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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka villkoren för kollektivt lärande mellan olika per-

sonalgrupper på en vårdmottagning, utifrån frågeställningarna; Hur upplevlevs atmosfären på 

mottagningen?; Hur organiseras det vardagliga arbetet?; Finns det möjligheter för personal-

grupperna att samverka: när, var och hur samverkar de i så fall? Studien utgår från ett organi-

sationspedagogiskt perspektiv som tar hänsyn till hur miljöns fysiska, sociala och kulturella 

aspekter påverkar lärandevillkoren. Den teoretiska referensramen består av forskning från fram-

för allt Jon Ohlsson, men också Marianne Döös och Lena Wilhelmson, Otto Granberg och Lis-

beth Stedt. Empirin insamlades genom deltagande observationer på en barnmottagning, samt 

genom åtta intervjuer med personer som arbetar på mottagningen. Resultaten visar att atmosfä-

ren upplevs positiv, men läkarna saknar kritik. Det vardagliga arbetet och samverkan mellan 

personalgrupper organiseras i olika stor utsträckning, vissa delar av arbetet har knappast någon 

organisering alls. Vidare sker viss organisering och samverkan formellt från verksamhetens 

sida, medan annan sker informellt från personalens sida. Arbetets formella och informella or-

ganisering påverkar i sin tur när, var och hur personalen har möjlighet att samverka med 

varandra. I diskussionen dras slutsatsen att villkoren för kollektivt lärande tycks bestå i ett sam-

spel mellan den formella organiseringen och den informella organiseringen. Där den formella 

organiseringen i detta fall framför allt särskiljer personalen, medan den informella organise-

ringen möjliggör samverkan och därmed även kollektivt lärande i viss utsträckning.  
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1. Inledning 
Sedan 90-talet har man fokuserat mycket på den lärande organisationen, som kommit att bli lite 

av ett ideal för hur ett bra företag bör vara. Den lärande organisationen kan snabbt anpassa sig 

till dagens föränderliga förhållanden och den är dessutom en bra arbetsplats för de anställda – 

sägs det. Man får möjlighet att hela tiden utvecklas, vara kreativ och lärandet är numera livs-

långt. Tanken med den lärande organisationen är bland annat att organisationen ska inneha mer 

kunskap än varje enskild individ har tillsammans och man fokuserar därför mycket på lärande 

på gruppnivå för att nå olika former av kollektivt lärande. Många företag och verksamheter har 

därför gjort stora satsningar för att främja samarbeten i team, grupper och arbetslag för att på 

så vis nå detta ideal, att bli en lärande organisation. (Ohlsson, 2004). 

     Inte minst inom sjukvården har man genomfört satsningar på olika typer av samarbeten som 

exempelvis interprofessionella och/eller multiprofessionella vårdteam. Detta i syftet att tillva-

rata alla personalgruppers kompetens för att på så vis kunna ge en bättre och mer effektiv vård. 

Från att man inom vården arbetat separat och skickat patienten vidare till nästa part med endast 

journalanteckningar som information och med stora risker för att viktig information går förlo-

rad, till att nu föra gemensamma diskussioner om patienternas helhetsbehandling. Detta ofta i 

samband med olika typer av ”lean-satsningar” menar David Bergman och Ulrica von Thiele 

Schwarz i Forum för Health Policy (2012, 7 nov).  

     Hur fungerar då dessa teamsamarbeten? I dagens medicin (2007, 14 nov) skriver Jane Bergs-

tedt att forskning påvisat att många team inom vården i själva verket är pseudoteam, det vill 

säga att man tror att man arbetar i team trots att man inte gör det. Bergstedt anser att detta är 

sämre än att arbeta enskilt på grund av att det föreställda teamarbetet innebär att mycket in-

formation riskerar hamna mellan stolarna, vilket i sin tur kan få allvarliga följder. Det finns 

flera problem med teamarbete inom vården, skriver David Bergman och Ulrica von Thiele Sch-

warz och uttrycker att detta kan bero på hur vården är organiserad, exempelvis att personalen 

som ska samarbeta tillhör olika enheter och står under olika chefer. Vårdverksamheten är en 

komplex hierarki både vad gäller professioner och kön på grund av att den historiskt mansdo-

minerade läkarkåren är överordnad det i övrigt kvinnodominerade vårdyrket. Framför allt tror 

Bergman och von Thiele Schwarz att det är problematiskt att personalen har svårt att finna 

varandra både vad gäller gemensamt språk och gemensamma prioriteringar på grund av de pro-

fessionella subkulturer som uppstår. Både läkaryrket och sjuksköterskeyrket är nämligen starka 

professioner med hög grad av autonomi och eget ansvar menar de. Det är dessutom stor risk att 

det uppstår målkonflikter när omvårdnadsmål (exempelvis sjuksköterskors ansvar) står i strid 

med medicinska mål (läkares ansvar). Det kan på grund av dessa motstridigheter uppstå ett ”vi” 

och ”dom”, vilket blir problematiskt när dessa grupper ska samarbeta.  

     Det är inte ovanligt att satsningar på olika former av samarbeten misslyckas på det ena eller 

andra sättet, beskriver Jon Ohlsson och Lisbeth Stedt (2003). De tror att detta kan bero på bris-

tande kunskap om hur det organiserade samarbetet sker i praktiken. Utifrån dessa resonemang 

är det alltså viktigt att få mer kunskap om hur personal inom hälso- och sjukvården i praktiken 

samarbetar och vilka möjligheter det egentligen finns för att de ska kunna nå ett kollektivt lä-

rande. 
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2. Syfte och frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka villkoren för kollektivt lärande mellan olika personalgrup-

per på en vårdmottagning. För att ta reda på detta ämnar jag besvara nedanstående frågeställ-

ningar.  

 Hur upplevs atmosfären på mottagningen? 

 Hur organiseras det vardagliga arbetet? 

 Finns det möjligheter för personalgrupperna att samverka: när, var och hur samverkar 

de i så fall?  

Innan frågeställningarna undersöks närmare följer i avsnitt 3 en presentation av det organisat-

ionspedagogiska perspektiv, utifrån vilket jag kommer att behandla dessa frågeställningar. 

Denna presentation efterföljs sedan av en mindre forskningsöversikt i avsnitt 4 och 5.  

 

3. Ett organisationspedagogiskt perspektiv 
Som tidigare nämnts har den lärande organisationen kommit att bli något av ett ideal för hur 

en bra organisation bör vara. Den lärande organisationen som idé är inte helt oproblematisk, 

menar Jon Ohlsson (2004). Bland annat skriver han att den lärande organisationen ofta besk-

rivs som en normativ modell, samt att man tenderar bortse från de maktaspekter som alltid 

finns i en organisation vare sig den är en lärande organisation eller inte. I denna uppsats har 

jag därför valt att använda begreppet endast inledningsvis, för att påvisa en aktuell problema-

tik som delvis uppstår utifrån organisationsledningars vilja att skapa lärande organisationer.  

     Ohlsson (2004) är kritisk till mycket av den ekonomiska och organisationssociologiska 

forskningen inom organisatoriskt lärande. Han menar att denna forskning tenderar fokusera på 

den lärande organisationen som ett objekt och som en färdig modell man kan implementera 

och som sedan fortlever av sig själv. Därför föreslår Ohlsson en organisationspedagogisk an-

sats som istället utgår från organiserande som pågående processer, vilket jag i detta arbete 

fortsättningsvis kommer att utgå ifrån.  

     Det organisationspedagogiska perspektivet tar avstamp i miljöpedagogiken, som beaktar hur 

miljön, och människan i samspel med miljön, påverkar villkoren för lärande menar Ohlsson. 

Vidare betraktas miljön inom detta perspektiv utifrån tre aspekter; miljön är fysisk genom att 

den består av olika föremål; den är social genom människors samspel; och den är kulturell 

genom att miljön bär traditioner och historia. Ser man till en arbetsplats påverkas alltså läran-

devillkoren av den rumsliga utformningen, människornas relationer och samspel samt tidigare 

händelser och arbetssätt. Dessa tre aspekter av miljön liknar Ohlsson vid: 

 … ett övergripande menings- och handlings-sammanhang, en kontext, som bidrar till att 

forma människors meningsskapande, handlingar och lärande. (Ohlsson, 2004, s 37) 

 

Genom ett organisationspedagogiskt perspektiv ämnar Ohlsson bidra till att synliggöra det inom 

verksamheter ideligen pågående organiserandet, samt hur organiserandet och organisationen 

påverkar villkoren för lärande. Dessutom menar han att det pedagogiska angreppsättet, till skill-

nad från exempelvis ett ekonomiskt eller sociologiskt, tydligare framhäver människors möjlig-

heter att vara aktiva och deltagande i det sammanhang de befinner sig i.  
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     Det organisationspedagogiska perspektivet har här introducerats som utgångspunkt för 

undersökningen och detta perspektiv ligger till grund för huvuddelen av den tidigare forskning 

som framförs i det efterföljande avsnittet.  

 

4. Kollektivt lärande 
Här presenteras en definition av kollektivt lärande, samt en del av den forskning som genom-

förts inom området kollektivt lärande. I Sverige har man kommit att intressera sig för kollektivt 

lärande som en följd av det stora intresset för lärande organisationer på 1990-talet. Den 

svenska forskningen om kollektivt lärande går därför framför allt under det organisationspe-

dagogiskt perspektiv som behandlats ovan. I Sverige är det Jon Ohlsson som står för en hel del 

av forskningen på området. Här presenteras utöver en del av hans forskning också forskning 

av Marianne Döös och Lena Wilhelmson, samt av Lisbeth Stedt i samverkan med Ohlsson och 

Otto Granberg i samverkan med Ohlsson. 

 

4.1 En definition av kollektivt lärande 
Det finns ingen tydlig samstämmighet för hur man ska använda begreppet kollektivt lärande, 

vissa närmar sig begreppet utifrån ett socialt perspektiv, andra utifrån ett kognitivt, skriver Jon 

Ohlsson och Otto Granberg (2005). Med utgångspunkt i det organisationspedagogiska perspek-

tivet anser de att lärande måste förstås utifrån både ett socialt och ett kognitivt perspektiv. För-

fattarna menar att det vore orimligt att se människan som endast rationell likväl som att se 

människan som endast en produkt av ett socialt sammanhang. Genom praktikfältet, bestående 

av organisationen eller arbetsplatsen, finner de att dessa två traditioner kan sammanlänkas.  

     Ohlsson och Granberg för fram att det kognitiva perspektivet tillåter oss se människan som 

en reflekterande varelse, som utifrån resultatet av sina handlingar och tidigare erfarenheter kan 

utveckla sitt sätt att tänka och skapa nya möjliga sätt att handla. Det sociala perspektivet visar 

i kontrast till det kognitiva, de inneboende begränsningar och möjligheter för individen att lära 

som finns i den sociala praktiken på en arbetsplats eller i en organisation. Utan det kognitiva 

perspektivet framstår människan som fullkomligt styrd av den sociala miljön, men genom att 

addera det kognitiva perspektivet till det sociala, får människan sin handlingsrationalitet, det 

vill säga möjligheten att handla ändamålsenligt, samtidigt som man kommer från föreställ-

ningen om att människor alltid agerar rationellt. 

     Ett viktigt begrepp i sammanhanget är reflektion, utan möjligheten att reflektera kan inte 

heller människan handla ändamålsenligt. Med reflektion avser Ohlsson (2004) att människan 

ställer sig frågande eller ifrågasättande till sina egna och andras erfarenheter eller till det hen 

ser som ett tänkbart sätt att handla i framtiden. På så vis menar han att reflektion kan vara både 

framåtblickande och bakåtblickande. Reflektion kan också uppstå i grupp genom kommunika-

tiva möten, där människor aktivt försöker förstå varandras sätt att tänka vilket resulterar i ge-

mensam reflektion, skriver Ohlsson.  

     Utifrån dessa två perspektiv, menar Granberg och Ohlsson (2005) att det kollektiva lärandet 

består av två aspekter. Dels den sociala aspekten där gruppen skapar en gemensam förståelse 

för de socialt konstruerade uppgifterna, dels en kognitiv aspekt genom individernas förmåga att 

gemensamt reflektera och skapa gemensam handlingsberedskap. Ju mer koordinerad handlings-

beredskapen är, desto högre handlingsrationalitet har gruppen, resultatet av kollektivt lärandet 
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blir alltså en ökad handlingsrationalitet skriver författarna. Granberg (2000) förtydligar detta 

något genom att beskriva processen som en pågående dialog mellan individerna där de tillsam-

mans reflekterar tills att de nått konsensus och alltså skapat ett gemensamt sätt att tänka om den 

förestående situationen, som i sin tur innebär att de skapat en gemensam handlingsstrategi. Man 

kan också förklara resultatet av kollektivt lärande, genom begreppet positiv synergi, menar 

Granberg (2000). Positiv synergi skapar mervärde och brukar liknas vid 1+1=3, det vill säga att 

det uppstår något mer än summan av gruppmedlemmarnas kapacitet, negativ synergi skapar 

däremot mindrevärde.  

     Avslutningsvis ifrågasätter Granberg och Ohlsson (2005) det inom lärande organisationer 

ofta förekommande harmonitänkandet. Eftersom gruppens handlingsrationalitet kan komma i 

konflikt med ledningens planer, menar de att det snarare är konflikt och oliktänkande som sti-

mulerar lärande i organisationer. Nedan följer en presentation om forskning inom området kol-

lektivt lärande.  

 

4.2 Delande av erfarenheter, gemensam reflektion och gemensam intention 

Jon Ohlsson (1996) har undersökt kollektivt lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen. Re-

sultaten visar att medlemmarna i arbetsgruppen, genom handling samt ett ständigt pågående 

samtal skapade en gemensam förståelse för sitt arbete, samt reproducerade en ordning för hur 

arbetet skulle genomföras. Han identifierade tre dimensioner i det kollektiva lärandet; genera-

liserande av specifika erfarenheter; offentliggörandet av privata föreställningar; samt skapandet 

av ett gemensamt handlingssätt utifrån de enskildas förståelser och handlingar.  

     Genom att medlemmarna delade sina erfarenheter som berättelser, blev de tillgängliga för 

de andra medlemmarna som kunde generalisera dessa till andra liknande situationer. Genom att 

de sedan reflekterade över och ifrågasatte varandras och sitt eget handlande, synliggjordes med-

lemmarnas föreställningar för de andra i gruppen. Detta kunde slutligen leda till skapande av 

en gemensam förståelse och en gemensam handlingsstrategi, baserad på medlemmarnas olika 

förståelser och handlingar, för hur man skulle hantera liknande situationer i framtiden.  

     De hinder för att kollektivt lärande som uppstod i de undersökta arbetsgrupperna, menar 

Ohlsson berodde på att vissa inte ville dela sina erfarenheter eller att man inte inkluderade nya 

medlemmar i erfarenhetsutbytet. Det kunde även uppstå undergrupper av likasinnade där man 

inte ifrågasatte varandra på grund av att man tog varandras förståelser förgivna. Dessutom 

bromsades ibland reflektionen på grund av att man hänvisade till en tidigare erfarenhet som en 

sanning och därmed ogiltigförklarade andra erfarenheter av liknande situationer. Framför allt 

betonar Ohlsson vikten av att stötta gruppmedlemmarna i en gemensam reflektion.  

 

4.3 Balansen mellan det individuella och det kollektiva 
Gemensam dialog och reflektioner leder alltså till skapandet av en gemensam förståelse och 

gemensamma handlingsstrategier, men var sker dessa dialoger och reflektioner? Jon Ohlsson 

och Lisbeth Stedt (2003) presenterar i artikeln Organiserande och kollektivt lärande resultat 

från två fallstudier de genomfört, där de fokuserar på två olika sätt att organisera lagarbete i 

arbetslag inom skola. Det ena arbetslaget var mycket individfokuserat, deras formella möten 

var av instrumentell karaktär och behandlade främst informationsmeddelanden. De reflekte-

rande samtalen och samtal om den gemensamma verksamheten skedde istället under informella 

möten i korridoren. I det andra arbetslaget arbetade man mer kollektivt genom att man hade 
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tydliga gemensamma uppgifter, den gemensamma verksamheten diskuterades under formella 

möten och där uppstod också reflekterande samtal.  

     Det visade sig finnas för- och nackdelar med båda dessa arbetslag. I det förstnämnda arbets-

laget var fördelen att de formella mötena blev mer effektiva och individerna fick större frihet 

att styra över sitt eget arbete. Nackdelen var att det visade sig vara tidskrävande att hinna delta 

i informella samtal, dessutom hade alla inte möjlighet att delta i dessa och gick därmed miste 

om gemensamma reflektioner. Flera faktorer tycktes avgörande för vilka som hade möjlighet 

att delta i de informella samtalen, de sociala relationer man hade till sina kollegor, vilka fysiska 

rum man befann sig i samt om man hade gemensamma ämnesmässiga beröringspunkter med 

de andra lärarna. Dessutom uppstod även här, likt vad Ohlsson (1996) beskriver, undergrupper 

som separerade de oliktänkande, vilket innebar svårigheter att utveckla en gemensam förståelse 

som sträckte sig över hela arbetslaget. 

     Fördelarna i det andra arbetslaget var att alla hade möjlighet att delta i de reflekterande sam-

talen och att det därför fanns stora möjligheter att utveckla en gemensam förståelse. Nackdelen 

var att det visade sig problematiskt att hantera oliktänkande på grund av den starka gemen-

samma förståelsen, en medlem i arbetslaget slutade under studiens gång på grund av en konflikt. 

Dessutom blev de formella mötena mycket tidskrävande då de behandlade ämnen och frågor 

som lika gärna kunde hanteras informellt.   

     Ohlsson och Stedt (2003) kom fram till att det kan vara svårt att hitta en balans mellan det 

individuella och det kollektiva. För att kollektivt lärande ska uppstå behöver man dels skapa ett 

utrymme för individualitet så att medlemmarna kan utvecklas på egen hand och dels måste alla 

delta i de kommunikativa sammanhang där man delar kunnande och förståelse med varandra, 

menar de.  

