-
 formant C). 

 Det där att känna sig sedd… det är det jag upplever… människor liksom känner sig sedda här… som  
 jag tror gör att vi har den här helhetssynen, att vi liksom jobbar ihop och att vi är bra på bemö-  
 tande. Det tror jag är gemensamt för oss. Att vi alla tänker att det är viktigt (Informant B). 
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Att arbeta mycket gemensamt innebär också att rent praktiskt träffas ofta. Flera informanter berör hur 
många tillfällen per vecka som de anställda träffas i olika konstellationer. De flesta anser att detta är 
nödvändigt för att kunna bibehålla företagets gemensamma anda trots många anställda. Det finns dock 
skillnader mellan hur informanterna beskriver detta faktum.  
  
 Det är verkligen come together. Så det är det ena mötet som vi har fyra gånger i veckan och den femte  
 gången har vi utbildning. Sen går en av våra chefer ner varje morgon till bageriet och köper fika … så  
 samlas vi alla och pratar om dagen… det kan vara högt och lågt. Semester och sjukdom förstås, men  
 lika gärna hur man bäst bokar en biljett till Gotland i sommar. Han har t.o.m. fixat en speciell lokal för  
 att alla ska få plats. Det är fantastiskt (Informant E). 

Detta kan jämföras med följande uttalande om samma möten: 

 Sen har vi möten varje morgon. Jo, det är ju bra att kunna gå igenom vilka är sjuka och så. Det har vi  
 behållit. Vi dricker the och äter macka. Sen har vi professionsmöten då en dag i veckan. På onsdagar  
 träffas vi också en halvtimme angående deltagarna. Så det blir många halvtimmar som går till möten  
 (Informant C). 

Några informanter påtalar att denna organisation också ställs inför utmaningar som ibland kan uppfat-
tas som problem. Dessa beskrivs tydligt av informanterna som kalendern, förändringstakten och 
stressnivån. Det finns en oro hos två av informanterna att de anställda ska arbeta för hårt och inte må 
bra av detta. Informant C berör rädslan för att folk inte ska räcka till och orka: 

 Ja, det är ju när det blir fullt i kalendern då…det brottas vi ju med allihopa..och när det blir det så tappar 
 man lätt förmågan att se klart och börjar att bara bita ihop i stället. Och slutar att kommunicera, och då  
 är det inte bra. Då blir det inte bra. Och så har det varit till och från och det finns alltid en beredskap för  
 att det ska hända igen, för så kan det vara eftersom verksamheten är föränderlig… (Informant B). 

 … det kan vara lite oroväckande det där, när hjälpandet är passionen och man vill ge mer än man kan.  
 Personligen tycker jag att det är bättre att ge lite mindre till fler. Man kommer ju inte att kunna hjälpa  
 folk på längre sikt ifall man brinner upp längs vägen liksom… (Informant C). 

Även ämnet om ett snabbväxande företags risk för ”växtvärk” finns det både informanter och socio-
nomer som berör. 
  
 Ja, i gruppen har det känts… när det kommer nya beslut så kan man verkligen känna att stämningen blir 
 påverkad. Alla blir lite trötta och missmodiga och frustrerade. På sikt brukar det bli bra, men när man är 
 i processen….. många gånger har man tänkt att ”nu ska vi nog få jobba på lite i lugn och ro”. Så får  
 man nog sluta att tänka helt enkelt (Informant B). 

 jag är ändå ganska nöjd. Jag menar… baksidan med det här är ju att det är så flexibelt så att det händer  
 väldigt mycket. Är man inte lite elastisk i sitt inre då kan man uppleva det som jobbigt.”Jamen, är det  
 en förändring nu igen, nej men Gud, har vi anställt tre till den här veckan?  (Informant S). 

Sammanfattningsvis visar informanter och socionomer på en verksamhet i utveckling. Det framgår 
tydligt att sättet att tänka och förhålla sig till både varandra och patienterna är något man eftersträvar 
en samsyn kring. Informanterna betonar också ledarnas tydliga avsikt att försöka hålla ihop företaget, 
trots den numera stora organisationen. Bland de som varit med från starten kan urskiljas en viss sak-
nad kring den närhet som fanns mellan de anställda när företaget var litet och möjligheten att påverka 
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verksamheten var stor. Företaget beskrivs som ”dynamiskt” eller ”plastiskt” och både informanter och 
socionomer påpekar vikten av att vara en människa som kan handskas med återkommande förändring-
ar. Under intervjuerna framkommer ingen tydlig skillnad mellan hur socionomerna ser på organisatio-
nens för- och nackdelar, gentemot hur övriga informanter beskriver densamma. Den skillnad som upp-
visas i svaren är tydligare kopplat till anställningslängd än till yrkestillhörighet. 

5.2 Teamarbete 
Informanter och socionomer pratade mycket om vikten av det tvärprofessionella samarbetet. I några 
fall relaterade informanterna detta till patienternas behandlingsresultat och den multimodala arbets-
modellen - vilken bygger på ett nära teamarbete -  medan både informanter och socionomer betonade 
hur mycket det tvärprofessionella samarbetet betydde för relationerna mellan yrkesgrupperna och den 
trygghet som skapades i det nära samarbetet. Både informanter och socionomer menade också att det 
hade betydelse för möjligheten till delade arbetsuppgifter och en avlastning i både mental börda och 
arbetsmängd. 

 Ja, teamarbetet ÄR jobbet! Jag tänker…att möta smärtpatienter som har landat helt i sin sjukroll, om  
 man skulle sitta ensam på sin kammare… Det orkar man inte med, det är liksom för tungt. Vi måste  
 vara i den här helheten för att orka lyfta liksom. Det blir vår trygghet, att vi har varandra (Informant S). 

 jag känner mig väldigt nöjd över att jag är där jag är och att vi jobbar så här, för då känner jag mig trygg 
 och behöver inte brottas med saker som kan bli svårt om man inte kan kommunicera med varandra. Och 
 är jag inte trygg så känner patienterna det (Informant B). 
  
 då och då sviktar ju energin och då är det så skönt att känna att det gick av sig självt ändå. Att det var  
 någon annan som tog vid. Det var hela tiden energi. Det var en ljuvlig upplevelse! (Informant D) 

Informanter och socionomer var samstämmiga i att det tvärprofessionella arbetet är det som utgör 
grunden för deras arbete. För att fördjupa mig lite i vilken roll teamet hade för de anställda ställde jag 
en följdfråga som gällde vad de gjorde ifall det någon gång blev för tufft en dag? Vart gick de med 
sina upplevelser kring detta? Svaret var lika entydligt här: 

 …till teamet. De har ju utvecklats till inte bara mina kollegor utan också till min vänner  
 (Informant B). 

 Ja, då går man och knackar på hos någon annan i teamet. Det är bara att gå och fråga om  
 en stund….om någon har en stund för att prata. Vi sitter ju liksom dörr i dörr och alla vet… 
 …känner liksom om man har något man behöver prata om (Informant A). 

Även här framhålls vikten av det tvärprofessionella samarbetet, här beskrivet som en ventil och en 
möjlighet att ”prata av sig”. Det jag hör under intervjuerna är att informanter och socionomer i sina 
uttalanden också utgår från att de känner till varandras patienter, och att detta ytterligare förenklar 
kommunikationen dem emellan. Flera av dem påpekade också -  precis som i citatet från informant B - 
att man kommer nära varandra när man arbetar så tätt, och att detta leder till att man också lär känna 
varandra väl. Detta beskrevs som en tillgång, och två informanter nämner också ordet trygghet. Infor-
manter och socionomer pekar också på vikten av att man har denna bas att relatera till när det dyker 
upp svåra fall. Sammantaget var både informanter och socionomer överens om att det tvärprofessio-
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nella samarbetet är något positivt i en verksamhet som inte alltid har positiva förtecken vad gäller pa-
tienternas situation och problematik.  

Det fanns också faktorer som informanterna ansåg vara värt att hålla ögonen på, några saker som 
de lyfte som viktiga för att få det tvärprofessionella arbetet att fortsätta att utvecklas i positiv riktning. 

  
 Jag tycker att det funkar jättebra. Det blir….det viktiga är att vi får jobba ihop ostört under en längre tid  

 och så här….beroende på att folk har slutat och sådär och lite omorganisation och så, så har det varit  
 tvunget att brytas…Det förstår jag att det också måste göras ibland, men det har verkligen ett värde att  
 man jobbar ihop ett tag (Informant C). 

 Det är jätteviktigt att vi lyssnar på varandra. Om någon har en åsikt så kan man ju inte bara avfärda det  
 med att det gäller någon annan utan då får vi diskutera om vi har olika åsikter eller så. Ibland ser vi oli-
 ka på saker, men vi har en fri och öppen diskussion. Det blir ju lättare också ju längre vi är i samma  
 team. Facit får vi ju först efteråt. Det är ett lärande hela tiden (Informant D). 

Flera informanter framhåller vikten av att få vara kvar i samma team en längre period, något som be-
skrivs är kopplat till fördelar som är kopplade till att lära känna varandra. Detta menar informant D är 
en förutsättning när man behöver kunna föra en öppen diskussion med varandra. Alla informanter för-
utsätter dock inte att detta alltid går helt smärtfritt. En av informanterna påpekade att det ibland kan 
behövas hjälp utifrån.  
 jag tror att det finns potential att jobba ännu mer kring teamsamverkan. Det kan ju se lite olika ut.…  
 därför tror jag att det är väldigt bra att vi också har handledning nu, det är bra när någon annan kom-
 mer och ser med andra ögon….det är ett steg åt det hållet (Informant B). 

Sammanfattningsvis anser både informanter och socionomer att det tvärprofessionella samarbetet ut-
gör en grund till mycket positivt inom denna organisation. Nästan samtliga påpekade detta och visar 
på en tydlighet och samstämmighet i frågan. Det sistnämnda citatet visar dock att någon av informan-
terna fortfarande anser att det finns en utvecklingspotential inom detta ämne. Ytterligare en av infor-
manterna uttryckte det som att man ständigt arbetar och lär av varandra. Ingen av informanter eller 
socionomer uttryckte att man skapar förutsättningar för tvärprofessionellt samarbete en gång för alla 
och sedan inte behöver arbeta på det, utan flera påpekade att detta är ett on-going-project. Precis som 
vid frågorna angående organisationen kunde det här urskiljas vissa nyansskillnader mellan informan-
ters och socionomers olika åsikter och inställning kopplat till person, men dessa upplevdes främst höra 
samman med personlighetstyp och tidigare erfarenhet i yrket, snarare än till ifall de arbetade som so-
cionomer eller inom någon annan yrkesgrupp.  

5.3 Roller och hierarkier 
Detta ämne upptog en stor del av intervjuerna. Eftersom jag - i enlighet med studiens syfte och fråge-
ställningar - var intresserad av hur socionomens roll såg ut i denna organisation, så kom mycket av 
intervjuerna att behandla just roller. Jag frågade dels om hur rollerna såg ut vad gäller status och pre-
stige och dels ifall man upplevde någon skillnad på hur man behandlades i organisationen med hänsyn 
till vilken yrkesgrupp man tillhörde. Två av socionomerna svarade specifikt på vad socionomens roll 
innefattade, dock uttryckte de två helt olika synsätt på vad frågan innefattade. 
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 …men min roll är ju socionomens. Det betyder att jag att jag möter deltagarna på nybesöken och att  
 jag frågar om allt som har med den psykosociala biten att göra. Du vet, hur det ser ut i förhållande till  
 arbetet, familjen och så. Sen har vi ju mycket kontakter med myndigheter… I min roll samarbetar jag  
 nog mest med läkaren… det är vi som har mycket tillsammans när det kommer till sjukskrivningar och  
 så… men jag känner ändå att det är öppet på något sätt. Att vi hjälps åt samtidigt som vi gör det vi   
 måste (Informant S). 

 ja, jag upplever nog att det är skillnad… så att man… jag kan nog ändå tycka att man kanske räknas lite 
 mer på ett sätt.. Att socionomen har högre status… det kan jag nog tycka (Informant S). 

Dessa två uttalandena är exempel på att både socionomer och informanter ibland kunde tolka samma 
fråga helt olika. En informant gav en förtydligad bild av hur socionomens roll uppfattades av någon ur 
en annan yrkesgrupp: 
 …jag tror nog att vi är ganska öppna. Men vissa ansvarsbitar gör ju att det ruckas lite på strukturen.  
 Sjukintygen måste ju läkaren skriva och blir det strul så måste läkaren agera. Men jag kan säga…. har  
 man jobbat länge ihop…. man litar ju mer och mer på varandra. Någon kan till exempel säga till so-
 cionomen att ”nu har vi så ont om tid, kan du ta över det här?” och man vet att det blir gjort. Man kan  
 delegera men egentligen handlar det mer om att lita på varandra. Att ha respekt för varandras roller och  
 se var kompetensen finns (Informant D). 

Informanter och socionomer uttalade tydligt - om än på olika sätt - att de upplevde en öppenhet och 
ömsesidig respekt i samarbetet mellan olika yrkesgrupper.. En av informanterna kopplade detta till hur 
hen upplevt det inom en annan sjukvårdsorganisation och relaterade till hur det fungerade i denna or-
ganisation. 
  
 ja, den är ju väldigt stark, den där medicinska hierarkin… kulturen… Sen är det ju olika hur öppna olika 
 arbetsplatser är i den frågan…. så det beror ju mycket på hur chefen resonerar och så… här måste läka-
 ren acceptera att liksom trilla ner lite i hierarkin (Informant A). 

Det framkommer tydligt att det är svårt att prata om en specifik roll utan att samtidigt beröra andra 
yrkesgruppers roller. När informanterna beskriver socionomens roll relaterar de samtidigt till andra 
yrkesgrupper i organisationen. Jag hör en gemensam ton av stolthet hos socionomerna. I den här orga-
nisationen beskrev socionomerna att de var synliggjorda och att deras arbetsuppgifter var viktiga, det 
framgick tydligt av sättet att beskriva sin roll. Även om bara en av socionomerna svarade rakt ut att 
hen ansåg sig ha högre status här än på tidigare arbeten, så framgick det även i andra intervjuer att det 
här fanns en struktur som släppte fram alla yrkeskårer. Många hänvisade till hur arbetsfördelningen 
såg ut mellan yrkesgrupperna, något som tydligt visade på hur rollerna såg ut sinsemellan.  

 det är ingen som är ordförande. Det är ingen som är förmer än den andra utan tvärtom, vi  försöker att  
 dela på gracerna så att arbetsbelastningen i teamet ska vara hållbar. Så att till exempel när vi har team-
 genomgång på slutet tillsammans med deltagarna. Då kan läkaren till exempel ta på sig en sekreterarroll 
 och sitta med sin dator (Informant A). 

 jag upplever att alla kommer från sitt håll till det gemensamma på mötena här. Det är ju det här med att  
 arbeta i team på det här sättet. Varje roll är viktig och det finns ingen prestige kopplat till det. Den som  
 har något viktigt att säga, säger det (Informant S). 