 

4.4 Atmosfärens betydelse för kollektiv reflektion 

Är det tillräckligt att det finns en balans mellan det individuella och det kollektiva för att skapa 

förutsättningar för kollektivt lärande? Jon Ohlsson (2013)  kommer i Teamlearning: collective 

reflection processes in teacher teams fram till att atmosfären i arbetslaget är av stor betydelse 

för att en kollektiv reflektion ska kunna uppstå, vilket i sin tur leder till ett teamlärande. Förfat-

taren undersökte tre arbetslag bestående av lärare inom grundskolan och upptäckte att endast 

ett av dessa arbetslag hade de rätta förutsättningarna för att ett teamlärande skulle uppstå. De 

två andra arbetslagens dialoger kunde mest liknas vid ett slags historieberättande (storytelling) 

som aldrig nådde kritisk reflektion. Historieberättandet beskriver Ohlsson som att en lärare be-

rättade något om exempelvis en elev, lärarens berättelse bekräftades sedan av de andra lärarna 

genom att de höll med och berättade liknande historier. De få gånger det uppstod kritiska ifrå-

gasättande i dessa arbetslag tystades de snabbt av andra, som menade att det inte var rätt tillfälle 

att diskutera eller att frågan redan diskuterats tidigare.  

     I det arbetslag som hade potential att nå teamlärande fanns också detta historieberättande, 

men historieberättande övergick också i mer kritiska reflektioner, detta fenomen kallar Ohlsson 

collective reflection loops. En kollektiv reflektionsloop innebär att samtalet övergår i en reflek-

terande dialog, där man talar om olika sätt att lösa problem och dilemman. Exempelvis beskrivs 

en situation där lärare börjar diskutera hur förskollärarna ska klara av att vara mentorer eftersom 

de inte har utbildning för detta, som sedan övergår i att handla om vad mentorskap egentligen 
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är. Man går alltså från att diskutera ett konkret problem till en mer abstrakt begreppsdiskussion. 

Anledningen till att dessa kollektiva reflektionsloopar kunde uppstå, menar Ohlsson berodde 

på att atmosfären i arbetslaget var tillåtande och att medlemmarna därför vågade ifrågasätta 

varandra. 

 

4.5 Interaktion och en delad handlingsarena 

Medan Ohlsson (1996, 2013) fokuserar på hur människor genom gemensam reflektionen och 

gemensam intention når kollektivt lärande, anser Marianne Döös och Lena Wilhelmson (2011) 

att det finns fler aspekter att ta hänsyn till och att kollektivt lärande kan uppstå på andra sätt. 

När de undersökte hur kollektivt lärande uppstår, upptäckte de att det i mer föränderliga orga-

nisationer inte främst är dialog och interaktion som skapar den synergi som leder till kollektivt 

lärande. I sin studie av Ericson Telecom AB kunde de se att kollektivt lärande där, framför allt 

grundar sig i individernas vilja att vara individuellt skickliga. Döös och Wilhelmson (2011) 

presenterar två nya begrepp de anser är viktiga för att ett kollektivt lärande ska uppstå – en 

social fråga-svar-aktivitet, samt en teknologiskt delad handlingsarena. 

     Fråga-svar-aktiviteten består, enligt författarna i en interaktion, där den som ställs inför ett 

problem som hen inte kan lösa frågar sina kollegor, endera på plats eller på distans. Genom att 

ställa frågor, menar de att lärandet synliggörs. Tekniken man arbetar med är under ständig ut-

veckling, och olika personer i olika delar av världen arbetar med att utveckla olika delar, på 

detta sätt konstitueras en gemensam handlingsarena. Alla som arbetar inom handlingsarenan 

lämnar spår efter sig, genom de teknologiska lösningar de skapar. På så sätt påverkar indivi-

derna som arbetar inom samma handlingsarena varandras handlingar och sätt att tänka när ett 

nytt problem uppstår, genom att man ser spår av tidigare lösningar och tankesätt. Detta ser Döös 

och Wilhelmson som en typ av indirekt interaktion. Inom organisationer som snabbt förändras 

och där arbetsuppgifterna har en hög komplexitetsnivå, menar de att det inte är kollektiva dia-

loger som Ohlsson (1996) föreslår som leder till kollektivt lärande. Istället är det interaktioner 

i en gemensam handlingsarena och en ansenlig fråga-svar-aktivitet som skapar en gemensam 

förståelse. 

 

4.6 Sammanfattning 

Enligt Ohlsson (1996) är det viktigt att man utbyter erfarenheter med varandra men att detta 

erfarenhetsutbyte bör leda till åtminstone kollektiv reflektion men helst också gemensam in-

tention för att ett kollektivt lärande ska uppstå. Det handlar om att dela med sig av sin förståelse 

av olika erfarenheter och sedan diskutera dessa för att kunna generalisera till andra liknande 

situationer och att man tillsammans skapar gemensamma handlingsstrategier för dessa situat-

ioner. Det är inte bara i samtalet utan också i handlingen som olika normer stipuleras. Det är 

dessutom viktigt att observera vilka det är som delar sina erfarenheter och vilka som deltar i 

reflektioner och bestämmer handlingsstrategier.  

     Det är också viktigt att titta på när och hur arbetsgrupperna möts och var den kollektiva 

reflektionen uppstår, för att se vilka som har möjlighet att delta i den kollektiva reflektionen 

och vilka som inte har det, anser Ohlsson och Stedt (2003). Man måste också fundera över vad 

man behöver diskutera gemensamt och vad som passar bättre i informella möten. Dessutom 

menar de att det inte är oproblematiskt med grupper som har en stark gemensam förståelse, 
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eftersom detta kan leda till att de som inte har samma förståelse utesluts. Det måste alltså finnas 

en balans mellan det individuella och det kollektiva. Teamatmosfären har stor inverkan på möj-

ligheterna att reflektera kollektivt, menar Ohlsson (2013). Det måste finnas en tillåtande atmo-

sfär där medlemmarna i teamet eller arbetsgruppen vågar ifrågasätta varandra, för inte fastna i 

enbart historieberättande utan nå mer abstrakta reflektioner.  

     Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till att det kollektiva lärandet tycks te sig annorlunda i 

snabbt föränderliga verksamheter, hävdar Wilhelmson och Döös (2011). De ser det kollektiva 

lärandet som ett resultat av individers försök att utveckla sig till att bli enskilt skickliga. Genom 

en känsla av otillräcklighet startas en interaktion mellan kollegor via en fråga-svar-aktivitet för 

att kunna lösa de problem de ställs inför – på så sätt synliggörs lärandeprocessen. Det är inom 

den gemensamma handlingsarenan som interaktionen sker, dels genom frågor och svar men 

också genom att man ser och hör hur andra gör samt att alla lämnar teknologiska avtryck efter 

sig. 

     Denna forskningsöversikt utgick framför allt ifrån det organisationspedagogiska perspekti-

vet och påvisar vad som kan vara av vikt för att kollektivt lärande ska ske utifrån detta perspek-

tiv. Forskningen som presenterades handlade främst om arbetslag i skolan och Döös och Wil-

helmsons forskning behandlade kollektivt lärande i ett telecom-företag. Då jag i denna studie 

ämnar undersöka en vårdmottagning kan det också vara lämpligt att överskåda en del av den 

forskning som skett av kollektivt lärande inom just vården, vilket presenteras i nästa avsnitt. 

 

5. Kollektivt lärande i vården 
Detta avsnitt behandlar kollektivt lärande inom vården. Här presenteras två studier av Suzanne 

Bunniss och Diane R. Kelly om kollektivt lärande i primär- respektive sekundärvården.  

 

5.1 Kollektivt lärande i primärvården 

Suzanne Bunniss och Diane R. Kelly (2008) har undersökt hur kollektivt lärande sker inom 

primärvårdsteam. Deras resultat visar att kollektivt lärande skedde genom tre typer av proces-

ser. Via experimentella processer lärde sig personalen kollektivt genom att se andra arbeta, 

lyssna när andra pratade, ställa frågor till varandra och själv prova. Det sistnämnda, att själv 

försöka och lyckas eller misslyckas liknade de vid en evolutionär process, det vill säga att lä-

randet framträdde över tid. Slutligen skedde det kollektiva lärandet genom implicita processer 

mellan personalen när de arbetade tillsammans, detta var ofta omedvetet. Detta innebar att de 

under sitt samarbete utvecklade en sådan kunskap om varandra att de upplevde sig kunna för-

utse varandras handlingar. Denna sista process var mycket viktig för personalen som menade 

att det var av central betydelse för deras effektivitet och deras förmåga att tillfredsställa patien-

ters behov, att kunna förutse varandras handlingar och tankar. Utifrån detta resonemang drar 

Bunniss och Kelly slutsatsen att team delar kunskap för att det har ett värde för dem, eftersom 

de upplever att deras arbete och möjligheter att tillfredsställa patientens behov blir effektivare. 

Detta menar de motsäger de föreställningar som finns om att interprofessionellt lärande måste 

hanteras externt för att bli effektivt.  
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5.2 Kollektivt lärande inom specialistvården 

     Bunniss och Kelly (2013) har också undersökt kollektivt lärande inom specialistvården. På 

sjukhuset de undersökte var teamen i ständig förändring på grund av att de som fanns tillgäng-

liga vid tillfället, bildade ett spontant team när behov uppstod och teamen ombildas varefter 

patienternas behov förändras. Denna process liknar författarna vid aktivitetsteorins begrepp 

’knotworking’, som står för samarbetssituationer med ständigt föränderliga konstellationer av 

individer som samverkar med varandra. Varje individ bidrog med sina unika egenskaper till 

samarbetet, vilket ledde till att samarbetet förändrades så snart någon av personerna lämnade 

teamet, eftersom deras unika egenskaper då gick förlorade. Dessa spontana team inkluderade 

och exkluderade hela tiden personer beroende på de behov som fanns. De definierade dessutom 

vilka som hade befogenhet att handla utifrån sin professionella auktoritet vid ett givet tillfälle. 

Denna inkludering och exkludering skedde över alla personalkategorier, men Bunniss och 

Kelly menar ändå att det är viktigt att vara medveten om de negativa konsekvenser exkluderan-

det kan få. Om vissa personer inte känner att de kan bidra med något meningsfullt kan det i sin 

tur resultera i att de tänker efter en extra gång innan de erbjuder sin hjälp.  

     Personalen lade stor vikt vid att ställa frågor och konsultera sina kollegor vid nya erfaren-

heter. Den öppna planlösningen innebar att vården blev mycket interaktiv och läkare stod dess-

utom och pratade med varandra i dörröppningar, vilket innebar att andra kunde höra dem. 

Bunniss och Kelly (2013) märkte dock att det uppstod vad de kallar ett lärandegap, mellan 

läkare och annan personal, genom att man ogärna ställde frågor till läkarna. Detta berodde på 

att de andra yrkesgrupperna var de rädda att deras frågor skulle vara för triviala. Läkarna ver-

kade dock opåverkade och kanske också omedvetna om detta. Dessa osynliga barriärer för öp-

pen kommunikation, fick författarna att resonera i termer av makt. Läkarna hade nämligen möj-

lighet att delta i de olika samarbetena såsom de önskade och kunde också låta bli att delta, detta 

privilegium menar de försvårade lärandet i samarbetet.  

     Efter en genomgång av den tidigare forskningen vad gäller kollektivt lärande inom vården, 

som påvisar vissa skillnader mellan primärvården och specialistvården, introduceras nu den 

undersökta barnmottagningen.  

 

6. Presentation av barnmottagningen 
Den undersökta barnmottagningen presenteras här i syfte att ge en viss förståelse för hur mot-

tagningen ser ut och vilka yrkesgrupper som arbetar där, vilket kan vara en fördel vid genom-

läsningen av metodavsnittet.  

Barnmottagningen tillhör sjukhusets barnklinik som består av en barnavdelning där man lägger 

in barnpatienter mellan 0 och 18 år och den undersökta barnmottagningen som är en dagmot-

tagning där man också tar hand om barnpatienter mellan 0 till 18 år.  
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På barnmottagningen arbetar sex barnsjuksköterskor och en undersköterska, det finns omkring 

sex barnspecialister varav fem är överläkare, samt ett antal underläkare. Vissa underläkare går 

sin barnspecialistutbildning, en går utbildning inom en annan specialitet men praktiserar på 

mottagningen för att få erfarenhet av att arbeta med barnpatienter, en annan vikarierar på mot-

tagningen i väntan på att gå sin allmäntjänstgöring. Mottagningen har också några specialistlä-

kare som har patienter genom mottagningen, men som inte är stationerade där mer än under 

vissa veckor. De flesta av läkarna samverkar med båda avdelningarna.  

     Vid mottagningen arbetar också fem medicinska sekreterare som inte är placerade på mot-

tagningen men som använder journalrummet frekvent och som intar lunch och fika i mottag-

ningens fikarum. Dessutom finns två diabetessjuksköterskor, en sjukgymnast och en lektera-

peut som ingår i kliniken men är placerade i andra lokaler utanför barnmottagningen, närmare 

bestämt på lekterapin några våningar under mottagningen. En kurator och en dietist samverkar 

med kliniken men tillhör andra enheter, dietisten har sitt arbetsrum på lekterapin, kuratorn är 

placerad på en våning mellan lekterapin och mottagningen i samma korridor som några av de 

medicinska sekreterarna. Dessa personalgrupper arbetar också de på alla de tre avdelningarna. 

I resultatet presenteras de som en grupp för att de enskilda personerna inte ska kunna identifie-

ras och de kallas då de utomstående personalkategorierna.  

     Barnmottagningen tillhör sekundärvården, det vill säga att man måste ha en remiss för att 

komma dit. Man kan också skicka vidare barn från akutmottagning, hälsocentral eller via sjuk-

vårdsrådgivningen, men man kan inte komma dit på egen hand som man kan till en hälsocentral 

eller en akutmottagning. Barnmottagningen har bara dagsjukvård, men med möjlighet att lägga 

in patienter över dagen vid exempelvis behandling av uttorkning eller vissa behandlingar som 

genomförs över en dag. På mottagningen arbetar man delvis i team, det finns ett onkologteam 

och ett diabetesteam. I teamen arbetar en läkare, en sjuksköterska, dietist, kurator och lektera-

peut.  

     Jag har här introducerat barnmottagningen i syfte att ge en inblick i barnmottagningens ut-

formning, vilka som arbetar där och hur de samverkar med varandra och andra avdelningar. Det 

är nu dags att gå in på området som behandlar undersökningens genomförande, som senare 

leder fram till en resultatpresentation.  
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7. Metod 
Datainsamlingsmetoderna för denna studie består av observationer och intervjuer, här presen-

teras dessa tillvägagångssätt. Dessutom presenteras bearbetning och analys av data, etiska 

aspekter samt studiens kvalitet vad gäller validitet, reliabilitet samt generaliseringsmöjligheter. 

 

7.1 Datainsamling genom observation 
Anledningen till att jag valde att genomföra observationer var dels för att få en uppfattning om 

det sociala sammanhang jag ville undersöka, alltså få en bättre förståelse för hur arbetet i verk-

samheten egentligen går till. Jag tänker mig att det kan vara svårt att ställa de rätta frågorna om 

man inte vet hur verksamheten fungerar. Dels gjorde jag detta val eftersom jag anser att det är 

svårt att fånga problemet endast genom intervjuer, då flera av de aspekter jag söker kan tänkas 

vara så självklara för personalen att de inte skulle komma på att berätta om dem, i enlighet med 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012). Denna tanke 

uppstod under den inledande kontakten med vårdenhetschefen som via ett mail berättade att 

personalen inte trodde att mottagningen var rätt plats att studera lärande eftersom de sällan lär 

av varandra. Andra fördelar med observationer är att man får tillgång till förstahandsinformat-

ion, till skillnad från intervjuer (Merriam, 1994).  

     Genom observationer tänkte jag mig kunna ta del av de naturliga mötena samt se hur perso-

nalen uppför sig i dessa möten och vad som händer, vilka som pratar med varandra och vilka 

som inte pratar med varandra, vad som sägs och inte sägs. Nackdelen är dock att man nästan 

aldrig kan vara osynlig som observatör och ens närvaro påverkar miljön där man befinner sig 

(Hammersley & Atkinson, 1995). Därför kan man diskutera vad jag egentligen hade möjlighet 

att ta del av och hur naturligt det jag kunde observera egentligen var. Detta problem blir mindre 

ju längre tid man kan spendera inom en verksamhet menar Ewa Pilhammar (1996) eftersom 

människor inte kan tillrättalägga sina uppträdanden hur länge som helst. Jag hade ingen möj-

lighet att spendera någon längre tid i verksamheten, men jag tror att det skulle varit svårt åt-

minstone för sjuksköterskorna som jag observerade nästan hela dagarna, att tillrättalägga sina 

beteenden i någon större utsträckning. Dessutom är man inom sjukvården vana vid att utifrån 

kommande människor närvarar eftersom man ofta har studenter i verksamheten (Pilhammar, 

1996). Detta uttryckte också en sjuksköterska under ett samtal, att hon tror att sjuksköterskorna 

som arbetar på barnmottagningen är vana att vara överdrivet pedagogiska eftersom de arbetar 

med barn. Därför menar hon att de inte påverkas så mycket av att ha studenter närvarande ef-

tersom de ändå alltid måste tänka på hur de säger saker och ting. En annan vanlig kritik mot 

observationer anser Sharan B. Merriam (1994) är människors subjektivitet i sin tolkning av 

omvärlden. Å andra sidan bör de svar man får genom intervjuer vara lika subjektiva och dess-

utom blir dessa dubbelt tolkade, först genom den som intervjuas och sedan genom den som 

intervjuar, menar hon.  

     Efter ett mer generellt resonemang om mitt val av att genomföra deltagande observationer, 

dess för- och nackdelar, följer nu en mer djupgående beskrivning. Denna inleds med hur man 

får tillträde och vilket tillträde jag fick, hur observationerna genomfördes, min roll som obser-

vatör, hur jag gjorde mina fältanteckningar, samt vilka övriga problem som uppkom.  

 

7.1.1 Tillträde 

För att kunna observera en miljö måste man först få tillträde, både formellt genom den som 

bestämmer – i detta fall vårdenhetschefen – men också tillträde från dem som ska observeras 

genom att få deras förtroende (Hammersley & Atkinson, 1995; Merriam, 1994; Pilhammar, 
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1996). Mitt första steg var att få tillträde till själva verksamheten. Sjukvården kan å ena sidan 

tänkas vara enklare att få tillträde till i jämförelse med andra verksamheter på grund av att man 

har en vana att ta hand om studenter och därför har erfarenhet av att nya personer är i rörelse 

och följer med personalen i arbetet. Å andra sidan finns vissa problem med att få tillträde som 

student utanför vårdkontexten, eftersom det finns fler etiska aspekter att ta hänsyn till jämfört 

med andra verksamheter. Exempelvis har all vårdpersonal tystnadsplikt och personer som söker 

sig till vården är ofta i mer eller mindre utsatta situationer. Pilhammar (1991) skriver i sin av-

handling att hennes yrkesbakgrund som sjuksköterska var hennes inträdesbiljett till sjukvårds-

sammanhanget. Jag använde mitt sociala nätverk för att komma i kontakt med vårdenhetschefen 

på barnmottagningen. Anledningen till detta var att jag tänkte mig att en för vårdenhetschefen 

känd referens skulle bidra till ett visst förtroende för mig och att jag på så sätt skulle ha en större 

chans att få tillträde i enlighet med Pilhammars (1996) rekommendation.   