Trots att både informanter och socionomer uttryckte ett välutvecklat samarbete mellan professionerna, 
så var bilden ändå inte helt entydig. I deras uttalanden fanns en glidande skala kring vad olika perso-
ner uppfattar som en ohierarkisk organisation och följaktligen uttrycktes också olika åsikter kring det-
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ta. Någon påpekade avsaknaden av hierarki som något självklart inom detta företag, medan någon an-
nan kunde se det som ett ständigt pågående arbete, som långt ifrån var avslutat. 
  
 jag hade föredragit om läkaren hade tagit ännu ett steg tillbaka i de mötena. För vi andra träffar ju grup-
 pen så mycket, det hade nog varit lättare för oss att hålla i mötena. Nu kan läkaren ha lite svårt att släp-
 pa taget ibland…  Hen hade ju kunnat ägna tiden åt att skriva mer intyg och sånt (Informant C). 

Som sammanfattning kan sägas att diskussionen om roller har berört betydligt mer än socionomens 
roll, trots att frågorna ställdes främst om socionomen. Alla hade något att relatera till som styr hur rol-
ler och arbetsfördelning uppfattas, och via deras uttryckssätt blev det också tydligt att det fanns käns-
lor förknippade med detta. Samtliga visar dock på en organisation som i grunden präglas av öppenhet 
och likhet mellan olika yrkesgruppers värdemässiga status. Någon påpekar att det finns vissa rester av 
det hierarkiska tänkandet kvar som i vissa fall kan påverka arbetet. I denna kategori kunde sociono-
mernas syn på ämnet lättare urskiljas från övriga yrkesgruppers än fallet varit vid tidigare kategorier. 
Detta anses dock helt logiskt eftersom frågorna ofta ställdes med direkt avseende på hur socionomens 
roll uppfattas. Socionomerna själva beskrev sin roll dels med utgångspunkt i vilka arbetsuppgifter som 
ingick och dels med hänvisning till känslan av värde eller status. En av socionomerna upplevde sig ha 
en högre status i denna organisation än hen haft på tidigare arbetsplatser. Ingen påtalade någon större 
skillnad mellan hur socionomens värde upplevdes i organisationen gentemot hur de upplevde att andra 
yrkesgrupper värderades. Skillnaderna i roller kopplades mer till att man hade olika uppgifter att fylla 
i organisationen och att vissa förutsättningar styrdes av den underliggande organisationsplanen. Övriga 
informanter hade i sina svar svårt att fokusera på bara socionomens roll, utan kopplade denna direkt 
till hur övriga roller såg ut och hur samarbetet fungerade. Det blev tydligt att de såg på hela organisa-
tionen som en sammanhängande struktur, där varje del behövdes för att få denna att fungera.  

5.4 Inflytande  

På frågan om hur möjligheten till inflytande ser ut inom organisationen beskrev en informant och en 
socionom det på följande sätt: 

 ja, vi har det bra… vi har egentligen ännu bättre nu i och med att det finns enhetsledare och så. Vi blev  
 ju så många till slut att det kunde vara lite svårt att veta till vem man skulle vända sig…Nu kan man gå  
 direkt till henne och man vet att hon framför det (Informant S). 

 alla får utrymme att jobba som man vill tycker jag. Här är det ju fritt blås liksom. Sen…. vem är inte..  
 det kunde ibland vara lite mer genomarbetat. Men ibland är det skönt… jag går hellre in och kör lite på  
 rutin, än att det ska vara så exakt. Blir det för stramt så funkar det inte tycker jag …det blir inte bra för  
 mig då…(informant C). 

Det framträder tydligt att de är överens om att det finns god möjlighet till inflytande inom organisatio-
nen. Socionomen lyfter fram att det förändrats till det bättre nu när det finns en enhetsledare. Infor-
mant C har en annan ingång till ämnet. Här handlar det om hur mycket man har inflytande över i sitt 
eget sätt att arbeta och hur mycket man har mandat att påverka. Även i detta fall uttalas tydligt en po-
sitiv inställning till verksamheten, med stort förtroende för att varje anställd har kompetens nog att 
sköta sitt arbete på ”sitt sätt”. Informanten visar tydligt i både kroppsspråk och sätt att betona att denna 
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fråga anses viktig. Att varje arbetstagare har denna frihet att styra över sin egen tid och sitt arbetssätt 
motverkades något genom nästa informants uttalande om schemaläggningen. 

  
 Jag tänker spontant att vi har ganska stor möjlighet till inflytande men att alla kanske inte  tänker så hela 

 tiden…för det är ju samtidigt ganska uppstyrt med hur programmet ska se ut och så.. och att det ofta  
 behöver göras förändringar. Man behöver pussla ihop schemat och det är ju inte alltid så lätt…Framför  
 allt om man har nya idéer eller önskningar så lyssnas det på och tas emot, men det är inte alltid så lätt  
 som det låter, eftersom vi samarbetar och schemat är komplext (Informant B). 

Informant B talar om komplexiteten i en stor organisation och påtalar att det är många olika faktorer 
som behöver fungera tillsammans för att en organisation skall uppfattas som flexibel med stor möjlig-
het till eget inflytande. Flera av informanterna upplevdes i någon form aningen uppgivna när de be-
skrev det faktum att schemat styr så mycket av verksamheten. Samtidigt beskrev de sig som relativt 
fria i hur de väljer att arbeta på individuell basis efter sina egna färdigheter. 
  
 det är ju inte som att alla får Feldenkreiz här bara för att vi tror att det är bäst eller så, utan den funktion  
 jag har, det jag är bra på… man serverar det man är bra på. Då bevarar man personens yrkesmässiga  
 stolthet. Att vi får bestämma det själva (Informant D). 

 det har ju liksom egentligen ingen betydelse, vilken grupp eller person det är. Alla får ju göra det som  
 de är bra på…. det viktiga är ju att … jag menar, det finns ju både läkare och socionomer som är duk-
 tiga, med det har ju inte att göra med yrkesrollen hur bra det går. Det handlar ju om att man får göra  
 det man är bra på, och att man får påverka sitt eget sätt att arbeta (Informant C).  
  
Både informanter och socionomer hade något exempel på hur synen på varandra i respektive yrkesroll 
präglades av ömsesidig respekt, och beskrev det värde som fanns i detta synsätt. Man var överens om 
att både hierarkitänkande och inflytande till stor del styrs av den syn som ledningen har i ämnet. Ett 
tydligt exempel på detta är följande uttalande från socionomen: 
  
 …så jag menar att kulturen…det är ju…. en organisation rinner ju neråt. Det är ingen som får luft under 
 vingarna för att vara nåt…. sådär. Om man inte ställer upp på det blir man tillsagd. Du vet, det kan fin-
 nas någon som säger lite överlägset - ”men kan du fixa det här åt mig är du snäll” Då svarar man: 
 ”Näää, vet du vad, jag är inte ditt hembiträde” (skratt). Så nej…så har vi det inte här (Informant S). 

Det fanns fler historier som exemplifierade hur tydlig ledningen är i frågan om yrkesgruppernas värde.  
 …det var någon läkare som en gång hade varit sådär snäsig du vet. Som sa att ”du kan faktiskt komma  
 in och städa här sen, när jag gått hem”. Du vet…sån där stil. Och då…det tog ju hus i helsike och   
 kallades till krismöte. ”här är alla lika och den som inte har förstått det kan gå hem!”. Det var ord och  
 inga visor (Informant S). 

Sammanfattningsvis talar informanter och socionomer om att det finns flera olika betydelse av ordet 
inflytande, och att det finns olika tolkningar kring vad det innebär i realiteten. Några beskrev att det 
var det att få sin röst hörd, att få vara med och bestämma. Andra talade om det som friheten att få be-
stämma själv över sitt arbetssätt. Någon menade att det mer handlar om hur högt en roll värderas och 
hur man ser på varandra. Sammantaget löper det som en röd tråd att det anses att grunden är samarbe-
tet och hur detta styr hur man fördelar roller och möjlighet till inflytande inom organisationen. Dessa 
åsikter påverkades inte alls av ifall informanten var socionom eller tillhörde en annan yrkesgrupp.  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Kapitel 6 Analys 
Jag kommer i denna analys att utgå från studiens syfte och frågeställningar tillsammans med den teo-
retiska ram jag valt för studien. Jag använder teori för att tolka materialet. 

6.1 Socionomens yrkesroll 
Grunden för socionomens yrkesroll på Brageeklinikerna skapas av den formella utbildning som är ett 
krav för att få vara en del av verksamheten, i och med organisationens anslutning till landstingets 
vårdval och den multimodala organisationsmodellen. Denna typ av rollstyrning är ofta kopplad till 
lagstiftning, förknippas med regelverk och upplevs följa ett förutbestämt mönster (Westlander, 1993). 
Yrkesrollen kan enligt Katz och Hahns (1978, refererad i Westlander, 1993) samtidigt förknippas med 
krav eller förväntningar som relaterar till utövandet. Enligt Nilsson (1993) är dessa förväntningar vik-
tiga då positionerna inom en grupp genom detta blir tydliga, vilket bidrar till ett bra samspel. Förvänt-
ningarna på socionomen i denna studie beskriver informanterna främst som den som tar hand om pati-
enternas psykosociala förhållanden och kan försäkringssystemet, vilket visar tydligt att socionomens 
roll är tydlig och avgränsad i detta avseende. Det som både informanter och socionomer beskriver som 
centralt i socionomens yrkesroll är dock att vara en del av det tvärprofessionella samarbetet i företaget, 
där alla roller bedöms lika viktiga för verksamheten. Nilsson (1993) beskriver att just yrkesroller ofta 
hänger ihop som ett nätverk, där alla är beroende av varandra. Inom en grupp skapas det dessutom ett 
stabilt mönster av roller, normer och relationer mellan gruppens medlemmar. Utan denna rollstruktur 
skulle allt samspel med andra utanför gruppen bli kaotiskt. Socionomerna själva beskriver detta som 
att vara en kugge i hjulet, där alla i teamet behövs för att kunna utföra ett gott patientarbete, men också 
för att organisationen skall fungera. Vem som har ”ordföranderollen” i teamet kan variera från en gång 
till en annan. ”Varje roll är viktig och det finns ingen prestige kopplat till det. Den som har något vik-
tigt att säga, säger det” Detta tyder på att det inte finns någon fast hierarkisk ordning inom gruppen. 
Den typ av delade roll som socionomen har - där en del har att göra med vilka arbetsuppgifter som 
skall utföras inom en grupp och den andra har med gruppens samspel att göra - benämner Nilsson 
(1993) som att inneha en uppgiftsroll respektive en samspelsroll. Både informanterna och sociono-
merna är helt överens om att båda dessa delar ingår i socionomens yrkesroll.  

6.1.1 Organisationens påverkan på yrkesrollen 
Den roll man har inom en organisation ställs ofta i position till organisationsstrukturen och verksamhe-
tens utveckling och syfte (Westlander, 1993). Rollerna inom Brageekliniken utvecklas tydligt i sam-
klang med att organisationen växer och det övergripande syftet med verksamheten förmedlas öppet via 
transparensen från ledarna. Att växa fort och gå från en liten, familjär organisation till en arbetsplats 
med 60 stycken anställda har dock påverkat alla inblandade när det kommer till både arbetsmiljö och 
roller gentemot varandra. I beskrivningen av hur socionomen och övriga informanter anpassat sig efter 
de föränderliga förutsättningarna, kan detta likställas med det som Svedberg (2007) beskriver som att 
inta systemiska roller. Mellan dessa roller finns ett ständigt pågående samspel där deltagarna inordnar 
sig i laget för helhetens bästa. Men, menar Svedberg vidare, varje roll har sin vinst och sitt pris. Att 
arbeta mycket nära varandra under uppbyggnaden av ett företag ger vinster i form av grupptillhörighet 
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och känslor av trygghet, men kan samtidigt innebära enskilda åsidosättanden och kompromissande. 
Det finns exempel på på detta i denna studie. En informant påpekar att det ibland upplevts jobbigt med 
företagets ständiga förändringar, men att detta är något man får ”sluta att tänka på” eftersom det är en 
del av företagets utveckling. En av socionomerna påtalar å andra sidan det positiva i den trygghet som 
skapats i takt med alla nära samarbeten, och hur mycket den betyder i en arbetsmiljö som ofta präglas 
av svåra patientfall. 

Under den första delen av företagets utveckling beskrivs också hur företaget mest påmint om en 
familj där rollerna hängt ihop som ett inbördes nätverk. Nilsson (1993) beskriver denna process som 
ett helt nödvändigt sätt att utveckla en struktur i en ny grupp, där man successivt skapar ett stabilt 
mönster av roller, normer och relationer mellan medlemmarna via ett socialt samspel. Utan denna ut-
vecklade rollstruktur skulle samspelet bli kaotiskt förr eller senare, menar Nilsson. Senare i ett före-
tags utveckling kan man se företaget som ett alltmer tydligt eget system, med sina unika regler och 
värdegrunder. Detta system styr sedan i sin tur förväntningar och krav på hur deltagarnas roller bör 
utvecklas och definieras. Detta kan enligt Westlander (1993) betecknas som en institutionell före-
tagskultur, en social struktur som påverkar olika individers sociala beteende inom sin roll.  

Både informanter och socionomer exemplifierar något av Brageeklinikernas företagskultur genom 
att visa på korta beslutsvägar, täta sammankomster och en icke-hierarkisk struktur, där socionomens 
roll värderas lika högt som någon av de andra yrkesgrupperna. Detta kopplas vidare intimt samman 
men det teamarbete som många beskriver som grunden för organisationens arbetsmodell. 