     Jag inledde kontakten via ett kort mail där jag presenterade mig och beskrev min studie i 

korta drag, vilka som skulle komma att beröras, ungefärlig omfattning i tid samt hur mina re-

sultat skulle presenteras, utifrån Pilhammar (1996). Därefter hade vi ett telefonsamtal där vi 

diskuterade mer ingående hur undersökningen skulle gå till väga rent praktiskt. Vårdenhetsche-

fen var redan från början mycket positiv till min undersökning. Vi kom överens om att jag 

skulle skriva ett informationsmeddelande som hen kunde delge personalen på mottagningen (se 

bilaga 1 samt etikavsnitt 7.4). Jag valde att endast kortfattat presentera syftet med min studie 

på grund av att för mycket information kan ge forskareffekt (Merriam, 1994; Pilhammar, 1993; 

Repstad, 2007) det vill säga att personalen kan börja anpassa sig för att tillfredsställa mitt syfte 

på ett sätt som avviker från deras naturliga beteende. Emellertid var jag tvungen att ge tillräcklig 

information för att deltagarna skulle kunna avgöra om de ville delta eller inte. Vårdenhetschefen 

hade sedan ett möte med sjuksköterskorna som man kan säga är grundpersonalen på mottag-

ningen (läkarna varierar mer mellan olika dagar och de andra personalgrupperna är inte station-

erade på mottagningen) för att höra deras åsikter. Som jag skrivit tidigare hade de en invändning 

mot att de nog inte fanns så mycket för mig att observera där då de alla var erfarna och inte 

lärde så mycket av varandra. Jag svarade via mail till vårdenhetschefen att detta nog inte var ett 

problem eftersom jag som utifrån kommande kan se saker på ett annat sätt, men jag poängterade 

att det var viktigt att de kände sig bekväma med att ställa upp och att detta var frivilligt. Vår-

denhetschefen informerade sjuksköterskorna om detta vid nästa möte och de beslöt sig därefter 

för att välkomna mig. Sedermera bestämde vi tid för observationen och vårdenhetschefen vida-

rebefordrade informationsbrevet till de andra som arbetar på och samverkar med barnmottag-

ningen. Jag var noga med att påpeka vikten av att alla skulle informeras om närvaro, samt deras 

rätt att tacka nej till deltagandet (se vidare i etikavsnittet 7.4).  

     Som nämnts är det inte bara till själva verksamheten man behöver tillträde som observatör, 

man behöver också tillträde till de sammanhang man vill observera genom att skapa ett förtro-

ende (Hammersley & Atkinsson, 1995; Pilhammar, 1996). På grund av min korta tid på barn-

mottagningen upplevde jag detta problematiskt, det var först den sista dagen som jag tror de 

flesta kände sig något sånär bekväma i min närvaro. Alla var tillmötesgående och jag hade inga 

problem att få tillträde till sjuksköterskornas expedition samt fikarummet. Däremot upplevde 

jag det som att jag trots ett formellt godkännande att närvara, inte fick tillträde till alla samman-

hang där läkare var inblandade. Vissa läkare drog sig tillbaka från platser där jag var placerad, 

exempelvis när de stod i korridoren och pratade tyst med den de konsulterade eller informerade, 
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vilket jag tolkade som ett tecken på att de inte ville att jag skulle närvara. Som Martyn Ham-

mersley och Paul Atkinson (1995) skriver är det alltså inte tillräckligt att befinna sig i samma 

fysiska rum som dem man ämnar observera. Det var också svårare att få tillträde till läkarnas 

sammanhang genom att jag träffade dem så korta stunder. Jag kände snabbt att sjuksköterskorna 

accepterade mig medan läkarna verkade mer avvaktande. Detta kan bero på att de inte varit lika 

involverade i samtalen om min närvaro och att de kanske bara läst igenom informationsmailet 

snabbt. Jag baserar detta på att vissa läkare sa att de sett mitt brev, men ändå ställde flera frågor 

som de kanske inte borde ställt om de läst informationen noga. Önskvärt hade varit att jag under 

ett gemensamt möte haft möjlighet att informera all personal samtidigt, dock är sällan eller 

aldrig all personal samlad samtidigt och särskilt inte under den vecka jag närvarade, varför detta 

inte var möjligt.  

 

7.1.2 Genomförandet av observationer 

I överenskommelse med vårdenhetschefen fick jag tillåtelse att närvara på mottagningen under 

en arbetsvecka, måndag till fredag. Under denna tid skulle jag både observera och intervjua 

personalen. På måndagen träffade jag vårdenhetschefen på mottagningen, skrev på tystnads-

plikt, visades runt på mottagningen och presenterades för dem som arbetade. I efterhand kan 

jag, som tidigare nämnts, se att det hade varit önskvärt med ett informationsmöte där all perso-

nal närvarade. Nu var jag istället tvungen att presentera mig flera gånger dagligen, försäkra mig 

om att de jag träffade tagit del av informationen om min närvaro, samt svara på frågor om hur 

detta skulle gå till. Varje presentation innebar att fokus förflyttades till mig, vilket störde ob-

servationerna samt min roll som observatör. Många var mycket intresserade av mig, min ut-

bildning och min undersökning och det blev hela tiden avbrott i observationerna på grund av 

detta och det var en balansgång att hela tiden försöka rikta om fokus bort från mig, utan att 

verka otrevlig.  

     I samråd med vårdenhetschefen bestämde jag mig för att främst observera personalen i kor-

ridoren, fikarummet samt sjuksköterskeexpeditionen. Detta val gjorde jag utifrån flera orsaker, 

patientbesöken sker främst med endast en personal närvarande vilket innebar att jag då inte 

skulle kunna observera samspel, dialog, fråga-svar-aktiviteter också vidare under själva besö-

ket. Varje besök hade en tidsram om 45 minuter, visserligen med tid för läkaren att diktera, 

vilket medförde att jag skulle bli låst vid ett fall under en längre stund, om jag följde med under 

patientbesök. Eftersom sjuksköterskorna inte har egna rum kommer läkarna alltid till expedit-

ionen om de har några funderingar. Läkarna har visserligen sina egna rum, men har de mottag-

ningstid är de upptagna med patienter och möts ändå oftast utanför mottagningsrummen om de 

vill konsultera varandra. Jag hade dessutom en begränsad tid att genomföra mina observationer 

och ville hinna se så mycket som möjligt. Efter den första dagen ansåg jag att detta var det bästa 

sättet att observera det som mitt syfte berör. 

     Observationer kan vara mer eller mindre strukturerade. Jag valde att endast strukturera mina 

observationer efter några rekommendationer som framkom i flertalet metodböcker. Dessa var 

att vid varje observation ta hänsyn till tid, plats, vilka som närvarade, vilka som handlade, vad 

som hände (Kullberg, 2004; Merriam, 1994; Pilhammar, 1996). I bakhuvudet hade jag givetvis 

den teoretiska referensramen, men jag försökte ändå observera med så öppet sinne som möjligt. 

Litteraturen rekommenderade också att man skulle göra kortare observationer (Pilhammar, 

1996; Repstad, 2007), särskilt om man var ovan, eftersom det annars är svårt att minnas. Detta 
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var emellertid inte alltid möjligt då jag under den första dagen märkte att de flesta mötena och 

samtalen skedde i fikarummet, dels under kortare stunder vid förmiddags- och eftermiddagsfika 

men också under längre stunder vid lunchen som kunde vara i upp till en och en halv timme 

eftersom flera personalgrupper åt under lite olika intervaller som överlappade varandra.  

 

7.1.3 Närhet och distans – min roll 

Som observatör måste man ständigt reflektera över vilken roll man har i det sammanhang man 

observerar (Hammersley & Atkinson, 1995). När man observerar tar man också del av ett so-

cialt sammanhang, som man påverkar med sin närvaro. Den roll man intar påverkar dels vad 

man har möjlighet att skapa sig en uppfattning om och dels påverkar det dem som man försöker 

skapa sig en uppfattning om. Man måste välja på vilken del av skalan från endast observatör 

till fullständig deltagare man ska placera sig. Å ena sidan är det viktigt att hålla sig objektiv och 

distanserad för att kunna se de processer som pågår. (Kullberg, 2004; Merriam, 1994; Pilham-

mar, 1993). Å andra sidan måste man bli en naturlig del i sammanhanget som aktörerna känner 

sig bekväma med för att på så sätt kunna ta del av deras perspektiv (Kullberg, 2004; Repstad, 

2007). Att vara helt passiv kan göra aktörerna obekväma då det blir en obalans i relationen 

mellan mig som observerar och inte ger något och den jag observerar som då får ge allt (Rep-

stad, 2007). Dessutom är det svårt att delta i ett socialt sammanhang på ett någorlunda naturligt 

sätt utan att delta i det vardagliga samtalet, däremot måste man vara försiktig att inte ta ställning 

i diskussioner eller andra kontroversiella frågor som kan påverka ens roll som forskare. Att 

delta i det vardagliga samtalet bidrar till att skapa ett förtroende och visar att man är på samma 

nivå som dem man observerar. Att vara helt likgiltig inför dem man observerar skapar en osä-

kerhet hos aktörerna då de inte kan uttyda hur man reagerar och dessutom riskerar kommuni-

kationen snabbt dö ut. Därför är det bra att hela tiden visa intresse och uppmärksamhet inför 

det man får höra och ta del av. (Repstad, 2007).  

     Det krävs ett ständigt pendlande fram och tillbaka mellan att vara nära och distanserad för 

att å ena sidan få en möjlighet att närvara vid sammanhangen man observerar, det vill säga en 

form av tillträde och å andra sidan kunna behålla forskarperspektivet som tillåter en att se vad 

som kanske är en självklarhet för dem som är en del av sammanhanget. Pia-Maria Ivarsson 

(2003) beskriver i sin avhandling om barns gemenskap i förskolan, flera exempel på denna 

problematik, bland annat skapar hon en distans till det förskolsammanhang hon undersöker ge-

nom att inta ett barnperspektiv och minskar därmed risken att bli hemmablind i en för henne 

hemvan miljö. På samma sätt skapar hon också en viss närhet till barnen genom att sätta sig 

med dem i sandlådan istället för att stå med fröknarna och därifrån observera barnen. 

     Jag placerade mig på olika ställen under mina observationer. När jag var i fikarummet för-

sökte jag placera mig i en soffa i hörnet för att distansera mig, jag satt däremot med personalen 

vid bordet när jag åt. Jag tänkte mig att de skulle känna sig mindre iakttagna om de såg mig äta 

eller dricka te, som att min närvaro i fikarummet blev mer berättigad om jag intog något, snarare 

än att jag bara satt och tittade på dem. När jag satte mig i soffan i hörnet tog jag därför oftast 

med mig en kopp te. I soffan upplevde jag att jag fick en bra distans till personalen genom att 

de inte kände samma behov av att inkludera mig i samtalen, de pratade istället med dem som 

satt vid deras bord. I korridoren var det svårast att placera sig, de flesta kommenterade något 

om studien när de gick förbi mig, till exempel ser du något intressant? Andra tittade medlidande 

på mig och undrade om jag hade tråkigt, min närvaro blev troligtvis mycket iögonfallande i 
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korridoren. Efter fikarummet var därför sjuksköterskeexpeditionen den bästa placeringen, ofta 

ställde jag in en likadan kontorsstol som de andra hade och satte mig där. Ingen som kom in i 

expeditionen kommenterade min närvaro så som samma personer kommenterade den i korri-

doren. I fikarummet och sjuksköterskeexpeditionen skedde dessutom de flesta mötena och där-

för var det strategiska placeringar. Men vissa möten skedde i korridoren, särskilt läkare emellan 

eller med personal som inte var stationerade på mottagningen såsom kurator eller sjukgymnast. 

För att ta del av dessa möten försökte jag hålla mig i dörröppningarna för att på så sätt bli lite 

mer osynlig. Men för att ingen skulle uppleva att jag tjuvlyssnade försökte jag visa mig lite 

först, för att göra dem medvetna om min närvaro men som att jag kanske var på väg till något 

annat snarare än att lyssna till deras konversation. 

     Man kan diskutera huruvida den miljö jag undersökte var en för mig hemvan miljö. Jag 

arbetar visserligen inom äldrevården, vilket också är en vårdmiljö men det är en vårdmiljö som 

på flera sätt skiljer sig från en sjukhusmiljö. Två saker som hursomhelst skapade distans i mitt 

fall var dels att jag hade civila kläder på mig, vilket särskilde mig från all personal utom sekre-

terarna och dessutom min brist på befogenhet att handla. För att ha befogenhet att handla inom 

sjukvårdskontexten måste man ha vissa utbildningar. Eftersom jag saknar sådana, behövde jag 

aldrig fatta några beslut om huruvida jag skulle ingripa i vissa situationer eller inte som exem-

pelvis Pilhammar (1991) var tvungen att göra, som före detta sjuksköterska i en sjukhusmiljö. 

Något som däremot var mer problematiskt var mina förkunskaper om sjukvården som organi-

sation då jag har flera familjemedlemmar som arbetar inom sjukvården. Å ena sidan innebar 

detta att jag kanske förstod mycket mer av det som hände på mottagningen än vad en fullkomligt 

utomstående person skulle förstått, genom att jag är inbegripen med de flesta sjukvårdstermer 

och yrkesroller. Detta gjorde i sin tur att jag ofta kunde hålla mig utanför diskussioner eftersom 

jag uppfattade situationen utan att ställa frågor. Å andra sidan finns risken att man i en sådan 

situation tar saker förgivet och inte ifrågasätter eller reflekterar över vissa händelser som däre-

mot en utomstående skulle göra.  

     Utifrån dessa resonemang valde jag att placera mig mer åt observatör än deltagande i min 

undersökning och distanserade mig i större utsträckning än vad jag sökte mig nära. Dels av de 

praktiska skälen att man måste ha sjukvårdsutbildning för att kunna delta i arbetet på mottag-

ningen men också för att distansera mig till ett sammanhang som jag ständigt påverkade med 

min närvaro och som jag hade en viss förkännedom om. Genom att vara medveten om hur mina 

förkunskaper kan ha påverkat mitt arbete har jag gjort mitt yttersta för att inte ta händelser 

förgivna.  

 

7.1.4 Fältanteckningar 

Att föra anteckningar under observationstillfället avråder Pål Repstad (2007) från att göra då 

det kan bli en onaturlig situation för dem man observerar. Vidare menar han att det också kan 

leda till att de som observeras märker att forskaren antecknar en viss berättelse och tolkar detta 

som att forskaren tycker detta är intressant och därför förstärker sådant som den uppfattar att 

forskaren tycker är intressant, det vill säga att det uppstår en forskareffekt. Inom vården är 

dokumentation emellertid en naturlig del av arbetet vilket innebär att man kan passa på att an-

teckna medan personalen dokumenterar, anser Pilhammar (1996).  
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     Jag antecknade när tillfälle gavs och gick alltid undan när jag antecknade, oftast till arbets-

rummet vägg i vägg med sköterskeexpeditionen. Mindre observationer kunde jag hålla i huvu-

det en stund och samla på mig några stycken av för att sedan anteckna. Längre observationer, 

som exempelvis lunchen som varade i drygt en timme gick jag och antecknade så snart den var 

färdig för att inte riskera glömma allt för mycket information. Eftersom alla personalgrupper 

möttes under lunch och fika ville jag dels inte riskera missa något och dels skulle det verka 

suspekt om jag gick in och ut genom fikarummet för att anteckna det jag sett och sedan komma 

tillbaka. Detta medför i sin tur att jag förlorat vissa detaljer genom att inte kunna skriva ner 

under tiden, eftersom minnet är begränsat särskilt vid så många intryck på samma gång. Vid 

varje anteckning skrev jag ner vilka som var med, tid och plats, i anteckningar från fikarummet 

försökte jag minnas hur personalen placerade sig, men eftersom många kom och gick finns det 

vissa luckor. 

 

7.1.5 Problem 

En risk med att få tillträde genom en chef är att man kan uppfattas som en kontrollant (Pilham-

mar, 1996; Repstad, 2007). För att inte uppfattas som kontrollant skrev jag i informationsmed-

delandet att jag vill undersöka lärande i arbetet i generella drag och endast använda mottag-

ningen som ett exempel på detta. Detta var ett av de områden jag upplevde som mest proble-

matiskt under mina observationer. Vissa sjuksköterskor verkade ändå uppfatta mig som kon-

trollant fast jag underströk att så inte var fallet. Mest tydligt var kanske under en intervju, när 

sjuksköterskan som intervjuades verkade uppfatta alla frågor som kontrollfrågor och jag upp-

levde hennes svar som överdrivet positiva. Det hände också ett par gånger att någon frågade 

mig om studien i ordalag som att de undrade om jag kontrollerade dem, exempelvis frågade en 

sjuksköterska jaha så du är här för att kolla oss. Hon log och verkade skämtsam, men jag 

förtydligade ändå att jag inte var där för att kontrollera något, jag vill bara se vad det finns för 

möjligheter att lära på sjukvårdsmottagningar i allmänhet. 

     Ett annat problem var placeringen, en dag verkade jag hela tiden missa vad som skedde, stod 

jag i korridoren gick de in i fikarummet, stod jag i fikarummet kom flera läkare in till expedit-

ionen, och så vidare. Vissa gånger kunde jag smyga mig på vissa möten, men det var inte alla 

gånger som detta kunde ske på ett någorlunda naturligt sätt. Under min vecka på mottagningen 

var det dessutom väldigt lugnt eftersom så många läkare var på utbildning. Pilhammar (1991) 

beskriver vikten av att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt ”timing”, sådana problem kan man 

undkomma genom att spendera längre tid i verksamheten, menar hon.  

     Att observera innebär att man är ställer sig utanför för att på så vis få en viss distans. Men 

det var svårt att hela tiden rikta bort fokus från mig i situationer där jag märkte att vissa ville 

att jag skulle delta. Exempelvis uppstod en något känslig diskussion i fikarummet mellan två 

personer och en läkare sökte hela tiden ögonkontakt med mig som för att få mig att ge min 

åsikt. Jag kände mig obekväm när jag bara nickade lite försiktigt och log som gensvar. Men jag 

ansåg att jag inte kunde ta ställning i frågan dels utifrån de metodiska rekommendationerna och 

dels på grund av att ett ställningstagande från min sida skulle avgöra vem som hade rätt eller 

fel i diskussionen. Det var en svår balansgång som blev enklare att hantera under veckans gång. 