6.1.2 Yrkesrollsidentiteten 
Den del av yrkesrollen som är nära sammankopplad med den egna individen är yrkesrollsidentiteten, 
de värderingar och förväntningar som individen har på sitt eget beteende. Denna identitet menar Nils-
son (1993) är nära förknippade med frågor som vem man är, vad man kan och vad man är värd. I in-
tervjuerna berörs ämnet värde vid ett flertal gånger. Socionomerna upplever sitt värde i organisationen 
som högt och känner sina arbetsuppgifter som viktiga för teamet och patienterna. Man uttalar också 
tydligt upplevelsen av en öppenhet och ömsesidig respekt i samarbetet mellan olika yrkesgrupper. In-
formanterna betonar socionomens värde som något självklart i teamet, utan inbördes hierarkisk ord-
ning. I den här organisationen beskriver socionomerna att de är synliggjorda, vilket kan överföras till 
känslor kring kompetens och identitet; man märker tydligt att de upplever sig som en viktig del av ett 
team som gör skillnad för andra människor. Detta påverkar också hur de ser på sig själva. Genom des-
sa exempel framgår det tydligt att socionomen själv känner sitt värde i organisationen. Genom att rol-
len och yrkesidentiteten är tydlig, blir också informanternas uttalanden om socionomens självklarhet i 
teamet logiska. 

6.2 Socionomens möjlighet till inflytande 

6.2.1 Att föra fram sina åsikter  

Det lättaste sättet att skaffa sig inflytande och få föra fram sina åsikter är genom makt (Thylefors, 
2013). Detta uppnås enklast genom en formell position eller en titel. På frågan om socionomens möj-
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lighet till inflytande svarade socionomen att det var positivt att det nu fanns en enhetsledare som kun-
de utgöra en bro mellan arbetstagarna och ledningen. Detta ansågs alltså som ett formellt utnämnande 
som bidragit till något positivt för gruppens möjlighet till inflytande, trots att utnämningen till enhets-
ledare i sin form skulle kunna innebära en maktposition, med följd att övriga teammedlemmar tappar i 
makt och inflytande. Att detta inte uppkommit i detta fall förklarar Nilsson (1993) genom att makt är 
en subjektiv upplevelse mer än en fast form. Thylefors (2013) påpekar dock att alla former av ledar-
skap per definition innebär inflytande över andra, men trots detta kan formella chefsposter påverka i 
positiv mening när det kommer till övrigas möjlighet till inflytande. Allt handlar om hur kommunika-
tionen mellan ledare och anställda ser ut. Exempel på socionomens möjlighet till inflytande uttrycks 
av en av socionomerna som: ”nu kan man gå direkt till henne och man vet att hon framför det”. 

Socionomen har även andra sätt att föra fram sina åsikter inom organisationen. Teammötena är ett 
sådant forum. Här möts representanter ur olika yrkesgrupper och diskuterar tillsammans ärenden av 
vikt för både anställda och patienter. Deltagarna inom teamet kan ses som innehavare av informell 
makt. I denna typ av system har alla oavsett position möjlighet att påverka och ha inflytande (Nilsson, 
1993). Utmärkande för denna typ av inflytande är enligt Thylefors (2013) förmågan att bygga relatio-
ner, lyssna och ta till sig andras idéer. Samspelet i teamet består av ett nätverk av ömsesidiga maktrela-
tioner. Själva inflytandet grundar sig på att andra vet att en person har goda kunskaper inom ett områ-
de. Detta beskrivs som en form av expertmakt som utgör en form av funktionellt inflytande, där den 
som har mest kompetens ges störst inflytande (ibid). 

 En av socionomerna beskriver att alla kommer ”från sitt håll” till de gemensamma mötena och tar 
med sig sin respektive kunskap. En annan informant beskriver socionomens möjlighet till inflytande 
inom gruppen som: ”här är det fritt blås liksom”. Informanten betonar dock att detta med högt i tak 
och stor möjlighet till egen påverkan också har en baksida; nämligen att allt inte alltid känns så ge-
nomtänkt och välorganiserat. Ytterligare en informell form av möjlighet till inflytande är det samarbe-
te som skulle kunna beskrivas som ”stoppa-i-korridoren-pratet”. Denna plats att föra fram sina åsikter 
på beskrivs som den mest informella. Här stoppar man helt enkelt den man vill prata med, alternativt 
går och knackar på dörren. Detta sker då helt oavsett om den man söker tillhör ledning eller ej. Socio-
nomen beskriver att hen har lika stora möjligheter som alla andra till denna form av kommunikation. 

6.2.2 Påverkan på det egna arbetet 

Både informanter och socionomer visar på stor möjlighet till egen påverkan på det dagliga arbetet. En 
av informanterna förklarar tydligt att en individuell kompetens som finns hos någon enskild medarbe-
tare gärna tas vara på, även om detta medför att inte alla patienter får exakt samma behandling. Socio-
nomerna bekräftar denna inställning men pekar också på svårigheter som kan påverka känslan av att 
kunna styra över sitt eget arbete. Dessa uppges främst som genomförandet av alltför många föränd-
ringar på kort tid. Ytterligare en försvårande faktor som berör det egna arbetet beskrivs av både socio-
nomer och övriga informanter som det fulltecknade schemat, där alla måste anpassa sig efter en kurs-
plan som till stor del styr dispositionen av arbetstiden.  
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Det går att utläsa en svag frustration i informanternas och socionomernas upplevelser av påverkan-
de faktorer för egen delaktighet i beslut kring det egna arbetet. Nilsson (1993) menar att detta kan för-
stås genom att möjligheten att vara delaktig i beslut som rör det egna arbetet är grundläggande för att 
känna att man har inflytande inom en organisation och därför är av stor vikt. Svedberg (2007) talar om  
inre ledarskap, där man uppmärksammar den tillfredsställelse som finns i att styra över sin egen tid. 
Även om socionomer och övriga informanter hade olika exempel på detta, uppfattas både vikten av 
det inre ledarskapet och utmaningarna i samband med detta, som gemensamma för grupperna.  

6.2.3 Inflytande och status  

Enligt Nilsson speglar inflytande vilka makt- och statusmönster som finns inom grupper eller på en 
arbetsplats. Trots att både informanter och socionomer menar att det råder en ohierarkisk, relativt ”sta-
tus-fri” miljö på Brageeklinikerna, så menar Nilsson att allt samspel mellan människor i någon form 
inbegriper olika former av makt eller status eftersom alla roller i grunden värderas olika. Nilsson be-
skriver vidare att inflytande och makt bara existerar så länge någon tror att den finns. Det finns flera 
exempel i studien på att tanken om vem som mest inflytande är en subjektivt skapad mening som styrs 
av hur någon tolkar en situation. I ett fall uppger en informant att hen hade föredragit om läkaren hade 
tagit ännu ett steg tillbaka - och alltså uppfattas ha en del inflytande i organisationen - medan en annan 
informant upplever att ” här måste läkaren acceptera att liksom trilla ner lite i hierarkin”. Någon an-
nan påpekar att fysioterapeuten har en extra viktig roll att fylla inom denna verksamhet, då mycket av 
grundidéerna inom organisationen är hämtade ur fysioterapeutens arbetsområde. Ytterligare en av in-
formanterna menar att socionomen nog har en stabil ställning i gruppen, då mycket av arbetet sker i 
samarbete mellan socionom och läkare. En av socionomerna uppfattar sig också ha lite högre status 
inom denna organisationen gentemot tidigare. Både socionomen och övriga informanter påtalar dock 
att grundtanken verkligen är att arbeta sida vid sida, utan inbördes skillnader i status kontra inflytande. 
Både informanter och socionomer är överens om att detta synsätt sprids och påverkas starkt av hur 
ledningen agerar och tänker. I citaten finns flera exempel på tydliga markeringar från ledningen som 
visar att lika värde mellan yrkesgrupperna är något som förutsätts inom organisationen. ”Här är alla 
lika och den som inte har förstått det kan gå hem!” Spridningen mellan olika svar om vem som antas 
inneha stort inflytande inom grupperna visar på att ingen har en tydligt uttalad ledarroll utan att detta 
varierar och påverkas av enskilda tolkningar. Nilsson (1993) menar att ingen grupp är helt statusfri, 
men i denna studie påtalar både socionomerna och informanterna att detta verkligen är en ambition 
inom organisationen. 

6.3 Att arbeta i team 
I fallföretagets profil beskriver man sin verksamhet som ”teamarbete på riktigt” (www.bragee.se). Fle-
ra informanter bekräftar att teamarbetet är grunden för verksamheten och utgör en arena där man kan 
göra sin röst hörd, oavsett yrkestillhörighet. Nilsson (1993) menar att detta är av stor vikt, då man 
inom en grupp ständigt påverkar varandra genom olika former av samspel, vilket skapar ett stabilt 
mönster av roller och relationer mellan medlemmarna. Skulle samspelet inte fungera och bara vissa 
röster få höras, menar Nilsson att detta skulle medföra en kaotisk rollstruktur.  
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Att ha en stabil grund med tydliga roller medför enligt en av socionomerna att man kan hämta kraft 
från teamsamarbetet när verksamheten är energikrävande, men också att det är ett viktigt forum för 
samtal över yrkesgränserna. Hen menar att det också skapar en trygghet att veta hur man fungerar som 
team. Just känslan av trygghet är en av sakerna som även informanterna ofta återkommer till i sina 
berättelser om teamets betydelse. Nilsson (1993) förklarar detta genom att påtala att de roller vi intar 
inom en grupp för att skapa trygghet påverkar oss mer än vi tror. Rollerna är, enligt Nilsson, en stor 
del av oss och samspelet mellan olika roller är - precis som känslan av trygghet - viktiga för vår identi-
tet. Det är därför sannolikt att socionomens uttalande om vikten av tryggheten i teamet till stor del 
också påverkar hur socionomen upplever sin yrkesidentitet.  

Ett team där var och en ansvarar för sitt eget arbete men det samtidigt krävs ett nära samarbete mel-
lan yrkesgrupperna beskriver Thylefors (2013) som ett interprofessionellt team. Inom detta delar man 
inflytandet över verksamheten och i den mån det finns en ledare, så fungerar denna mest som en lag-
ledare. Detta exemplifierar en av informanterna tydligt genom att beskriva hur man byter roll i teamet 
beroende på vilket ämne som diskuteras. Möjligheten till inflytande varierar därför beroende på typ av 
ärende och inte beroende på vilken yrkesroll man besitter. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa av resultatet att socionomerna upplever sig ha god möjlighet 
till inflytande inom det tvärprofessionella teamarbetet i organisationen. Rollen upplevs som tydlig och 
respekterad av övriga teammedlemmar. Övriga informanter bekräftar denna syn på socionomen. Ge-
nom att teamarbetet är så centralt för verksamheten har det visat sig att socionomens yrkesroll i vissa 
fall varit svår för informanterna att beskriva som en enskild frikopplad del av verksamheten. Istället 
beskrivs socionomrollen av flera informanter via de yrkesspecifika arbetsuppgifter eller uppdrag som 
följer på rollen, men inte hur de olika yrkesrollerna inom teamet värderas i förhållande till varandra. 
Detta förstärker bilden av teamet som den gemensamma bas som bildar en gemensam värdegrund för 
arbetet, där enskilda delar är svåra att särskilja från varandra annat än till olika arbetsuppgifter.    

6.4 Roll, inflytande och team - materialets tolkning 
Socionomens roll och möjlighet till inflytande är beskriven i sin unika kontext med utgångspunkt i 
socionomens och övriga teammedlemmars upplevelser och tolkning av sin värld. Genom fallstudien 
som metod har möjlighet givits att beskriva hur organisationen ser ut och påverkar utvecklingen av 
socionomens roll i samklang med organisationen och dess expansion. Socionomens position, yrkesroll 
och möjlighet till inflytande har också beskrivits med sina både för- och nackdelar för att på detta sätt 
ge en så tät och detaljerad beskrivning som möjligt av de omgivande förutsättningar som påverkar so-
cionomen. Genom att utgå från socionomernas och övriga informanters upplevelser och tolkningar av 
socionomens roll och inflytande beskrivs världen utifrån personernas egna perspektiv, något som lig-
ger till grund för den fenomenologiska kunskapssynen. De sociala företeelser som utspelas inom den-
na kontext visar också att ingen verklighet är absolut utan endast existerar genom de sociala aktörerna 
och deras samspel, något som även utgör kärnan i den socialkonstruktionistiska ansatsen.  
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Kapitel 7 Diskussion, slutsatser och förslag på forskning 

7.1 Diskussion 
Syftet med studien är att beskriva socionomens roll och inflytande inom det tvärprofessionella teamar-
betet i en organisation. Av tidigare forskning framgår att att socionomens legitimitet är låg i jämförelse 
med andra yrkeskategorier inom teamen, något som också påverkas av att medlemmar ur andra pro-
fessioner har svårt att förstå vad som ingår i socionomens roll. Detta beskrivs som en källa till stress, 
och socionomer har i flera studier menat att de känner ett behov av att försvara sin sociala position. 
Forskning har också visat att många uppger att det är läkaren i teamet som avgör samarbetsklimat och 
förmåga till gemensam respekt mellan yrkesgrupperna, vilket sannolikt också påverkar socionomens 
möjlighet till inflytande. De flesta studier i ämnet har internationell karaktär och det finns lite skrivet 
inom svensk forskning. Den forskning som finns lämnar liten information om hur socionomen själv 
upplever sin roll och sin möjlighet till inflytande inom det tvärprofessionella teamet.  

En studie kring hur socionomen upplever sin roll och möjlighet till inflytande i en organisation som 
profilerar sig med texten ”teamarbete på riktigt” kan vara intressant ur flera aspekter. Dels utförs här 
multimodal rehabilitering, vilken förutsätter ett tvärprofessionellt teamarbete runt patienten, och dels 
uppger många inom organisationen att den är så gott som ”hierarki-fri” och bedrivs med en tydlig in-
riktning mot gemensamt värde och tätt samarbete mellan professionerna. Hur påverkar dessa förutsätt-
ningar hur socionomen och de andra yrkesgrupperna upplever socionomens roll och inflytande?  

Av resultatet framgår att socionomens roll tydligt kunde specificeras av både socionomerna och 
informanterna vad gäller arbetsfält och uppgifter. Det som dock framkom tidigt i studien var att det var 
svårt för informanterna att särskilja socionomens värdemässiga roll och möjlighet till inflytande från 
övriga inom teamet. Här behövdes alla för att kunna utföra arbetet på kliniken tillfredsställande, och 
värderades därför jämställt. Att informanterna verkade i det närmaste oförstående kring frågor om var-
för just socionomens roll skulle värderas annorlunda ut än andra yrkesgruppers i teamarbetet, visar på 
denna likabehandling rollerna emellan.  