Jag blev allt bättre på att svara lagom, varken mer eller mindre. 

     Det största problemet jag upplevde var nog tidsramen. En vecka är kort tid när det gäller att 

få tillträde och bli en naturlig del som inte stör tillvaron allt för mycket. Egentligen skulle man 
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nog kunna ägna en vecka bara åt detta, för att sedan göra mycket bättre observationer. Dessutom 

var det inte bara en yrkesgrupp vars perspektiv jag skulle få en uppfattning om, det var flera. I 

efterhand kan jag se att det på grund av de praktiska förutsättningarna framför allt är sjukskö-

terskornas och perspektiv jag haft möjlighet att fånga genom observationerna. Pilhammar 

(1991) skriver att fördelen med att studera människor under en längre tid är att långvariga in-

formella kontakter kan knytas, däremot riskerar forskaren då tappa perspektivet och identifiera 

sig med dem som studeras. Detta avhjälps med kortvarigare kontakter, men risken är då istället 

att forskaren inte uppfattar medlemmarnas perspektiv. Det finns alltid för- och nackdelar med 

alla sätt att arbeta, men en vecka är en kort tid att försöka fånga flera gruppers perspektiv. 

     Jag har nu resonerat kring den ena datainsamlingsmetod jag använde mig av vid denna 

undersökning, men jag samlade som tidigare nämnts också in data genom intervjuer, vilket 

redovisas härnäst.  

 

7.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

För att få ett rikare material med fler dimensioner av det fenomen som undersöktes genomförde 

jag också åtta intervjuer, varav tre med sjuksköterskor, tre med läkare och två med personer 

från utomstående personalgrupper. Dessutom genomfördes ett kort samtal av formell karaktär 

med en grupp medicinska sekreterare, jag ställde vissa frågor ur intervjuguiden, hur de upplevde 

atmosfären, om de umgicks privat med varandra eller med några ur de andra personalgrupperna, 

samt vilka typer av möten de deltog i, under detta samtal förde jag anteckningar. Anledningen 

till att denna personalgrupp inte intervjuades på samma sätt som de andra, var för att de inte 

ville, vilket måste respekteras. Den första intervjun jag genomförde blev också en provintervju, 

men då jag inte fann några problem med mina frågor valde jag att addera även denna intervju 

till mitt material. Urvalet var en blandning av ett strategiskt urval (Esaiasson et al., 2012; Kvale, 

2009), där jag ville få så stor variation som möjligt och satte upp två olika kriterier. Det ena 

kriteriet gällde att jag skulle intervjua minst två från respektive yrkesgrupp (dietist, sjukgymn-

ast, diabetessjuksköterskor, lekterapeut och kurator, sågs som en yrkesgrupp i detta fall) det 

andra kriteriet var att jag ville ha variation vad gäller hur länge man arbetat på mottagningen. 

Detta för att få en så bred bild som möjligt av personalens uppfattningar och upplevelser. Dess-

utom var det en form av bekvämlighetsurval (Trost, 2013) eftersom jag valde bland dem som 

fanns tillgängliga och hade tid. Exempelvis var flera av de äldre läkarna på olika utbildningar 

och specialistläkarna som var på plats var ofta väldigt upptagna. Men jag lyckades uppfylla de 

kriterier jag ställt upp, minst två från varje arbetsgrupp intervjuades och från varje yrkesgrupp 

intervjuades personer som arbetat olika länge, någon som var relativt ny och någon som arbetat 

flera år.  

     Intervjuerna försökte jag hålla i avskildhet, de som hade tid att avsätta valde jag att intervjua 

i det så kallade samtalsrummet där vi kunde samtala ostört. Men i två fall var jag tvungen att 

intervjua i fikarummet på grund av att de som skulle intervjuas inte hade tid men gärna ville 

delta i studien och frågade om jag inte kunde intervjua dem där medan de åt sin mat eller fikade. 

I båda dessa fall var vi ensamma i fikarummet under större delen av intervjun, den tid där de 

mer känsliga frågorna ställdes, som hur de skulle beskriva atmosfären och om man kunde ifrå-

gasätta varandra och så vidare, det var först i slutet av intervjun när jag frågade om hur deras 

möten går till som det kom in människor i rummet. Pilhammar (1996) skriver att det är svårt att 
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samtala ostört inom vården eftersom det hela tiden händer saker, hon menar att detta har en 

större inverkan på den som intervjuar än personalen som intervjuas och hon tror att detta beror 

på att de är vana vid miljön. Pilhammar (1996) råkade också ut för att någon kom in i rummet 

när hon intervjuade en student och hon fortsatte först intervjun, men avbröt på grund av att både 

hon och personen hon intervjuade började fokusera på den som kom in i rummet. All personal 

som deltog i studien var också mycket öppna med sitt deltagande inför de andra i personalen. 

Jag försökte tillfråga intervjupersoner när de var ensamma av hänsyn till konfidens, men sedan 

kom de ändå fram till mig i fikarummet för att bestämma eller ändra tid. Att hålla intervjuerna 

i personalens egna lokaler tycker Pilhammar (1991) är bra eftersom intervjupersonerna då får 

övertaget i en situation där annars den som intervjuar har övertaget. Också inom intervjuer är 

det viktigt att reflektera över sin egen roll, likt det jag tidigare skrivit eftersom det kan uppstå 

intervjuareffekter (Esaiasson et al. 2012). I mitt fall kan min ålder och mitt kön spelat roll. 

Kanske var det enklare att inge förtroende hos sjuksköterskor eller unga kvinnliga läkare, än 

hos äldre manliga läkare? Detta är relevant att fundera över i mitt fall eftersom jag övervägande 

intervjuat kvinnor, dock i olika ålder. Å andra sidan fanns, som jag skrivit, inte så många att 

välja på när det kom till att intervjua läkare då särskilt de äldre var mycket upptagna. Däremot 

tror jag inte att den manliga läkaren jag intervjuade, skulle gett mycket annorlunda svar om jag 

varit man. Vad som troligen påverkade alla intervjuer var att jag studerar inom ett område som 

de intervjuade inte hade mycket kunskap inom och att de därav såg mig som lite av en expert. 

Denna föreställning tycktes dock alla ha mer eller mindre gemensamt och torde på så vis på-

verkat alla intervjuer på ett liknande sätt.  

     Alla intervjuer spelades in med tillstånd av dem som intervjuades förutom intervjun med en 

läkare som inte kunde spelas in på grund av tekniska problem, och istället antecknades. An-

teckningarna från intervjun sammanställdes direkt efter intervjun för att minska risken att gå 

miste om viktig information, vilket rekommenderas av bland annat Esaiasson et al. (2012) och 

Kvale (2009). Att ensam genomföra intervjuer upplevde jag något problematiskt, det var inte 

helt enkelt att formulera ”bra” följdfrågor samtidigt som jag skulle vara uppmärksam på vad 

intervjupersonen berättade.  

 

7.2.1 Intervjuguide  

Intervjuguiden utformades utifrån den litteratur jag tagit del av och kan sägas vara strukturerad, 

utifrån Steinar Kvale (2009), eftersom den behandlade ett visst område samt hade färdigformu-

lerade frågor för vad jag ämnade undersöka. Däremot hade intervjuerna en låg grad av standar-

disering, då frågorna ställdes i olika ordning vid olika intervjuer, beroende på när det passade 

sig. Dessutom ställdes olika följdfrågor till olika personer vid olika intervjuer, beroende på vad 

de berättade, Kvale menar att så ofta är fallet vid kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden formades 

delvis utifrån Monica Dalens (2008) områdesprincip som innebär att man börjar i det perifera 

och går mot det centrala. Inledningsvis formulerades vad Esaiasson et al. (2012) kallar inle-

dande frågor för att få intervjupersonerna att slappna av och känna sig bekväma innan de mer 

centrala frågorna ställs. Sedan följde fyra frågeområden, atmosfär/klimat, relationer, samarbete 

och möten. Varje område hade vissa underfrågor (se bilaga 3) som bestod av följdfrågor eller 

frågor som uppmuntrade intervjupersonerna att utveckla sina svar. Intervjuerna ledde ofta till 

något andra ämnen än enbart de jag efterfrågat och i de fall där jag uppfattade dessa utsväv-

ningar som intressanta för studien ställde jag också följdfrågor till dessa. Vissa utsvävningar 
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ledde också till nya idéer om intressanta frågor att ställa, vilket jag då tillät mig göra. I de fall 

detta uppstod, lade jag till dessa frågor i intervjuguiden och använde dem när jag intervjuade 

nästkommande personer. Intervjuguiden är därav mer strukturerad och standardiserad än vad 

man kan säga att intervjuerna var, men i stort sett ställdes samma frågor till de som intervjuades. 

Jag har valt att presentera min intervjuguide som bilaga (3) , vilket Kvale (2009) menar förhöjer 

trovärdigheten. 

     Här har jag alltså presenterat för- och nackdelar med de datainsamlingsmetoder jag använt, 

samt beskrivit hur jag gått till väga för att samla in mina data. Men vad jag ännu inte gjort är 

att presentera de etiska resonemang som följer vid valet av dessa båda datainsamlingsmetoder, 

eftersom det är människor inblandade.  

 

7.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) har framtagit en rad riktlinjer man bör ta hänsyn till när man genomför 

studier. Där framgår att alla som berörs av en studie bör informeras om att de är föremål för en 

denna och ska i normalfallet samtyckt till detta i förväg, man ska också beskriva studiens syfte 

samt betona att det är frivilligt att delta i den beskrivna undersökningen. Jag informerade samt-

liga deltagare om studien dels via en skriftlig redogörelse, där jag beskrev dess syfte, hur resul-

taten skulle presenteras samt att deras deltagande var frivilligt (se bilaga 1). Dels muntligt vid 

min första kontakt med respektive person som skulle ingå i studien.  I samma riktlinjer återges 

också att man, när man genomför deltagande observationer har ansvar för att förebygga skada 

samt för att de observerades identiteter inte kommer att röjas. Därför har jag avidentifierat per-

sonerna som observerats, både i mina anteckningar, genom att benämna de observerade vid 

kodade namn, samt genom att använda kodade namn vid presentationen av resultatet. Vidare 

bör enligt Vetenskapsrådet (2011) alla som deltar i en undersökning behandlas konfidentiellt 

för att på så sätt skydda personernas privatliv och integritet, vilket har hanterats genom att alla 

uppgifter avidentifierats. Även i utskrifterna av intervjuer samt observationer har personerna 

avidentifierats. Men eftersom studiens öppenhet begränsas om andra inte kan kontrollera upp-

gifterna kan personerna åter identifieras genom en kodnyckel, i enlighet med vad som rekom-

menderas av Vetenskapsrådet (2011). Slutligen avser dessa riktlinjer att man måste väga nyttan 

av den undersökning som genomförs, mot den skada undersökningen kan åsamka dem som är 

föremål för denna. Uppgifterna som presenteras i studiens resultat torde inte vara skadliga för 

dem som ingått i studien, eftersom personerna avidentifierats.  

     Eftersom undersökningen skedde inom sjukvården som lyder under tystnadsplikt, fick också 

jag skriva under tystnadsplikt innan jag vistades i verksamheten. Patienterna som besökte mot-

tagningen har inte på något sätt behandlats i mina observationer, jag har endast systematiskt 

observerat personalen på mottagningen. Däremot har samtal om patienter antecknats men då 

utan namn eller andra personuppgifter. Jag har gjort överväganden för alla samtal om patienter 

som jag presenterar i resultatet, huruvida det fall de diskuterat kan vara så specifikt att patienten 

skulle kunna identifierats. I vissa fall har några uppgifter utelämnats från presentationen på 

grund av dessa skäl. Patienterna och deras föräldrar informerades skriftligt (se bilaga 2) om min 

närvaro i verksamheten, genom informationslappar på dörren till mottagningen, vid datorn där 

de loggar in vid besök, samt på väggen i väntrummet. Jag hade dessutom en namnskylt på mig, 

som informerade om att jag var en pedagogikstudent.  
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     Eftersom jag genomförde både intervjuer och observationer har jag fingerat namnen så att 

de personer som både har observerats och intervjuats har två olika namn beroende på om de 

berättade något under en intervju eller under en observation. Detta för att personalen på mot-

tagningen inte ska kunna identifiera dem som intervjuats.  

     Då de etiska resonemangen är redogjorda för är det nu tid att redovisa hur jag analyserat och 

bearbetat den data jag samlade in under mina observationer och intervjuer. 

 

7.5 Analys och bearbetning 
Jag har framför allt haft ett deduktivt angreppssätt under genomförandet av denna undersök-

ning. Detta genom att jag redan innan undersökningens genomförande placerade mig inom ett 

organisationspedagogiskt perspektiv, som sedan kom att påverka mitt sätt att sortera och ana-

lysera det insamlade materialet. Dessutom gjorde jag en litteraturgenomgång innan mitt inträde 

på fältet, vilket påverkat vad jag har noterat under mina observationer samt hur jag formulerade 

mina intervjufrågor. Men att arbeta renodlat deduktivt skulle jag inte påstå att jag gjort. Genom 

att inte strukturera mina observationer skapade jag förutsättningar att kunna observera även 

sådant som inte den teoretiska referensramen pekat ut. Under observationerna, gjorde jag mitt 

bästa för att ha ett öppet sinne, vilket nämnts ovan. 

     Fältanteckningarna skrevs ner och bearbetades varje dag efter avslutad observation. Inter-

vjuerna som spelats in skrevs ut nästintill ordagrant veckan efter intervjuerna genomförts, tal-

språket modifierades dock till skriftspråk genom att nåt blev något, sånt blev sådant och så 

vidare. Däremot har alla hummanden, tvekanden, tystnader och så vidare inkluderats i utskrif-

terna.  

     Det deduktiva angreppssättet tonades dock ner under bearbetningens första skede, som in-

leddes med en genomläsning av allt material ett par gånger för att få en överblick. Jag började 

sedan bryta ner intervjumaterialet i mindre delar genom att märka ut nyckelord samt markera 

händelser och uttalanden genom att skriva kommentarer i marginalerna på utskrifterna. Under 

denna process sorterades materialet endast utifrån vad som sades eller vad som hände. Detta 

arbetssätt benämner Boel Berner (2005) som kodning och innebär att man antecknar all inform-

ation som kan vara av betydelse, för att inget relevant ska riskera utelämnas från analysen. Jag 

läste sedan igenom de kommentarer jag skrivit och skrev till ytterligare några kommentarer. 

Eftersom intervjuerna redan var något strukturerade kring områden jag uppfattade som viktiga 

utifrån den teoretiska referensramen fanns redan från början en viss struktur i materialet. Men 

under de frågeområden intervjuerna berörde fanns också uttalanden som behandlade andra om-

råden än det efterfrågade, vilket synliggjordes genom kommentarerna i marginalerna. Genom 

kommentarerna kunde jag också snabbt få en överblick av skillnader och likheter i hur de olika 

intervjupersonerna svarat, jag kunde även finna några återkommande teman som inte varit spe-

cifikt efterfrågade i intervjuerna. Utifrån de koder som antecknats i marginalerna av intervjuut-

skrifterna skapade jag sedan några teman utifrån dessa koder; kritik/ifrågasättande, möten, hi-

erarki, information/ diskussion, sjuksköterskor med lång erfarenhet, sociala relationer, atmo-

sfär, team. Alla teman tilldelades en varsin färg, dessutom ställde jag upp vissa kriterier för vad 

för slags uttalanden eller skeenden som hörde under ett visst tema. Kriterierna bestod av en 

beskrivning av temat, samt ett positivt och ett negativt exempel för vad som hörde under temat, 

det vill säga ett exempel som passade in och ett exempel som inte gjorde det. Sedan tog jag en 

ny kopia av intervjuutskrifterna och började markera teman utifrån de uppställda kriterierna 

med färgpennor där varje tema alltså hade en egen färg, vissa delar av materialet kunde sorteras 

under flera teman, vilket också gjordes när så var fallet. Både temana atmosfär och sociala 
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relationer visade sig snabbt täcka in stora delar av materialet och temat sociala relationer dela-

des efter ännu en genomläsning in i umgås privat och grupperingar.  

     Sedan påbörjade jag en genomläsning av observationsanteckningarna. Observationsanteck-

ningarna behandlades på samma sätt som intervjuutskrifterna. Skillnaden här var att de flesta 

koder platsade under de teman jag redan skapat för intervjuutskrifterna och de markerades därav 

med färgpennor på samma sätt som ovan. Här uppstod några nya teman, dels temat ställa frå-

gor, dels kodades materialet utifrån vilka rum händelserna inträffade och sorterades därigenom 

under temana fikarum, korridoren, sjuksköterskeexpeditionen. De tre sistnämnda temana blev 

övergripande teman, då flera av de andra temana kunde sorteras under vilket rum händelsen 

utspelade sig i. När allt material kodats och tematiseras tog jag hjälp av en utomstående person 

som fick koda materialet utifrån mina uppställda kriterier. Efter detta fick jag justera vissa kri-

terier och gå tillbaka i materialet igen, då några teman visade sig vara otydliga. Jag läste alltså 

igenom alla anteckningar och utskrifter ännu en gång för att försäkra mig om att alla koder 

sorterats under rätt tema. Sedan gjorde jag en sammanställning utifrån de teman som jag skapat. 

I detta skede insåg jag att flera teman var mycket vida och oöverskådliga, jag skapade därför, i 

enlighet med Berner (2005) underteman eller som hon kallar det subteman, som alltså innebär 

att man försöker precisera och avgränsa temat mer. Dessa underteman skapade jag delvis utifrån 

det organisationspedagogiska perspektivet, genom att sortera materialet med hänsyn till vad 

som var organiserat respektive oorganiserat och därtill formellt respektive informellt. Temat 

umgås privat sorterades istället som informell grupptillhörighet, grupperingar sorterades som 

formell och informell grupptillhörighet, hierarki delades också in i formell och informell, in-

formation/diskussion blev informella samtal respektive formella samtal, formella samtal blev 

en del av temat möten, informella samtal delades upp ytterligare dels sorterades vissa informella 

samtal som formella möten dels delades informella samtal in i tre olika typer av samtal och så 

vidare. Det slutliga steget blev att försöka sammanställa dessa teman i en begriplig och över-

skådlig ordning, vilket efter ett flertal bearbetningar ledde till det resultat som presenteras i 

avsnitt 8. Jag har därmed redovisat för hur jag gått till väga vid analysen och bearbetningen av 

mina data. Frågan att ställa är då vilken kvalitet detta arbete har? 

 

7.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vad som talar för att validiteten i denna undersökning är god utifrån Dalen (2008), är att jag 

reflekterat kring min egen roll och min förförståelse samt hur detta kan ha påverka studien. Jag 

har redogjort noga för hur jag har gått tillväga vid mitt genomförande av undersökningen och 

utifrån vilka kriterier jag gjorde mitt urval till intervjuerna. Vidare har jag verkligen ansträngt 

mig för att låta materialet tala för sig själv för att inte övertolka det. Utöver detta menar Dalen 

att det är viktigt att man använt bra intervjufrågor och givit intervjupersonerna möjlighet att ge 

utförliga svar. Vad gäller detta kan jag se vissa brister, intervjufrågorna skulle varit bättre om 

jag ställt fler beskrivande frågor, som exempelvis ”Berätta om en situation när…”. I de flesta 

intervjuer fick jag dock mycket fylliga svar på de flesta frågor, men i två av intervjuerna, där 

det var lite kort om tid blev svaren kortare och inte lika innehållsrika. Detta kan ha berott på att 

jag inte vågade vänta ut svaren lika länge som vid de andra intervjuerna, av rädsla att inte hinna 

ställa alla frågor, vilket i sin tur kan försämra validiteten.  

     Vidare behandlas studiens reliabilitet eller tillförlitlighet, som utifrån Kvale (2009) torde 

vara god. Användandet av en intervjuguide skapade viss kongruens (överensstämmelse) vad 

gäller frågorna som ställdes till intervjupersonerna, även om de inte var exakt likadant formu-

lerade och inte presenterades i samma ordning under alla intervjuer. Genom att spela in alla 
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intervjuer (utom en när det uppstod tekniska problem), sedan skriva ut dessa intervjuer orda-

grant och slutligen koda efter kriterier möjliggör en precision för registreringen av svaren. Det 

sista kriteriet, vad gäller reliabiliteten i kvalitativa studier, menar Kvale är objektivitet. Detta 

uppnås genom att jämföra kodning och tematisering med en utomstående person, vilket jag 

också har gjort och fann dessutom en god överensstämmelse.  

     Vilken generaliserbarhet har då denna studie? Esaiasson et al. (2012) menar att när det gäller 

kvalitativa undersökningar är det en teoretisk generaliserbarhet man strävar efter, det vill säga 

att man kan generalisera resultat från en kontext till en annan. Jag tänker mig att resultaten i 

denna studie har en viss teoretisk generaliserbarhet eftersom flera av de processer som pågår på 

den undersökta vårdmottagningen, kan tänkas pågå på andra vårdmottagningar, eftersom 

många sjukhus är organiserade på ett liknande sätt och har liknande rumslig utformning. Dess-

utom kan studien bidra till att generalisera de teoretiska utgångspunkter som använts, genom 

att påvisa liknande processer i andra personalgrupper än de som tidigare undersökts. 

     I detta avsnitt har jag presenterat de datainsamlingsmetoder jag använt, dess styrkor och 

svagheter. Jag har resonerat kring olika problem som uppstått, min roll i genomförandet av 

undersökningarna, etiska aspekter och studiens kvalitet. Dessutom har jag redogjort för hur jag 

analyserat och bearbetat det material jag samlade in, nedan presenteras resultatet av detta.  

 

8. Välkommen till barnmottagningen 
Här följer en presentation av de resultat undersökningen ledde fram till. Avsnittet inleds med 

hur en dag på barnmottagningen kan se ut och därefter en beskrivning av atmosfären på mot-

tagningen. Sedan sker en mer djupgående beskrivning av hur det vardagliga arbetet organise-

ras, samt när, var och hur personalen samverkar med varandra. 

 

8.1 Dagen börjar 

Under min vecka på mottagningen verkade sjuksköterskorna och undersköterskan vara först på 

plats. De kommer alla innan klockan åtta och då brukar de förbereda inför patientbesök, ta en 

kopp kaffe ur kaffemaskinen, dessutom brukar en sjuksköterska på en White-board i korridoren 

skriva dagens datum, vilka rum respektive läkare får placera sig i och vilken uppgift respektive 

sjuksköterska ska ha för dagen. Varje dag sitter en sjuksköterska i telefonrådgivning (endast för 

remitterade patienter), de turas om att ha denna uppgift. En läkare arbetar som dagjour, denna 

läkare får ta emot de akuta fallen under dagen, medan de andra läkarna har mottagning, det vill 

säga planerade besök. Läkarnas närvaro på mottagningen varierar, en läkare går bb-rond, en 

annan går rond på avdelningen och den har med sig läkare som är under utbildning. En av 

läkarna har nattjour och kan sedan komma upp på mottagningen och arbeta, vissa har mottag-

ning hela dagen, andra endast under förmiddagen eller eftermiddagen. Under min vecka på 

mottagningen var flera läkare på utbildning, dels höll två av mottagningens läkare en internut-

bildning måndag till onsdag där de även utbildade mottagningens läkare, dessutom var två lä-

kare på andra utbildningar i början av vecka. 

     Klockan åtta öppnar mottagningen dörren och patienter med föräldrar eller andra anhöriga 

får logga in på en datorskärm i väntrummet, med uppgifter som de fått hemskickade innan 

besöket. Vissa, de som kommer mer akut, har ingen lapp utan får istället kontakta underskö-

terskan som befinner sig i intilliggande rum. Undersköterskans uppgift är att väga och mäta de 

barn som kommer, innan de får möta den sjuksköterska eller läkare som de bokat tid hos. De 
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som inte har någon lapp vägs och mäts direkt, medan de andra patienterna hämtas av underskö-

terskan i väntrummet utifrån vilken tid de ska komma på besök. Anledningen till att de väger 

och mäter barnen är bland annat för att kunna avgöra eventuella läkemedelsdoseringar. När 

barnen vägts och mätts får de återigen sätta sig i väntrummet. Varje läkare och sjuksköterska 

hämtar sedan sina egna patienter. Läkarna brukade jag inte se förrän de kom och hämtade sin 

första patient.  

     Under förmiddagen, ofta vid niotiden, börjar sekreterare och sjuksköterskor samlas i fi-

karummet för att dricka kaffe och kanske äta en smörgås. Ofta kommer sekreterarna först och 

de sätter sig då vid samma bord och sedan kommer sjuksköterskorna, som placerar sig där det 

finns plats. Ibland kommer någon läkare som endera slår sig ner med de andra, eller tar med sig 

sin kaffekopp tillbaka till sitt arbetsrum. Förmiddagen fortlöper sedan med de inbokade patien-

terna, läkarna har 45 minuter avsatta för varje besök men då ska de också hinna diktera. Ungefär 

halv tolv kommer sekreterarna för att äta lunch, när de börjar bli klara vid 12.00 kommer sjuk-

sköterskorna för att äta sin lunch. Mellan tolv och ett brukar de läkare som äter lunch på mot-

tagningen komma till fikarummet. Dietisten är den enda av gruppen utomstående personal som 

brukar äta lunch i fikarummet och hon kommer dit någon gång mellan halv tolv, tolv. Efter 

lunchen återgår personalen till sina arbetsuppgifter eller patientbesök och under eftermiddagen 

fikar ibland några i fikarummet, andra hämtar bara en kopp kaffe, ibland flera gånger och sätter 

sig på sina rum eller i sjuksköterskornas fall på sjuksköterskeexpeditionen. Mottagningen 

stänger klockan fem. 

 

8.2 Atmosfären1 – enkel, lättsam, men för snäll? 
Under min vecka på barnmottagningen upplevde jag atmosfären som vänlig, mjuk och skämt-

sam. Sjuksköterskorna talade med mjuka, snälla röster och det var alltid nära till skratt. Även 

läkarna var lugna och talade ganska tyst och mjukt, framför allt de mer erfarna läkarna. Alla 

pratade med varandra och när de kom in i fikarummet satte de sig där det fanns plats.    

     Sjuksköterskan Lena beskriver atmosfären som lättsam, hon berättar att de skrattar mycket 

tillsammans, att det är trevligt och att de har en gemytlig stämning. Hon säger att det blir så 

trångt i personalrummet för att alla vill sitta där och vara en del av gemenskapen. Lena tycker 

att detta är den bästa arbetsgruppen hon har varit en del av och att det känns bra på alla sätt. 

Jo men det är just det här att vi, alltså vi är lyhörda och hjälps åt, det är ingen som… tar mer 

än någon annan utan vi hjälps åt. (Lena, sjuksköterska) 

Atmosfären beskriver sjuksköterskan Jonna som glad, hjälpsam och behaglig, hon säger att det 

inte är något som skaver. Hon anser att det är harmoniskt, att de alla är olika individer men 

fungerar bra ihop – att de tar ut de bästa ur varandra. Det är ett lugnare tempo jämfört med 

andra ställen, lite omvårdande, man är lite snällare mot varandra och det finns tid för det ef-

tersom det är ett lugnare tempo, säger hon. Sjuksköterskan Inger beskriver atmosfären som bra, 

att det är ett öppet klimat och hon tycker att alla kan prata väldigt jämställt med varandra. Ef-

tersom att alla har jobbat så länge och har så stor kompetens och erfarenhet, menar Inger att 

                                                 
1 Jag anser att detta begrepp är problematiskt eftersom det är abstrakt, något metaforiskt och svårt att konkretisera.  

Ett synonymt ord är stämning, men jag tycker inte att det är lika övergripande som atmosfär och jag valde därför 

att använda atmosfär trots allt. Här används begreppet för att beskriva hur personalen upplever att det är att arbeta 

på mottagningen, hur personalen bemöter varandra och talar med varandra, hur det känns att vara i rummet.  
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man har stor respekt för varandra. Inger tycker att det är väldigt trevligt och hon upplever inte 

att man behöver känna sig dum när man ställer frågor, varken till läkare eller sjuksköterskor:  

Så jag känner att jag kan ställa en fråga som jag egentligen tycker att jag kanske borde veta, 

utan att känna mig dum och det är skönt. (Inger, sjuksköterska) 

     På barnmottagningen är atmosfären bra, tycker läkaren Sara. Hon tror att man kan säga det 

mesta mellan yrkesgrupperna och menar att det inte är så hierarkiskt på mottagningen, jämfört 

med på andra avdelningar – att man mer är ett team här. Läkaren Fanny säger att kollegorna är 

snälla och hjälpsamma, trevliga, att de har humor och kan skämta om saker. Hon anser att det 

är en bra miljö där man kan ringa vem som helst om man har frågor. Sjuksköterskorna tycker 

hon är enkla att samarbeta med och Fanny säger att hon tycker att de alla är ett gäng tillsam-

mans. Atmosfären är trevlig och öppen, berättar läkaren Hans, det är en god stämning och rätt 

högt i tak.  

     Sofia som tillhör en av de utomstående yrkeskategorierna, beskriver atmosfären på mottag-

ningen som mjukare än på andra ställen, hon anser att det är så härligt för att man tar hand om 

patienterna lite extra jämfört med annan sjukvård, för att det är barn. Kristina som också tillhör 

en av de utomstående yrkeskategorierna, berättar att man känner sig välkommen på mottag-

ningen. Kristina upplever det som att de är duktiga på att lyssna på varandra och att det inte 

finns någon maktkamp, hon menar att hon ofta kommer med andra saker än vad de andra har 

upplevt och sett. Sekreterarna berättar också de att det är en bra atmosfär och att man kommer 

varandra närmare på en liten klinik, de tycker att det känns enkelt och naturligt. 

 

8.2.1 Lång erfarenhet – en trygghet? 

Inger berättar att det är så skönt på mottagningen att alla har så stor kompetens och att man 

aldrig råkar ut för det som kan hända på avdelningen, att man inte har någon kompetens att 

rådfråga för att de som arbetar är vikarier eller nya.  

… Men sen är det ju som sagt väldigt van personal, så att det blir ju aldrig någon skillnad 

vem som jobbar egentligen utan det är alltid väldigt hög kunskapsnivå sådär. (Inger, sjukskö-

terska)  

I första hand frågar Fanny, bakjouren om hjälp, men om denne är upptagen och det finns andra 

i närheten anser hon att hon kan fråga vem som helst, så länge det är en läkare med lång erfa-

renhet. Hon frågar också sjuksköterskor om hjälp: 

… jag frågar ofta sjuksköterskor om hjälp faktiskt. Eller vad de tycker eller vad de skulle 

gjort, och… Mm. De har ju många års erfarenhet, de kan ju se på en patient om den är sjuk 

och frisk och… (Fanny, läkare) 

På frågan hur hon skulle beskriva atmosfären på mottagningen svarar Sara att den är bra, det är 

stabila sjuksköterskor. Hon berättar vidare att de är så erfarna, att de har tid att fördjupa sig och 

blir bra på många frågor. Lena tycker att det är en trygghet att alla har lång erfarenhet och att 

ingen är nyutbildad, eftersom man då alltid kan känna att man kan bolla idéer med någon.  

 

8.2.2 Ifrågasättande och kritik 

Man kan absolut ifrågasätta varandra, anser Lena, som beskriver att hon ofta frågar andra sjuk-

sköterskor hur tänkte du här? Likaså frågar hon sekreterarna varför de gjort på ett visst sätt, 

hon säger att det inte brukar bli några större problem utan att det brukar lösa sig snabbt, ofta är 
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det bara ett missförstånd, menar Lena. Inger tycker att det är väldigt trevligt och säger att det är 

högt i tak och man kan ifrågasätta varandra. Jonna tycker också att det är högt i tak och att man 

frågar varandra och diskuterar med varandra:  

… man frågar för att någon annan vet bättre, man diskuterar för att ingen vet bättre. (Jonna, 

sjuksköterska) 

Hans säger att de är alla ganska ödmjuka och därför kanske inte alltid säger det de borde säga, 

att de är lite försiktiga, menar han. Han tror att alla skulle må bättre av lite mer konstruktiv 

kritik. Vidare berättar Hans att de kanske gör samma sak som de alltid har gjort, för att de inte 

är uppdaterade på nya sätt att arbeta och att det då vore bra om andra som är mer uppdaterade 

berättade att man kan göra på ett annat sätt.  

Eh, det tror jag generellt inom barnskrået, att man är ganska sådär inte vill trampa någon på 

tårna eller… (Hans, läkare) 

Men Hans tillägger att de i alla fall försöker rätta varandra till slut, läkarna har handledningar 

där de tar upp vissa saker, men då är det främst från äldre läkare till yngre, påpekar han. Inte 

heller läkaren Fanny tycker att man ifrågasätter varandra särskilt mycket, hon säger att barnlä-

kare och barnsjuksköterskor är för snälla mot varandra och inte kritiserar varandra så mycket 

även om det kanske behövs.  

Det är liksom ingen som ska liksom visa att jag är bäst och du gör fel, hur kan du göra så? 

Det händer inte, men det kanske är för att det… att man jobbar med barn och det ska vara en 

lugn och snäll miljö. (Fanny, läkare) 

Fanny talar om att hon saknar konstruktiv kritik för att lära sig lite mer, hon tycker att de alltid 

säger till henne att hon är så duktig och att det går bra. Hon jämför med tidigare platser hon 

arbetat på och berättar att hon där fick mer kritik men också beröm när hon var duktig. 

Att man ifrågasätter varandra för lite, upplever även Sara som tror att man är för snälla för att 

ge varandra negativ kritik. Hon anser att det finns mycket tid att diskutera men att det blir för 

snällt. Hon jämför med en annan avdelning där hon arbetat tidigare, där tempot var mycket 

högre och man inte hade tid att diskutera saker, där var man tvungen att säga rakt ut vad man 

tyckte på en gång, berättar Sara. På mottagningen diskuterar man istället länge och stödjer 

varandra tänker sig Sara. Hon säger också att det är för lite fokus på om någon skulle gjort 

annorlunda: 

Det är mer känsligt, ingen vill ta upp sådant som andra tar illa upp av. Det är för lite fokus 

på om någon borde gjort något annorlunda, man tassar försiktigt om det är något som inte 

hanterats rätt. (Sara, läkare) 

 Kristina som tillhör en av de utomstående personalkategorierna berättar att personalen på mot-

tagningen är lätt att diskutera med och att man kan säga vad man tycker. Ifrågasätta vet hon inte 

om de brukar göra men hon säger att man kan säga kan vi inte tänka så här till exempel. Sofia 

som även hon tillhör en utomstående personalkategori upplever att det är problematiskt att hon 

går miste om tillfällen där man har tid att ge kritik och få kritik, eftersom hon inte har gemen-

samma möten med mottagningspersonalen och att man annars sällan har tid för sådana diskuss-

ioner.  
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8.2.3 Sammanfattande kommentar 

Alla de intervjuade upplever atmosfären på barnmottagningen som mycket positiv, alla verkar 

trivas bra. I intervjuerna berättar personalen att det är trevligt, att man skämtar, att det är ett 

öppet klimat och inte några problem att ställa frågor till varandra. Två läkare verkar tycka att 

det finns en gruppkänsla, den ena läkaren säger att de är ett gäng tillsammans och den andra 

läkaren anser att personalen är mer ett team än på andra avdelningar. Sekreterarna menar att 

man kommer nära varandra på en liten klinik. Framför allt sjuksköterskorna nämner att de kän-

ner trygghet eftersom alla sjuksköterskor är så erfarna. Även läkaren Fanny nämner att hon ofta 

frågar sjuksköterskorna för att de har så lång erfarenhet och det första Sara svarade när hon 

skulle beskriva atmosfären var att sjuksköterskorna är stabila, vilket kan tolkas som att det är 

viktigt för henne. Däremot finns det vissa oenigheter huruvida man ifrågasätter och kritiserar 

varandra på mottagningen, sjuksköterskorna som intervjuats säger alla att de brukar ifrågasätta 

varandra. Läkarna å sin sida beskriver istället att de saknar konstruktiv kritik och att de tycker 

att personalen är för snälla mot varandra och kanske lite rädda för att ge kritik. Av den utom-

stående personalen som intervjuades är Kristina tveksam till hur mycket de ifrågasätter varandra 

och menar att de snarare ger förslag på andra sätt att tänka. Sofia upplever att hon går miste om 

tillfällen att ge och få kritik på grund av att det sällan finns tid i den dagliga verksamheten och 

av den anledningen att hon inte har några gemensamma möten med mottagningspersonalen. 

Utifrån läkarnas uttalanden kan man ana att atmosfären kanske är för snäll och att man kanske 

är för ödmjuka för att kritisera varandra på grund av att de arbetar inom barnområdet, både 

Hans och Fanny tror att det är en orsak. Sara tänker sig att det kan bero på att det är så lugnt att 

personalen har för mycket tid till att diskutera.  