Av resultatet framgår också att både socionomerna och övriga informanter berör den snabba ut-
vecklingen i företaget, och vad denna kan medföra i både plus och minus. Socionomen påtalade vikten 
av att behålla den grundläggande trygghet inom teamen som upplevdes viktig för arbetet, medan andra 
informanter talade om en viss form av oro som kunde uppstå vid alltför många förändringar. Det 
framkommer tydligt att det finns två sidor av myntet med att vara i en organisation som växer snabbt, 
och att detta påverkar de anställda i olika grad med hänsyn till stress kontra nyfikenhet och möjlighet 
till utveckling. Socionomerna i gruppen bedömdes inte skilja sig från övriga informanter, utan ansåg 
att man som anställd behövde ha en strategi för att inte stressas av förändringar, men att man samtidigt 
kunde känna stor stimulans kring att vara i en organisation som präglas av nytänkande och nya rön. Av 
analysen framgår också att kopplingen mellan dessa känslor och det rollpositionerande som förekom-
mer inom en grupp för att kunna samspela smidigt, är tydlig. Alltför många förändringar inom roller 
och verksamhet menar Nilsson (1993) kan påverka känslan av stabilitet och trygghet, något som också 
socionomerna intygade genom sitt uttalande om vikten av bevarandet av tryggheten i gruppen. 
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Det tvärprofessionella samarbetet inom organisationen är något som både socionomer och infor-
manter upplever ligger till grund för organisationens verksamhet. Vissa menar att det skulle vara omöj-
ligt att bedriva denna typ av verksamhet utan att låta den vila på det ömsesidiga utbyte som samarbetet 
medför. Resultatet av studien visar att detta är en källa till positivitet och trygghet och att det som an-
ses utmärka organisationen är den gemensamma grundvärderingen kring allas värdemässiga likhet 
inom gruppen, oavsett yrkestillhörighet. När frågan om detta ställdes till socionomerna så utmärkte sig 
inte deras svar nämnvärt gentemot andra informanters. Någon upplevde sig ha lite högre status här än 
på tidigare anställningar, men grundinställningen var att alla hjälptes åt och bidrog med sin del.  

Frågan om olika yrkesgruppers möjlighet till inflytande inom organisationen besvarades på något 
olika sätt. De flesta ansåg att man hade god möjlighet till inflytande, dels genom att kunna påverka 
sina egna arbetsmetoder i relativt hög utsträckning och dels genom att man kunde göra ”sin röst hörd” 
genom korta beslutsvägar inom organisationen. Den diskrepans som fanns mellan informanternas åsik-
ter bestod främst i hur man skulle balansera denna goda möjlighet till inflytande mot den känsla av att 
vara styrd som fanns i och med det schema som ligger till grund för den dagliga verksamheten. En av 
informanterna ansåg att man kanske kunde göra lite mindre i varje enskilt fall för att räcka till för fler, 
medan en av socionomerna såg det som att ”det är så det är” när man jobbar enligt denna modell. För-
vånansvärt få relaterade till den form av styrning som uppstår genom att det multimodala arbetssättet 
är förknippat med vissa bestämda regler. Informanter och socionomer verkade dock överens om att 
detta regelverk inte nämnvärt påverkade känslan av status eller möjlighet till inflytande för någon spe-
cifik roll inom gruppen.  

Varken socionomen eller informanterna ville påtala att det skulle finnas någon utmärkande skillnad 
mellan olika yrkesgruppers möjlighet till inflytande inom organisationen. I stället för att koppla infly-
tande till makt, beskrev socionomerna att inflytandet inom denna organisation grundar sig på att andra 
vet att en person har goda kunskaper inom ett område. Här räcker det alltså inte med att ha en formell 
titel, detta beskrivs snarare som en form av expertmakt. Möjligheten till inflytande inom teamet be-
skrevs i stället variera beroende på typ av ärende och inte beroende på vilken yrkesroll man besitter. 

Denna studie visar på helt nya resultat gällande socionomens roll och möjlighet till inflytande inom 
det tvärprofessionella teamarbetet. Studien torde därför kunna bidra till forskningen genom att visa att 
många av de problem som påtalats i tidigare forskning kan förändras och påverkas i rätt riktning inom 
en organisation som är tydlig med vilka grundvärden som gäller mellan respektive roller. Huruvida 
modellen går att generalisera till andra verksamheter är emellertid ännu oklart, då kopplingen mellan 
typ av patientgrupp och storlek på organisation och socionomens möjlighet till förbättrade villkor be-
höver beforskas ytterligare. Studiens relevans för socialt arbete bedöms dock som mycket god, då 
många socialarbetare väljer att arbeta som kuratorer inom sjukvården möter denna typ av dilemman. 

7.2 Slutsatser 
Hur upplever socionomen sin roll och möjlighet till inflytande inom det tvärprofessionella teamarbetet 
i organisationen? 
* Tidigare forskning visar på en förståelse för att varje yrkesgrupps insatser i patientarbetet är viktig, 

men trots detta upplever socionomerna ofta en känsla av utanförskap och ett behov av att ”bevisa” 
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vikten av sitt arbete. I denna studie beskriver socionomen sin roll som tydlig och upplever sig re-
spekterad inom teamet. Varje yrkesroll inom teamet upplevs ha lika stort värde i patientarbetet. 

* Socionomen upplever sig tillsammans med övriga yrkesgrupper ha en god möjlighet till inflytande, 
både över det egna arbetssättet och möjligheten att göra sin röst hörd. En av socionomerna upplever 
att yrkesrollen har högre status på denna arbetsplats än tidigare. 

* Socionomens möjligheter till inflytande påverkas enligt tidigare forskning också av den hierarki som 
finns inom sjukvården, där läkarens ord väger tungt. Fallföretaget beskrivs av socionomerna som 
ohierarkiskt, allas roller värderas likvärdigt trots olika uppgifter och funktioner. Det finns enligt so-
cionomerna ingen prestige kopplad till yrkesrollerna, läkaren har inte större inflytande än andra.   

Hur upplever andra teammedlemmar socionomens roll och möjlighet till inflytande inom det tvärpro-
fessionella teamarbetet i organisationen? 
* Socionomens roll och möjlighet till inflytande ses inte som annorlunda gentemot de förutsättningar 

som andra yrkesgrupper har inom organisationen. Den skillnad som återges handlar mer om olika 
typer av arbetsuppgifter, vilket visar på en tydlig skillnad gentemot tidigare forskning. 

* Andra informanter upplever att socionomen värdesätts utifrån de kunskaper som hen besitter, inte 
med hänsyn till yrkesval. Det anses inte ha att göra med yrkesrollen hur bra eller dåligt arbetet går, 
utan är mer personspecifikt. Socionomen får respekt utifrån sina kunskaper och har samma möjlig-
heter som andra att göra sin röst hörd och ha gott inflytande över arbetet. 

Hur kan man förstå betydelsen av teamarbete för socionomens roll och inflytande? 
* Forskning visar att attityden till teamarbete kan variera i stor grad mellan olika personer och yrkes-

grupper, dock är socionomer generellt positivt inställda. I denna studie beskriver både socionomer 
och övriga informanter att samarbetet i team utgör själva kärnan av arbetet. Socionomens arbete be-
skrivs som en kugge i hjulet, där alla delar är lika viktiga. Teamet beskrivs inte bara som yrkesmäs-
sigt stöd utan också som en plats för diskussioner, ömsesidig hjälp och avlastning i svåra situationer. 
Vikten av trygghetskänslan inom teamet framhålls, speciellt i en organisation som behandlar svåra 
patientgrupper. Arbetsgrupperna tänker i team och inte i enskilda rollers betydelse. Vinsten är ett 
förenklat jämlikt samarbete över yrkesgränserna. 