     Atmosfären kan ha betydelse för vilka villkor det finns för personalen på mottagningen att 

lära kollektivt. Men för att få en mer djupgående förståelse för de villkor för kollektivt lärande 

som finns på den undersökta barnmottagningen följer nu en beskrivning av hur personalens 

arbete organiseras samt när, var och hur de samverkar med varandra.  

 

8.3 Rumsliga barriärer och mötesplatser organiserar arbetet 
Den rumsliga utformningen tycks påverka hur arbetet organiseras samt förutsättningarna för 

personalen att samverka. Den formella yrkestillhörigheten bestämmer den rumsliga placeringen 

och den rumsliga placeringen har i sin tur betydelse för den informella grupptillhörigheten, det 

vill säga vilka man identifierar sig med, samtalar och umgås med. 

     På mottagningen är endast yrkesgrupperna läkare och barnsjuksköterskor placerade. Jämfört 

med andra yrkesgrupper befinner de sig i samma rumsliga område (mottagningen), men inom 

mottagningen finns det fler rumsindelningar. Personalen på mottagningen har inga egna rum. 

Sjuksköterskorna har ett gemensamt kontor, sjuksköterskeexpeditionen, läkarna har dels läkar-

expeditioner som de delar (några stycken i varje rum) dels tilldelas de varje dag, varsitt separat 

rum där de kan ta emot sina patienter. Rumstilldelningen skrivs på en White-board i korridoren 

av en sjuksköterska varje morgon. Sjuksköterskorna har andra rum att tillgå när de tar emot sina 

patienter, rumsvalet avgörs dels utifrån vilken typ av besök det är frågan om, det finns särskilda 

rum för provtagning respektive allergi, dels utifrån vilka rum som är lediga. Rummen läkarna 

har till förfogande, samt överläkarnas expeditioner, är placerade längst bort i korridoren och 

därav rör sig oftare läkare i sjuksköterskornas del av korridoren eftersom de måste passera där 

när de går till fikarummet eller när de hämtar sina patienter. På sjuksköterskeexpeditionen finns 

dessutom läkarnas schema och dagordning, vilka de stundom går in på expeditionen för att titta 

på. Sjuksköterskorna har däremot sällan anledning att röra sig i läkarnas del av korridoren om 
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de inte har ett specifikt ärende till någon läkare eller passerar för att gå ut på balkongen. Dock 

har ST-läkarna sina expeditioner på ett annat våningsplan, vilket separerar dem från mottag-

ningen när de har administrativt arbete, eller av andra anledningar sitter på sina expeditioner. 

     Genom den rumsliga utformningen separeras dels sjuksköterskor och läkare från varandra 

genom att de är placerade i varsin ände av korridoren – där sjuksköterskorna dessutom inte rör 

sig på riktigt samma villkor som läkarna. Dels separeras läkarna från varandra genom att de är 

utplacerade i separata rum och på olika våningar. Med andra ord tycks mottagningens rumsliga 

utformning organisera personalens möjligheter att samverka och socialisera med varandra, både 

inom och mellan de olika yrkesgrupperna. Sjuksköterskorna får exempelvis en mer vardaglig 

kontakt genom att sitta i samma rum, jämfört med läkarna som ofta sitter i varsina rum. Detta 

man kan läsa mer om i följande avsnitt som behandlar de rum som tycks ha betydelse för per-

sonalens sätt att organisera sitt arbete, samt deras möjligheter att samverka med varandra inom 

och utanför dessa rum.  

 

8.3.1 Sjuksköterskeexpeditionen  

På sjuksköterskeexpeditionen står dörren alltid öppen. Detta rum är framför allt sjuksköterskor-

nas som de brukar gemensamt. Rummet har de tilldelats utifrån sin formella yrkestillhörighet, 

vilket också kan utläsas från skylten utanför där det står ”Sjuksköterskeexpedition”. Där finns 

tre datorplatser som man turas om att sitta vid, ingen har fasta platser men de verkar ofta välja 

en egen plats för dagen. 

Här sitter sjuksköterskorna och dokumenterar, svarar i interntelefon och bokar patientbesök, 

både till sig själva och till läkare. Varje sjuksköterska ansvarar för vissa läkare, exempelvis är 

det Wanja som bokar patienter hos Mats. Eftersom expeditionen är placerad nära väntrummet 

och fikarummet passerar ofta annan personal på sin väg till patientmöten, när de ska ta en kopp 

kaffe och så vidare.  

     Flera informella samtal sker på expeditionen, där sjuksköterskorna ofta småpratar med 

varandra om både vardagsliv och mer praktiska frågor som är relaterade till arbetet. Eftersom 

de sitter tillsammans får de också ta del av varandras privatliv genom att någons man ringer och 

söker sin fru eller som en dag när en sjuksköterska ringde gynekologen. Sjuksköterskan Jonna 

berättar att hon upplever sig veta det mesta om de andra sjuksköterskorna: 
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… typ jag vet ju hur de andra har det hemma, ungefär, och om de har fotvårtor eller inte, 

jag vet inte om läkarna pratar så med varandra. (Jonna, sjuksköterska) 

 

Jonna menade alltså att de kommer varandra mycket nära genom att dela arbetsrum. De sjuk-

sköterskor som för dagen har andra uppgifter än att vara på expeditionen brukar ändå komma 

in och småprata när de har tid över.  

     På en del av skrivbordet på sjuksköterskeexpeditionen ligger dagens schema för respektive 

läkare, på dagjourens schema skriver sjuksköterskorna upp akuta eller oplanerade besök som 

de informeras om via telefon. De flesta läkare kommer in några gånger under dagen för att titta 

på sitt schema, oftast går de bara in, tittar på lappen och går igen utan att säga något till de 

sjuksköterskor som sitter där, sjuksköterskorna säger inte heller de något. Två gånger under 

min vecka i verksamheten noterade jag att en läkare kom in och småpratade lite med sjukskö-

terskorna. Undersköterskan tycktes endast komma in på expeditionen om hon hade en konkret 

fråga, hur hon skulle göra med ett prov eller en utskrift, likaså sekreterarna trots att de ofta rörde 

sig omkring journalrummet som ligger nästan mittemot expeditionen. 

    Yngre läkare kommer emellanåt in och ställer frågor till sjuksköterskorna, ofta mer av mer 

praktiskt slag. Exempelvis undrade en av dessa yngre läkare om det var problematiskt att ta ett 

urinprov på ett barn med blöja, samma läkare frågade en annan dag om numret till en hälsocen-

tral, ytterligare en läkare frågade om en provtagning, vad provet hette och var det skickades. 

Ibland kom de yngre läkarna med funderingar om patientfall. En ung läkare som fick många 

patienter när hon hade dagjour, rådgjorde exempelvis med en sjuksköterska om hur hon skulle 

tänka vid sin prioritering av patienterna.  

     De som inte har ett ärende till sjuksköterskeexpeditionen verkar hålla sig därifrån, man fö-

refaller inte gå in där bara för att småprata, om man inte är sjuksköterska. Sjuksköterskeexpe-

ditionen verkar på så sätt å ena sidan bidra till att stärka gemenskapen mellan sjuksköterskorna 

som kommer nära varandra genom detta rum och å andra sidan bidrar det till en uppdelning 

mellan sjuksköterskorna och annan personal, eftersom det är sjuksköterskornas rum. Denna 

rumsliga placering har sjuksköterskorna alltså tilldelats av verksamheten utifrån sin formella 

yrkestillhörighet, men placeringen tycks även bidra till att stärka den informella tillhörigheten. 

Sjuksköterskorna är inte bara en formell grupp som arbetar tillsammans utan också är en infor-

mell grupp som tar del av varandras privatliv och har relationer som går utanför arbetet. Sjuk-

sköterskeexpeditionen är också en plats där flera informella samtal sker, man frågar, informerar 

och diskuterar med varandra. Samtal som sjuksköterskorna oftare tar del av än läkare, eftersom 

läkarna sällan befinner sig i rummet. Därav tycks arbetet och de möjligheter personalen har att 

samverka till viss del organiseras utifrån den rumsliga indelningen.  

 

8.3.2 Fikarummet – en gemenskap för vissa? 

Fikarummet är litet och består, förutom köksattiraljer, av två bar-bord med sex stolar kring varje 

bord och en soffa med plats för två personer. Här möts mottagningspersonalen, sekreterarna 

och dietisten under förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. All personal får inte plats sam-

tidigt, men detta har man löst genom att olika personalgrupper äter lunch olika tider, som skri-

vits på sidan 22. I fikarummet möts man dels inom respektive yrkesgrupp, läkarna sitter annars 

främst på sina rum och har mottagning, sekreterarna sitter också i olika rum och sjuksköterskan 
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i telefonrådgivningen sitter särskild från sina kollegor. Dels möts respektive yrkesgrupper, ef-

tersom både sjuksköterskor, läkare, sekreterare och dietisten som annars är mer eller mindre 

separerade från varandra, äter sin lunch där. 

 

                                      
                                                 Mottagningens fikarum, ej skalenligt.  

Fikarummet är något av händelsernas centrum på mottagningen och där sker många diskuss-

ioner om privatliv, samhällshändelser och om man konsulterar varandra om patienter. Dock är 

det inte alla som deltar i dessa sammankomster och kan ta del av dessa informella samtal. Dels 

finns det mottagningspersonal som inte alltid äter sin lunch eller fikar på mottagningen, vissa 

läkare går exempelvis till avdelningen ibland. Under eftermiddagarna sätter sig oftast både sek-

reterarna och sjuksköterskorna och fikar. Men det är inte ovanligt att läkarna endast kommer in 

i fikarummet för att hämta en kopp kaffe och sedan går tillbaka till sina arbetsrum, vilket också 

Jonna berättar i en intervju. Dels har inte alla yrkesgrupper en given plats i fikarummet, sjuk-

gymnasten, diabetessjuksköterskorna och kuratorn äter sin lunch på lekterapin.  

     Jonna säger att hon tror det är viktigt att man deltar i den sociala samvaron i fikarummet och 

att de som inte deltar i den missar mycket, dels information, men också att skriva upp sig på 

olika aktiviteter utanför arbetet som exempelvis det lopp som anordnas under våren. Sofia som 

tillhör en utomstående personalkategori berättar att det är viktigt med sådana möten som sker 

under lunchen för att samarbetet ska få en bättre kvalitet och att det oftast är på lunchen man 

har tid att diskutera patienterna. Men hon säger också att det är viktigt att man pratar om andra 

saker under rasterna. Läkaren Sara säger att hon känner sjuksköterskorna på mottagningen 

mycket bättre jämfört med dem på avdelningen för att hon äter lunch på mottagningen.              

     I fikarummet skapar man alltså gemenskap, sociala relationer och här sker informationsut-

byten och arbetsrelaterade diskussioner. Därför har det betydelse vilka som närvarar i fikarum-

met och vilka som inte gör det. Var och hur personalen möts förefaller inte bara bidra till känslor 

av tillhörighet, det vill säga att sjuksköterskorna känner en gemenskap med varandra eftersom 

de har ett gemensamt kontor. Var och hur personalen möts har också en betydelse för vem eller 

vilka som kan/får ta del av de informella samtal som sker. Fikarummet kanske också förstärker 

den formella tillhörigheten genom att särskilja olika personalgrupper från varandra, dels genom 

att vissa personalgrupper inte äter i fikarummet och dels genom att de som äter i fikarummet 

har olika hålltider. Vilket i sin tur kan minska personalens möjligheter att samverka med 

varandra. 
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8.3.3 Korridoren 

Utöver sköterskeexpeditionen och fikarummet möts personalen i korridoren, som också är en 

plats för flera informella samtal. Läkare på väg till patientbesök konsulterar varandra. Ibland 

kommer sjukgymnasten, eller kuratorn, och då stannar de ofta och pratar med läkare i korrido-

ren. Även sekreterarna träffar ibland en läkare som de har ett ärende till i korridoren, på väg till 

eller från journalrummet och ibland stannar de bara för att småprata. Sjuksköterskorna rör sig 

också en hel del i korridoren när de hämtar patienter eller går mellan olika undersökningsrum, 

dock rör de sig sällan på den sida av korridoren där läkarna sitter som nämnts ovan. Korridoren 

är en plats där läkarna kan ställa frågor mellan patientbesök eftersom läkarna främst är på sina 

egna rum och då ofta är upptagna. De övriga yrkesgrupperna rör sig också i korridorerna ibland 

och kan då passa på att konsultera läkare. 

     På så vis möjliggör korridoren möten och interaktion mellan olika yrkesgrupper eftersom 

alla har rätt att röra sig i korridoren även om de inte har sina rum på mottagningen. Vad som 

utmärker korridoren från fikarummet och sjuksköterskeexpeditionen är att det är en plats där 

man inte behöver ha en viss tillhörighet för att vistas. Sjuksköterskeexpeditionen är främst till 

för sjuksköterskor, formellt sett, och fikarummet är främst till för dem som äter tillsammans, 

informellt sett, formellt får alla som vill äta där. Korridoren däremot är mer av en transport-

sträcka som alla med tillträde till barnmottagningen har rätt att beträda på sin väg till eller från 

ett möte, eller på väg till andra avdelningar. Man kan dock anta att de flesta som befinner sig i 

korridoren har ett ärende på mottagningen, eftersom det är rätt fruktlöst att endast uppehålla sig 

där utan anledning. Korridoren är alltså ett ställe där även de som varken har en formell eller 

informell tillhörighet ändå kan ta del av informella samtal, och kan därmed ses som en plats där 

de rumsliga barriärerna kan överbryggas. 

 

8.3.4 Gästspel på mottagningen 

Resterande personal som samverkar med mottagningen är placerade utanför mottagningen och 

var de är placerade beror på deras organisatoriska tillhörighet, deras yrkesmässiga tillhörighet 

och vilka de samverkar med. Både dietisten och kuratorn har tidigare varit placerade i andra 

hus på grund av att de har andra organisatoriska tillhörigheter, deras organisatoriska tillhörighet 

beror i sin tur på deras yrkestillhörighet. Men eftersom de samverkar med barnmottagningen 

och barnavdelningen har de nu placerats i samma hus som mottagningen. Eftersom varken di-

etisten och kuratorn, sjukgymnasten, lekterapeuten, diabetessjuksköterskorna eller sekreterarna 

är läkare eller barnsjuksköterskor placeras de inte på mottagningen. Deras formella tillhörighet 

påverkar alltså deras rumsliga placering. Dietisten, sjukgymnasten, diabetessjuksköterskorna 

och lekterapeuten är placerade på lekterapin några våningar under barnmottagningen. Kuratorn 

är placerad på en våning mellan lekterapin och mottagningen i samma korridor som några av 

de medicinska sekreterarna, resterande medicinska sekreterare är placerade på ännu en annan 

våning.  

     Trots att sekreterarna inte har sina arbetsrum på mottagningen, har något av en ”egen” plats 

i mottagningens journalrummet där de skriver ut papper med mera. Dietisten dokumenterar 

emellanåt i arbetsrummet intill sjuksköterskeexpeditionen trots att hon har sitt arbetsrum på 

lekterapin. Både sekreterarna och dietisten brukar dessutom äta lunch och fika i mottagningens 

fikarum, vilket gör att det finns flera tillfällen för dem att interagera med varandra och med 



 

34 

 

mottagningspersonalen. De andra personalkategorierna separeras mer från mottagningen ge-

nom att de varken äter lunch eller har arbetsrum i mottagningens lokaler, vilket skulle ge dem 

anledning att röra sig på mottagningen även om de inte har ett specifikt ärende. Sofia som tillhör 

en av dessa utomstående personalkategorier berättar att de skulle vilja ha sina arbetsrum där 

uppe, det vill säga på mottagningen, men att det tyvärr inte finns plats. Sofia ser det som en 

nackdel att de inte finns lika tillgängliga som personalen som befinner sig på mottagningen. 

Kristina beskriver det som att man är utanför samtidigt som man är inne i alltihopa, men hon 

tycker att de har ett tätt samarbete med mottagningspersonalen eftersom de ändå sitter i samma 

hus. Sjukgymnasten syntes ofta till på mottagningen, likaså dietisten, men kuratorn och diabe-

tessjuksköterskorna såg jag bara på mottagningen vid ett varsitt tillfälle under min vecka i verk-

samheten (lekterapeuten var på utbildning så honom kan jag inte uttala mig om). Sjuksköters-

kan Jonna utryckte det som att dessa personalkategorier brukar gästspela på mottagningen:  

 

… sjukgymnast och dietist är ju här ofta och de är ju väldigt trevliga att ha och göra med, 

men det hade varit kul om de varit på samma liksom, samma våningsplan, det… lite grann 

så. Nu är det mer som att de kommer och gästspelar och inte riktigt har sin plats för de har 

inte något skrivbord här riktigt, utan mer lånar platser och rum och så. (Jonna, sjuksköterska) 

 

Mottagningens rumsliga utformning separerar således yrkesgrupperna från varandra. Dock är 

de rumsliga barriärerna inte helt fasta, vilket visar sig i att dietisten kan överbrygga dem genom 

att äta lunch och dokumentera på mottagningen.  

 

8.3.5 Sammanfattande kommentar 

Verksamhetens rumsliga indelningar av olika personalgrupper påverkar arbetets organisering 

genom att den till viss del bestämmer vilka personalgrupper som möts och vilka som får tillgång 

till de informella samtal som sker i dessa olika rum. Den rumsliga indelningen skapar både 

formell och informell gemenskap genom att de som tillhör samma yrkesgrupper befinner sig i 

samma lokaler och därmed känner en gemenskap med varandra. Men också genom att de som 

befinner sig i samma rum tenderar utveckla sociala relationer till varandra som till viss del 

sträcker sig utanför arbetet, framför allt när det gäller sjuksköterskorna. Eller som i de utomstå-

ende personalgruppernas fall, en informell tillhörighet som kanske inte sträcker sig utanför ar-

betet, men som sträcker sig utanför yrkesgränserna som en följd av att de har gemensamma 

lokaler, måltider och/eller fika. Hur och när personalen möts kan dessutom tänkas inverka på 

hur de samverkar med varandra. Rummens utformning tycks alltså vara en av de faktorer som 

påverkar personalens organisering av sitt arbete, samt hur de samverkar med varandra. I nästa 

avsnitt undersöks närmare vad som skapar grupperingar i yrkesgrupperna som i sin tur kan 

påverka hur och när de samverkar med varandra samt hur de organiserar sitt arbete. 

 

8.4 ”Naturliga” grupperingar – en lapp på väggen 
Som nämnts tidigare bidrar den rumsliga ordningen till att stärka de formella och informella 

grupptillhörigheterna snarare än att överbrygga dem. Men det är inte bara den rumsliga indel-

ningen som bidrar till grupperingar, det tycks också den formella yrkestillhörigheten göra. I 

fikarummet eller under lunchen på lekterapin byggs sociala relationer genom att man tar del av 

varandras privatliv och olika vardagshändelser. Sjuksköterskan Inger berättar att det finns vissa 

grupperingar: 
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Det faller sig lite naturligt, det är inga motsättningar mellan grupperna eh, men sköterske-

gruppen blir liksom en grupp, sekreterarna är lite grann för sig själva, läkargruppen är också 

lite grann för sig själva, men vi har bra relationer med varandra. (Inger, sjuksköterska) 

Att det finns grupperingar blir än tydligare om man tittar närmare på hur de informella grup-

perna ser ut, det vill säga de som har mer än en formell relation till varandra. Under intervjuerna 

är det endast en person som berättar att hon umgås med kollegor över yrkesgränserna på friti-

den, det är Kristina som tillhör en av de utomstående personalkategorierna. Sjuksköterskorna 

beskriver att de brukar försöka hitta på saker tillsammans, de brukar gå på pubkvällar berättar 

Inger, och Jonna talar om att de ibland ordnar middagar ihop. Denna vecka ska alla sjukskö-

terskor på middag tillsammans med sina respektive på ett lokalt evenemang. Sjuksköterskorna 

säger att de brukar sätta upp en lapp i fikarummet och att alla då är välkomna att skriva upp sig, 

men oftast blir det bara sjuksköterskor, berättar de. Under veckan satt lappen fortfarande uppe 

på väggen och visade tydligt att det bara var sjuksköterskor anmälda. 

     Läkarna som intervjuades brukar inte umgås med sina kollegor privat i någon större utsträck-

ning. Sara berättar att hon ibland fikar, går på bio eller möter en kollega i lekparken med barnen, 

hon umgås bara med läkare privat. Sara tror att läkarna umgås mest med andra läkare på grund 

av att de flesta läkare kommer från andra platser medan sjuksköterskorna oftast kommer från 

orten. Dessutom skaffar sjuksköterskor ofta barn tidigare än läkare och därför är de inte i samma 

fas i livet. Fanny säger att hon inte brukar umgås med sina kollegor privat och hon tycker inte 

om att delta i aktiviteter, hon berättar att hon hellre tittar på än deltar. Hans umgås lite privat 

med kollegor och ibland deltar han i aktiviteter men då är det tiden som avgör vad han deltar i.  

     Jonna tror att anledningen till att läkarna inte brukar följa med på deras aktiviteter är att det 

aldrig blir ett gäng läkare och att de då känner sig tveksamma om de ska följa med på egen 

hand. Dessutom tror hon inte att läkarna har samma typ av sammanhållning som sjuksköters-

korna har eftersom läkarna sitter för sig själva i olika rum medan sjuksköterskorna sitter i 

samma rum. Sekreterarna anger även de att de umgås lite privat med varandra, men inte mycket 

och då är det bara inom personalgruppen. 

     Under veckan lade chefen in ett papper där de som ville fick anmäla sig till ett lopp och 

anmälningsavgiften betalades av arbetsgivaren. En eftermiddag när sekreterarna och sjukskö-

terskorna sitter i fikarummet frågar Hanna om hon ska anmäla några. Hon frågar alla som är 

där och alla tackar ja till att anmäla sig. På fredagen var det fortfarande bara sekreterare och 

sjuksköterskor som var anmälda.  

 

8.4.1 Arbetets organisering bidrar till grupperingar 

Hur arbetet organiseras tycks också bidra till att stärka både de informella och de formella 

grupperingarna. På mottagningen arbetar man ofta självständigt med sina patienter. Läkaren 

Hans berättar att läkarna sällan träffar patienter tillsammans med sjuksköterskorna, trots att han 

upplever att det finns ett sådant behov. Han berättar att det är vid vissa specifika tillfällen som 

sjuksköterskor och läkare möter patienterna samtidigt, det är exempelvis med cancerpatienter 

som han träffar cancersjuksköterskan. Det är inte så vanligt att man träffas allihop, menar Hans 

som tror att det nog är en gammal tradition. Hans är övertygad om att sjuksköterskor och läkare 

skulle få mer förståelse för varandras yrken om de träffades och han tror att det skulle vara jätte 

bra för sjuksköterskorna att vara med när de informerar om saker sjuksköterskorna kanske inte 

helt är uppdaterade på. Samma problem ser Hans från läkarnas sida, att de inte riktigt vet vad 
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de egentligen ber sjuksköterskorna om. Det är alltså både arbetets organisering och den rums-

liga ordningen som tycks bidra till att skapa informell tillhörighet och stärka den formella till-

hörigheten.  

     I detta avsnitt behandlades främst hur personalgrupperna som har en formell tillhörighet till 

mottagningen skapar informell tillhörighet till varandra utifrån den formella yrkestillhörig-

heten. I nästa avsnitt undersöks hur de utomstående yrkesgrupperna som knappast har någon 

formell yrkestillhörighet skapar olika typer av tillhörighet.  

 

8.5 Organisering av tillhörighet – de utomstående yrkesgrupperna 
De utomstående personalkategorierna har inte samma givna tillhörighet som personalen på av-

delningen och sekreterarna. Sjuksköterskorna och läkarna på mottagningen har dels sina for-

mella yrkestillhörigheter, som innebär att läkarna är en formell grupp och sjuksköterskorna en 

formell grupp. Dels har de en formell tillhörighet till mottagningens lokaler där deras arbetsrum 

och sociala utrymmen är placerade. Sekreterarna har sin formella yrkestillhörighet i de andra 

sekreterarna och trots att de inte har sina arbetsrum på mottagningen har de ändå sitt egna 

journalrum och de har även formell behörighet att äta lunch och fika i fikarummet. De reste-

rande yrkeskategorierna är alla ensamma om sin formella yrkestillhörighet på barnmottag-

ningen, förutom diabetessjuksköterskorna som är två stycken. Dessutom har de inga egna rum 

på mottagningen, vilket inte ger dem någon naturlig tillhörighet med mottagningspersonalen. 

Inte heller lekterapin ger tillhörighet till alla eftersom inte kuratorn är placerad där. Dessa per-

soner har alltså ingen formell grupptillhörighet och en av dem har inte heller någon med den 

andra personalen gemensam lokal att mötas i, formellt sett. Så, hur organiserar dessa grupper 

sin tillhörighet? 

 

8.5.1 Lunchen som knutpunkt 

Flera av de utomstående personalkategorierna äter lunch på lekterapin, både sjukgymnasten, 

diabetessjuksköterskorna och kuratorn gör det. Kristina som är en av dem berättar att de har 

gjort det från början, men antydde också att de inte riktig får plats på mottagningen:  

 

Vi brukar ju oftast äta nere på lekterapin vi. Så då är det … oftast vi fyra som äter lunch där. 

Och det har vi gjort sedan i början. Därför att det blir ju så mycket folk där uppe och så får 

man nästan inte plats och så… (Kristina, utomstående)  

 

Kristina beskriver att de ofta passar på att diskutera och planerar teamsamarbetet under lunchen 

eftersom flera av dem som äter lunch på lekterapin är med i något team. När jag frågar Kristina 

vilka hon ser som sin arbetsgrupp, svarar hon att det är dem hon äter lunch och fikar med. 

Genom denna organisering betraktar sig Kristina som en del av gruppen på lekterapin, trots att 

hennes formella tillhörighet är en annan som hör till den yrkesroll hon har. Detta på grund av 

att hon äter lunch och fikar med dessa människor.  

     Dietisten berättar att hon, sedan hon flyttade till samma hus som mottagningen, känner mer 

gemenskap med personalen på barnmottagningen. Trots att hon har sitt rum på lekterapin äter 

hon sin lunch i mottagningens fikarum. Här är det inte bara den rumsliga placeringen som 

skapar tillhörighet. Dietisten är placerad på samma avdelning som de andra utomstående yrkes-

kategorierna, vilket innebär att hon känner en gemenskap där, men hennes val att äta lunch på 

mottagningen innebär att hon också skapar en viss tillhörighet till personalen på mottagningen. 
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På detta sätt skapar dietisten mer eller mindre tillhörighet till alla yrkeskategorier, genom att 

överskrida de rumsliga barriärerna.   

 

8.5.2 Teamen en överbryggande funktion? 

Teamen är en arena där det finns möjligheter att träffas över yrkesgränserna. Det finns två team 

inom barnkliniken, ett cancerteam och ett diabetesteam. Genom teamtillhörigheten har vissa av 

dem som inte annars har någon given formell grupptillhörighet inom barnkliniken, skapat en 

informell grupp genom att de äter lunch tillsammans, vilket nämndes ovan. Teamtillhörigheten 

blir dessutom en formell tillhörighet för dem som ingår i teamen, eftersom det är ett av verk-

samheten ordnat samarbete. Att träffas i teamen och prata om den gemensamma verksamheten, 

som Kristina menar att de ofta gör på lunchen, är dessutom att se som ett resultat av verksam-

hetens organisering. Lunchgruppen torde dock betraktas främst som informell, genom att det 

endast är några av teammedlemmarna som väljer att äta lunch och fika tillsammans, vilket tyder 

på personliga skäl, snarare än organisatoriska.   

     Teamen är ett från verksamhetens sida organiserat samarbete där det finns möjligheter för 

personalgrupper som annars sällan möts, att samverka med varandra. Dock verkar inte teamen 

vara den mötesplats de skulle kunna vara, på grund av att de som ingår i teamen sällan har tid 

och/eller möjligheter att samverka i den utsträckning de önskar. Det ena problemet tycks vara 

att det är väldigt varierande huruvida man bokar alla yrkesgrupper till ett patientbesök eller att 

patienten får möta de olika yrkeskategorierna vid olika tillfällen. Sofia berättar att de ibland 

träffar patienten tillsammans och ibland träffar de patienten enskilt. Detta bekräftar också läka-

ren Hans och säger att det beror på vad det är för typ av patientfall.  

Ibland, vissa har vi planerat in att vi ska träffas, till exempel om vi har något barn som ska 

kontrollera utveckling, då är ju sjukgymnasten med redan vid besöket. /…/ Sen andra är det 

ju så att vi träffas en och en, tyvärr… egentligen så skulle vi kanske träffas mer hela teamet 

eller så samtidigt. Så det kan vara lite blandat. (Hans, läkare) 

Svårigheterna med att de inte träffar patienterna samtidigt menar Hans är man inte vet vad de 

andra har sagt och att patienten kan få olika information. Det är svårt att boka ett besök med 

alla teammedlemmar närvarande, menar Sofia: 

… eh det är svårt att koordinera och få in tillsammans och sen att när vi väl har fått en tid så 

ringer patienten och avbokar. Så att det går jätte mycket tid åt till att sam boka besök. (So-

fia, utomstående) 

Ett annat problem förefaller vara tidsbrist eller mötessvårigheter som innebär att personalen 

inte har så mycket tid att diskutera sina gemensamma patienter. Kristina anser att det kan vara 

svårt att få tag på dem hon ska samverka med. Dagen för intervjun hade hon spenderat en halv-

timme till att vänta på en läkare hon var tvungen att diskutera en patient med. Att det är svårt 

att ha tid för att prata om gemensamma patienter anser också Sofia, som berättar att det oftast 

är på fika- och lunchraster det finns tid för detta. Dessutom säger Sofia att det bara är ibland 

hon hinner träffa läkaren som hon har ett gemensamt besök med, innan patienten kommer. Tea-

men kan alltså å ena sidan vara en mötesplats för personalgrupper som annars sällan samverkar 

med varandra. Å andra sidan tycks det saknas resurser i form av tid och samordning så att 

personalen verkligen kan samverka med varandra snarare än att arbeta var för sig med gemen-

samma patienter. Hursomhelst teamen ge de personalkategorier som inte har någon formell 
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grupptillhörighet inom kliniken, möjlighet att ingå både i en formell grupp genom teamet samt 

att skapa en informell grupp.  

 

8.5.3 Informella möten 

Man kan tänka sig att lunchgruppen på lekterapin stundom har oorganiserade informella möten 

genom att de ofta diskuterar sin gemensamma verksamhet under lunchen, Kristina menar att 

det är ett bra tillfälle. Men i teamen verkar de också ha mer organiserade informella möten, 

Kristina berättar exempelvis att de brukar försöka samlas i teamen på lunchen om de får en ny 

patient, för att boka in besök och planera. De som arbetar på lekterapin brukar dessutom fika 

tillsammans en gång i veckan, säger Sofia: 

Och sen så har vi här nere på lekterapin, har vi ordnat så att vi har fika en gång i veckan och 

det blir ju ofta ett lite informellt möte också, och en gång i månaden så för vi anteckningar 

och kollar av vad som behöver justeras här nere. (Sofia, utomstående) 

Detta möte är ett rätt välorganiserat informellt möte, eftersom de träffas vid särskilda tidpunkter 

och dessutom för anteckningar med jämna mellanrum. Dessa möten kan tänkas bidra till en 

känsla av gemenskap och tillhörighet, eftersom de spenderas till att planera den gemensamma 

verksamheten.  

     Teamen tycks alltså vara av vikt när de utomstående personalkategorierna organiserar till-

hörighet. Genom teamen får de en informell yrkestillhörighet, de äter lunch tillsammans och 

ordnar informella möten, dessutom kan teamen vara en arena att möte den personal som befin-

ner sig på mottagningen. I nästkommande avsnitt kommer det fokuseras mer på hur de utom-

stående yrkesgrupperna samverkar med läkarna på barnmottagningen, utöver de samarbeten de 

har i de konkreta teamen.  

 

8.6 Det oorganiserade samarbetet med de utomstående yrkesgrupperna 
Genom teamen finns ett organiserat samarbete mellan personalen på mottagningen och de ut-

omstående yrkesgrupperna. Men läkarna på mottagningen kan alltid vid behov, hänvisa sina 

patienter till dessa yrkesgrupper även utanför teamen. Detta samarbete ter sig mindre organise-

rat än det samarbete som sker mellan teammedlemmarna, eftersom det är upp till var och en av 

läkarna att bedöma om patienten ska hänvisas till någon av de utomstående yrkeskategorierna 

eller inte.  

     Läkaren Fanny berättar att hon har hänvisat någon patient till sjukgymnasten och någon till 

dietisten, men att hon inte alltid kommer på att göra det, hon säger att hon är så van att tänka 

på det medicinska att hon glömmer det. Ibland blir hon påmind av sina kollegor och då får hon 

hjälp av dem direkt säger hon. Fanny anser att det är hennes fokus på det medicinska som gör 

att hon glömmer dessa yrkesgrupper, men man kan ändå fråga sig om det finns andra anled-

ningar till att man glömmer konsultera dem. Läkaren Hans tror det beror på vilken kännedom 

man har om dessa yrkeskategorier och säger att han använder sig mer av dem nu, än i början 

när han arbetade där. Vidare menar Hans att det handlar om att arbeta upp en vana och en 

kontakt till dessa grupper, men att det också beror på vem man är, att olika personer använder 

dem olika mycket. Läkaren Sara säger exempelvis att hon inte samverkar extremt mycket med 

de andra yrkesgrupperna, men att hon kontaktar dem om hon har fall hon vill ha hjälp med. 

Både Kristina och Sofia som hör till de utomstående yrkeskategorierna, berättar att de känner 

sig nöjda med hur mycket mottagningspersonalen kontaktar dem. Men Sofia säger också att 

olika läkare tycker att hennes område är mer eller mindre viktigt. 
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     Det verkar finnas en viss godtycklighet för när man kontaktar dessa yrkeskategorier eller 

inte. Både Hans och Sofia antyder att det beror på vem man är som person, huruvida man sam-

verkar med den utomstående personalen eller inte. Det faktum att Fanny glömmer bort att kon-

takta dem, kan ha att göra med just det som Hans berättar, att det handlar om att arbeta upp en 

vana och en kontakt. Kontakten kan man i sin tur tänka sig beror på vilka sociala relationer man 

har till dessa yrkesgrupper och hur ofta man kommer i kontakt med dem. Detta från personalens 

sida rätt oorganiserade samarbete skulle till viss del kunna tänkas organiseras av den rumsliga 

indelningen, samt de informella grupptillhörigheterna såtillvida att personalgruppernas möjlig-

heter att integrera med varandra i viss utsträckning begränsas.  

     Som presenterats verkar alltså den rumsliga indelningen, de informella grupperingar som 

uppstår samt den informell och/eller formella tillhörigheten organisera arbetet och hur man 

samverkar med varandra på mottagningen. I nästkommande avsnitt undersöks hur hierarkier 

kan tänkas påverka organiseringen av arbetet och samverkan mellan personalgrupperna       

 

8.7  Hierarkier organiserar arbetet 
Inom sjukvården finns det en formell hierarki genom att läkarna är de som både har störst be-

fogenheter (de får skriva ut läkemedel, de får ställa diagnoser och ordinera behandlingar) och 

störst ansvar (eftersom det är läkaren som ansvarar för att ordinationerna genomförs). Därefter 

är det sjuksköterskorna som har större befogenheter och ansvar än undersköterskorna. Var exakt 

i denna hierarki de utomstående yrkesgrupperna står är svårt att säga, men de är åtminstone 

underordnade läkarna i de fall de arbetar utifrån läkarens ordinationer. Dessa yrkesgrupper har 

mer eller mindre starka professioner, de flesta av dessa yrken kräver exempelvis någon typ av 

legitimation. Både läkare, sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster legitimeras genom soci-

alstyrelsen. Läkare har länge betraktats som en ren profession, med sin ensamrätt på ett forsk-

ningsområde, men också sjuksköterskor blir en allt starkare profession sedan de gjort sitt eget 

forskningsområde i omvårdnadsforskningen. Lekterapeut, kurator och läkarsekreterare har inga 

legitimationer och de har inte heller ensamrätt på ett forskningsområde, de är alltså inte att 

betrakta som professioner. På så sätt kan man se att det finns en viss formell hierarki även 

mellan de utomstående yrkesgrupperna, dock är alla specialister inom sina områden och har 

ensamrätt på området inom kliniken vilket troligen innebär att detta inte är en reell hierarki. 

     Det finns också en formell hierarki mellan läkare, där överläkare är de med störst befogen-

heter. Den formella hierarkin mellan läkare överensstämmer i de flesta fall med deras ålder och 

erfarenhet, det är de äldre och erfarna läkarna som slutligen blir överläkare. Läkarna utbildas 

dessutom under en stor del av sina yrkesverksamma liv där de först går en allmäntjänstgöring 

och senare en specialisttjänstgöring innan de blir färdiga specialistläkare som senare alltså kan 

bli överläkare. Denna typ av formella hierarki finns inte inom de andra av yrkesgrupperna på 

mottagningen eftersom de är färdigutbildade när de börjar sitt arbete. Sjuksköterskorna kan 

vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket alla mottagningens sjuksköterskor är, men 

vare sig de har denna utbildning eller inte har de samma formella befogenheter, det handlar 

snarare om att man får en högre kompetens genom specialistutbildningen.  