* Informanterna hade svårt att särskilja värderingen av socionomens roll och möjlighet till inflytande 
från andras inom teamet, något som tydligt visar på teamets betydelse. 

* Betoningen på teamarbetet i verksamheten speglar också hur inflytandet fördelas och förändras i takt 
med olika situationer och uppgifter. ”Den som har något att säga, säger det” visar att det finns en 
ömsesidig respekt mellan grupperna och att situationen styr inflytande, inte yrkesgrupp eller status.  

7.3 Förslag på vidare forskning 
Frågor som uppkommit under denna studie är ifall denna organisations storlek har någon avgörande 
betydelse för socionomens upplevelse av roll och inflytande. Det finns också en undran kring ifall just 
den multimodala arbetsmodellen är förknippad med det goda resultatet från denna studie. En tredje 
fråga gäller ifall det skulle gå att generalisera denna typ av verksamhet till andra verksamheter som har 
helt andra patientgrupper. Dessa områden skulle kunna utgöra grund för vidare forskning i ämnet. 
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Bilaga 1: Informationsbrev       

Hej! 
Jag vill börja med att tacka Dig för att Du vill ställa upp som informant i denna studie. Jag heter Nina 
Odelius och går termin sex på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm. 
Under vårterminen 2018 kommer jag att skriva en C-uppsats som behandlar ämnet socionomens roll i 
det tvärprofessionella arbetet inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av detta informationsbrev vill jag 
ge dig en kort beskrivning av studien, samt informera om hur den empiri som samlas in kommer att 
bevaras och hanteras. 

Studiens syfte är att beskriva det tvärprofessionella samarbetet mellan socionomer och övrig sjuk-
vårdsper-sonal i en organisation inom hälso- och sjukvård. Genom att besöka organisationen och in-
tervjua personer med olika yrkesbakgrund inom det tvärprofessionella teamet, avser jag att samla in 
empiri för att kunna utvärdera hur socionomens roll inom det tvärprofessionella arbetet i organisatio-
nen ser ut. Det krav på samtycke som finns uttryckt i Vetenskapsrådets riktlinjer från 2002 uppfylls 
genom att de informanter som deltar i studien lämnar sitt samtycke till studien via en speciell samtyc-
kesblankett. Då jag avser att intervjua vuxna yrkesverksamma personer och inte kommer att hantera 
känsliga personuppgifter om andra berörda, behöver jag inte inhämta samtycke från andra än infor-
manterna själva.  

Jag har begränsat mitt upptagningsområde till Stockholm p.g.a. studiens omfattning, då det inte funnits 
tidsmässigt tillräckliga ramar för att studera organisationer utanför Stockholm. Intervjuerna kommer 
att äga rum under vecka 13-15 2018 och varje intervju beräknas ta ca en timme. Jag kommer att an-
vända en mobiltelefon för att spela in intervjuerna, vilket kommer att underlätta för mig att på ett kor-
rekt sätt kunna dokumentera exakt vad som sagts under intervjun. Efter intervjuerna kommer jag att 
transkribera materialet, och när detta är gjort kommer de inspelade intervjuerna att raderas i mobiltele-
fonen. Under transkriberigen av intervjun kommer informanternas identitet att kodas så att de på ingen 
information kan sammankopplas med en viss person. Ingen annan än jag som forskningsledare kom-
mer att veta vilken kod som motsvarar en viss identitet. Intervjumaterialet kommer endast att användas 
i studie- och utbildningssyfte. På detta sätt kommer Vetenskapsrådets riktlinjer om konfidentialitet och 
nyttjandekrav att beaktas i studien. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan och behöver inte ange 
orsaken till varför. I studien kommer jag att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Jag vill 
också informera om att denna studie kommer att finnas publicerad i DIVA - det Digitala Vetenskapliga 
Arkivet.  

Du får gärna kontakta mig vid eventuella frågor. Tack för att du deltar! 
Nina Odelius, socionomstuderande 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Syftet med studien är att beskriva socionomens roll och inflytande i det tvärprofessionella teamet 
inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, för att beskriva och förstå denna organiserings betydelse 
för socionomen i det dagliga arbetet. 

Innan intervjun påbörjas informerar jag om studien och vad intervjupersonernas deltagande innebär 
samt hur deras svar kommer att användas. Jag förtydligar vad det är som jag vill undersöka och speci-
ficera vad det är jag vill fokusera på. Jag ber dem skriva under vår samtyckesblankett och informerar, 
igen, om att jag ämnar föra en ljudupptagning för att jag ska kunna transkribera intervjun och använda 
denna i min analys. 

Personuppgifter 

* hur länge har du arbetat inom hälso- och sjukvård som socionom/arbetsterapeut/fysioterapeut/psyko-
log/läkare? 

* har du någon annan utbildning än den som krävts för ditt arbete inom denna organisation? 

* har du arbetat i flera olika organisationer inom hälso- och sjukvård? 

Organisationen 

* hur är företaget organiserat runt dig?  

* hur sker beslutsfattandet inom organisationen? Vem bestämmer vad? 
* hur ser arbetssättet/organisationen ut runt patienten? 

* hur organiserar du ditt arbete? 

Det tvärprofessionella arbetet  
* hur ser det tvärprofessionella samarbetet ut? 

* hur ser du på vikten av tvärprofessionellt arbete? 

* hur stor del av din arbetstid bedömmer du att du lägger på olika former av tvärprofessionellt samar-
bete? 

* vad tycker du är de största fördelarna med hur det tvärprofessionella samarbetet ser ut här? 

* ser du några nackdelar /förbättringsmöjligheter för hur det tvärprofessionella samarbetet ser ut idag? 

* vilka faktorer upplever du som betydelsefulla för ett välfungerande samarbete i tvärprofessionella 
team? 

* om du har arbetat inom andra organisationer förut, hur skiljer sig det tvärprofessionella arbetet här 
från det du tidigare varit en del av? 

Socionomens roll och möjlighet till inflytande 

* hur ser socionomens roll ut i organisationen? 
* hur ser du på möjligheten till inflytande ut för socionomen i organisationen? 
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* har du något du anser saknas i organisationen för att socionomen ska kunna göra ett bra arbete? 

* vilka andra externa aktörer samarbetar du med som socionom? 

* vilka faktorer upplever du främjar samarbetet mellan socionomer och övrig personal inom organisa-
tionen? 

* vilka faktorer upplever du försvårar samarbetet mellan socionomer och övrig personal? 

Övriga frågor 
* berätta om när det gått riktigt bra? Hur kändes det? Vad medförde det för dig? Vad tog du med dig? 

* berätta om när det inte gick bra? kände du någon oro då? eller andra känslor, hur kändes det? 

Följdfrågor 
* vad tror du att det beror på att du resonerar just så?  

* kan du berätta mer om? 

* hur kändes det då? 

* hur mådde du efteråt? 

* hur påverkas du av….. ? 
* Har jag förstått dig rätt att……. ? 

Avsluta gärna med att syftet med den här studien är ju att …… 

Är det något du skulle vilja tillägga till detta som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i studien 

Jag samtycker till deltagande i denna studie och jag förstår vad syftet är samt vad mitt deltagande in-
nebär för studien. Intervjun spelas in och jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande. 

————————————————————————————————————- 
Namnteckning 

————————————————————————————————————- 
Namnförtydligande 

Tack för ditt deltagande! 

Nina Odelius 
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