 

8.7.1 Informella hierarkier 

Trots att läkarna står högre i den formella hierarkin än sjuksköterskorna, vad gäller medicinska 

befogenheter, tycks det finnas en informell hierarki där sjuksköterskorna är de som styr i det 

tysta. Det är sjuksköterskorna som bestämmer vilka patienter läkarna ska ta emot och när. Finns 

det en tid ledig hos en schemalagd läkare bokar sjuksköterskorna besök utan att läkarna har 

något att säga till om detta. Det är ofta brist på tider till specialistläkarna och ibland måste 
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sjuksköterskorna komma på nödlösningar för att kunna boka in patienter. Wanja berättar att 

hon måste boka in en patient hos överläkaren Mats, men eftersom Mats inte har några lediga 

tider bokar hon in patienten hos läkaren som har dag-jour, som i sin tur kommer att koppla in 

Mats på fallet eftersom Mats är på mottagningen vid tiden för besöket. Som nämndes under 

sjuksköterskemötet tycks det dessutom vara sjuksköterskorna som bedömer vilka läkare som 

lämpar sig för vissa patienter. Det är sjuksköterskorna som på så sätt planerar den dagliga verk-

samheten på mottagningen. Sjuksköterskorna är därigenom friare att förfoga över sin tid ef-

tersom de bokar in sina egna besök.  

     I sjuksköterskegruppen kan man också ana en informell hierarki. Flera av de yngre läkarna 

vänder sig till Wanja, som är en av de mest erfarna sjuksköterskorna. Under min vecka i verk-

samheten är det hon som försöker få läkare att ta emot patienter fast de inte anser sig ha tid och 

hon verkar ofta sitta och pussla med scheman och tider för att få in besök, hon är den som har 

koll på patientlistor och hur de ska prioritera när det kör ihop sig. Wanja tycks på så vis vara 

något av en informell ledare. Samtidigt verkar en annan sjuksköterska som har arbetat länge 

inom verksamheten också hon vara något av en ledare, många sjuksköterskor vänder sig till 

henne och trots att de inte har några fasta platser i expeditionen såg jag henne sitta på samma 

plats varje dag. Det faktum att endast sjuksköterskor i princip var de enda som småpratade på 

expeditionen kan också tyda på ett slags informell hierarki, att de andra yrkesgrupperna inte 

ville störa sjuksköterskorna om de inte har en specifik fråga relaterad till arbetet. Samtidigt 

verkade flera unga läkare fråga sjuksköterskorna om hjälp istället för sina läkar-kollegor, vilket 

skulle kunna tyda på att de inte vill störa sina överordnade. 

     Sammanfattningsvis tycks arbetets organisering samt när, var och hur personalen samverkar, 

organiseras genom fysiska rum, grupperingar, tillhörighet och dessutom formella och infor-

mella hierarkier. Dessa organiserar inte bara arbete och samverkan i allmänhet utan tycks i stor 

utsträckning påverka vilka som talar med varandra och när, vilket undersöks närmare i de två 

nästkommande avsnitten som först behandlar informella samtal och därefter formella samtal.  

 

8.8 Informella samtal 
Som nämnts tidigare sker flera informella samtal på olika platser i barnmottagningens lokaler. 

Dessa samtal har olika karaktär och sker mellan olika personer på olika platser. Här ges några 

exempel på de olika typer av informella samtal som skedde på mottagningen under min vecka 

där.  

 

8.8.1 vardagssamtal  

Vardagssamtal används här i bemärkelsen, samtal som handlar om vardagshändelser utanför 

arbetet och kan vara av mer eller mindre privat eller allmän karaktär. Vid lunch sitter en dag 

sekreterarna och äter när några sjuksköterskor kommer in i fikarummet för att förbereda sin 

lunch. Alma och Hanna pratar om hur de ska dansa på personalfesten på lördag och Hanna 

berättar om hur hennes man dansar och Alma svarar med att hon inte vet om Gustav är bra på 

att dansa. En av sekreterarna frågar då Alma om hon har träffat någon ny, vilket Alma berättar 

att hon har, sedan ett par månader tillbaka. ”Så du är nykär?” Frågar sekreteraren och Alma 

svarar ”Jaaa…”. En annan sekreterare har inte hört vad Alma nyss berättat och frågar om hon 

inte kan berätta igen, vilket hon gör. Detta är ett exempel på ett mer privat vardagssamtal som 

kunde uppstå i fikarummet.  
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8.8.2 Samhällsrelaterade samtal 

Läkaren Irma säger vid lunchen en dag, att hon skäms för att bo på orten med tanke på den låga 

nivå på tiggeridebatten som uppstått i lokaltidningen. En sjuksköterska, Wanja börjar diskutera 

detta med Irma. De tycker båda att det är problematiskt med tiggarna, huruvida man ska ge dem 

pengar eller inte. I lokaltidningens insändare har människor skrivit att tiggarna har mobiltele-

foner och bil, och att de tackat nej till erbjudanden om mat. Irma säger att hon förstår att de inte 

vill ha mat: ”De vill ha pengar så att de kan skicka sina barn till skolan eller för att kunna bo”. 

Irma säger att hon inte ger pengar, eftersom hon inte tror det är lösningen på ett strukturellt 

problem. Wanja anser att man inte kan ge pengar till alla, men att det är viktigt att man ser dem 

och säger hej. En annan yngre läkare, Michaela, bryter in i diskussionen och menar att det finns 

tiggare som bara lurar till sig en massa pengar, att man har sett i England att tiggarna samlar 

pengar och sedan bygger hus. Irma säger att tiggarna nog inte är utsvultna och att det är därför 

de tackar nej till mat. Däremot anser hon att tiggeri nog kan vara romers enda chans att skicka 

sina barn till skolan, eftersom de är en grupp utestängda från samhället. Michaela berättar att 

hon blivit lurad av en tiggare när hon var i Österrike. Hon gav pengar till en kvinna som senare 

kom med cigaretter och steg in i en bil med två män. Irma fortsätter diskutera att hon inte tycker 

att det är så konstigt att tiggare har mobiltelefoner eftersom till och med barn på fattiga ställen 

i Afrika har mobiltelefoner. Michaela säger att tiggaren i Österrike hade bil, inte mobiltelefon, 

Irma säger att hon förstod det. Diskussionen avbryts när en överläkare kommer in i fikarummet, 

som Irma måste ställa några frågor till. 

 

8.8.3 Arbetsrelaterade samtal 

En dag när dietisten sitter i fikarummet och äter lunch kommer läkaren Irma in och börjar dis-

kutera en gemensam patient med dietisten. Irma säger till dietisten att det var oväntat att pati-

entens förälder blev så arg när de berättade för hen att barnet inte var allergiskt mot det livsme-

del som föräldern misstänkt att barnet var allergiskt mot. Dietisten håller med. Irma berättar för 

ett par andra läkare som befinner sig i fikarummet samtidigt, att de har testat barnet och tyvärr 

inte fått det resultat de hoppats på. De hade önskat ett tydligare testsvar på att barnet inte var 

allergiskt för att kunna övertyga föräldern bättre, som inte vill acceptera att barnet inte är aller-

giskt. Dietisten föreslår då att de ska säga till föräldern att barnet möjligen kan vara överkänsligt 

mot livsmedlen och att de inte måste ge barnet så mycket av dessa livsmedel. Irma säger emot 

och menar att testerna minsann visade att barnet inte är allergiskt och att föräldern måste ac-

ceptera det, föräldern ville nämligen ha ett intyg till skolan och det var därför hen blev arg och 

läkaren säger att hon inte kan skriva intyg när barnet inte är allergiskt. Irma börjar prata om att 

hon tror att det verkliga problemet handlar om att man måste se till att föräldrarna och barnet 

inte tappar ansiktet i sådana här fall, att de inte känner sig dumma. Irma berättar om ett exempel 

från sin egen barndom då hon utreddes för dålig hörsel, men när hon kom på hörselkontroll 

hörde hon bra. För att inte verka dum hade hon låtsats att hon inte hörde vissa ljud i hörselkon-

trollen. Irma säger att barn ofta gör så, att de bekräftar symptomen som förväntas av dem, och 

att det är detta problem de måste försöka lösa, utan att för den delen skriva ett intyg till skolan 

som inte är sant. I ett annat liknande fall, där ett barn kommit akut till sjukhuset med vad för-

äldrarna trodde var en allergisk chock, hade Irma löst det så att hon förklarat att det nog var en 

panikattack. Hon menade att varken barnet eller föräldrarna då behövde känna att de kontaktat 

vården i onödan, eftersom en panikattack ger fysiska symptom. 
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     Andra arbetsrelaterade samtal som uppstår är exempelvis när överläkaren Göran en förmid-

dag träffar kuratorn i korridoren. De börjar då diskuterade en patients föräldrar. Göran anser att 

det inte är riktigt som det ska vara med föräldrarna. Kuratorn håller med och säger att föräld-

rarna är oengagerade. Kuratorn försöker förklara för Göran vad hon tror detta beror på – att 

föräldrarna inte trodde barnet skulle överleva. Göran säger att så kan det vara, men han menar 

att det borde skett en förändring vid det här laget. Kuratorn säger då att det ju skedde en incident 

som hon tror påverkade föräldrarna negativt. De fortsätter diskutera fram och tillbaka om det 

är en godtagbar anledning att vara oengagerade och slutligen verkar Göran hålla med kuratorn 

om att det nog är så. 

     En eftermiddag kommer en ung läkare vid namn Hedvig in på sjuksköterskeexpeditionen. 

Hon vill att sjuksköterskan Wanja ska boka in en tid för ett flödesprov, för en av läkarens pati-

enter vars föräldrar tror barnet har problem med sin urinblåsa. Wanja börjar ställa några frågor, 

om hur länge barnet kan hålla sig och om det kissar på sig på nätterna. När läkaren tänkt efter 

en stund tycker hon att det verkade som att barnet kunnat hålla sig längre vid vissa tillfällen och 

när hon säger att barnet inte kissar på sig på nätterna konstaterar Wanja att det nog inte är något 

medicinskt fel på barnet. Wanja berättar för läkaren att många barn i den åldern barnet befinner 

sig får för sig vissa saker, som att de måste kissa hela tiden eller tvätta sig och så vidare. Men 

eftersom mamman är orolig bestämmer sig ändå Wanja och läkaren för att boka in barnet för 

ett prov.   

 

8.8.4 Frågor 

En dag när överläkaren Mats kommer in i fikarummet skyndar två yngre läkare fram till honom 

för att ställa frågor om sina patienter och hur de ska gå till väga. Den ena läkaren, Irma, frågar 

om vilka faktorer man ska kontrollera på ett visst prov och Mats svarar då att hon kan ringa en 

specialist på ett annat sjukhus som kan berätta det för henne. En underläkare som befinner sig 

i rummet vid tidpunkten får också hon ta del av informationen som Mats ger till de frågande 

läkarna. Läkaren Michaela kommer en eftermiddag in på sjuksköterskeexpeditionen och efter-

frågar information om ett prov hon ska skicka. Sjuksköterskan Wanja börjar söka på datorn, 

eftersom inte hon heller vet, samtidigt frågar hon sin kollega Hanna om hon vet. Hanna hjälper 

Wanja att söka på internet och tillslut hittar de den eftersökta informationen och vidarebefordrar 

den till Michaela. I båda dessa situationer var det alltså fler personer än den som ställde frågan, 

som fick ta del av svaret.  

     I fikarummet, korridoren, sjuksköterskeexpeditionen och på lekterapin sker informella sam-

tal, dessa samtal är oorganiserade och endast de som finns på plats vid tillfället får ta del av 

dessa samtal. Formella samtal organiseras däremot genom möten, där man från verksamhetens 

sida bestämmer vilka som ska ta del av samma information. Därför följer här en redogörelse 

för de formella möten som organiseras på mottagningen.  

 

8.9 Möten, en arena för formella samtal? 
På mottagningen går olika personalgrupper på olika möten. Kuratorn och dietisten hör till andra 

enheter och har därför inga gemensamma möten med den resterande personalen på mottag-

ningen, eftersom de har arbetsplatsträffar med sina respektive enheter. Mottagningspersonalen 

har endast arbetsplatsträff som gemensamt möte, en gång i månaden. Resterande möten sker 
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separat för respektive yrkesgrupp. En gång i veckan har sekreterarna möte, likaså sjuksköters-

korna, en gång i månaden är det team-möte och läkarna har dessutom ett antal möten som pre-

senteras nedan. 

 

8.9.1 Arbetsplatsträff 

Alla utom dietisten och kuratorn har en gemensam arbetsplatsträff. Arbetsplatsträffarna verkar 

främst användas för att sprida information. Sjuksköterskan Inger beskriver att det är mycket 

ekonomiska frågor, hur det går med budget och väntelistor och skrivtid för sekreterarna. Hon 

säger att det kan handla avvikelsehantering, vilka avvikelser som har dykt upp under månaden, 

bara för kännedom, man berättar också om nya PM och rutiner. Ibland kan det uppstå diskuss-

ioner säger Inger, men hon tycker att det är svårt att diskutera eftersom att de är så många på 

dessa möten. Dessutom, berättar hon, är mötet väldigt styrt från vårdenhetschefen och att det är 

mycket information och envägskommunikation.  

 

8.9.2 Sjuksköterskemöte 

 Jag fick under veckan möjlighet att delta under ett sjuksköterskemöte. Mötet inleds med att 

chefen informerar om olika saker, exempelvis nya ST-läkare som ska komma och att ett grann-

sjukhus just nu håller på att renovera sin barnavdelning och därför skickar patienter till detta 

sjukhus. När chefen undrar hur det går med måldatumen, det vill säga att alla som får en remiss 

ska få ett inbokat besök på mottagningen inom en viss tid, uppstår en diskussion. Sjuksköters-

korna berättar att detta inte fungerar eftersom det inte finns några lediga tider hos specialistlä-

karna. De berättar både för varandra och chefen hur de brukar lösa problemet. Alma talar om 

att hon brukar flytta fram datumen för att det inte finns tider och att hon inte ser någon annan 

lösning, men är tveksam till om hon får göra så. Chefen säger att detta beror på, i så fall måste 

hon lägga in anteckningar om detta och dessutom får hon inte skjuta upp besök om det kan vara 

en fara för hälsan. Wanja säger att hon också ändrar med tiderna om det inte är något som är 

akut, då hon menar att det är viktigt att patienten får komma till en läkare som det fungerar med 

och att det inte gör det med alla läkare. Det uppstår en diskussion om vad som egentligen är 

viktigast, att man håller måldatum eller att patienten får komma till en läkare som passar för 

fallet. Alla sjuksköterskor verkar tycka att det är det senare som är viktigast. Chefen försöker 

komma med lösningar på problemet med måldatum, hon föreslår att man ska låsa två tider per 

dag på respektive läkare som endast är till för återbesök. Sjuksköterskorna säger att det var så 

förut och att det inte fungerar. Alma menar att ett sådant system fallerar så snart någon bokar 

av sin tid, för då kan de inte boka in andra tider om tiden är låst. Chefen säger att de måste se 

över detta. Hanna föreslår att bristen på läkartider skulle kunna avhjälpas om läkarna inte sys-

tematiskt bokar in återbesök efter ett år. Hon menar att flera av patienterna då inte längre har 

behov av att träffa specialister utan lika gärna kan gå på vårdcentralen. Ingen av sjuksköters-

korna varken håller med eller säger emot. 

     Under själva mötet verkar det vara högt i tak, de flesta sjuksköterskor säger direkt vad de 

tycker och tänker om det som kommer upp. Ingen låter arg, någon kanske lite bestämd i en 

fråga, exempelvis en sjuksköterska när hon säger att det finns inga tider! på frågan om målda-

tumen. Det uppstår också några mindre diskussioner, exempelvis när Hanna berättar att hon 

brukar boka alla underläkartider och specialistläkartider. Någon säger då att det inte är hennes 

uppgift att göra detta och Hanna svarar att hon kanske har missförstått. De andra håller med om 
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att det inte är hennes uppgift, men chefen säger att det är bra om hon hinner detta eftersom hon 

då avlastar sekreterarna.   

     I slutet av mötet berättar Hanna att hon tidigare under veckan diskuterade med Alma och 

Svea om hur man ska hantera de tussar som används vid pricktest (allergitest) enligt avfallsreg-

lerna. De hade tillsammans kunnat konstatera att riktlinjerna var otydliga, men att det verkade 

som att det var en onödig kostnad att sortera tussarna med ”stickande och skärande” eftersom 

det är dyrt att ta hand om det avfallet. Hanna hade därför kontaktat dem som ansvarar för av-

fallshanteringen och föreslagit att man kunde slänga tussarna i en egen pedaltunna, vilket de 

hade godkänt. Sjuksköterskorna säger att de tycker detta är en bra idé och bestämmer sig till-

sammans för att införskaffa en pedaltunna snarast. 

 

8.9.3 Läkarnas möten 

Läkarna har också sina egna möten, dels har de yngre läkarna handledning med äldre läkare 

berättar Hans. Fanny berättar om ronden som är ett slags möte där de läkare som går under 

utbildning får följa en erfaren läkare och diskutera med denne och sjuksköterskorna hur de ska 

behandla patienterna. Dessutom anordnas ett för hela sjukhuset gemensamt läkarmöte en gång 

i veckan där läkarna fördjupar sig inom olika områden. På frågan varför detta möte endast är 

till för läkare svarar Hans att han tror det är en gammal tradition och att det inte är förbjudet för 

andra att komma. 

 

… fast samtidigt så tycker jag i vårt fack, eller vad jag ska säga, vi behöver ju våra bitar också 

för oss själva.../ /… det låter ju gammalmodigt men, det vi träffas om då det är ju en läkare 

som berättar om sin, om något speciellt sitt, så, och egentligen är det ju någon som vi har läst 

i vad ska jag säga, läkarlinjen då, sen så har man ju glömt bort alltihopa och så får man lite 

fördjupning i det då. Så att det är ju lite på den kunskapsnivån där många av föreläsningarna 

ligger ändå. (Hans, läkare) 

8.9.4 Övriga tankar om möten 

Hans anser att personalgrupperna möts för lite, han tror att de skulle behöva mer arbetstekniska 

möten om hur de arbetar tillsammans och mer kunskapsmässiga möten där de samtalar om 

symtom och sjukdomar. Sofia som är en av de personalkategorier som inte har några möten 

med mottagningspersonalen bortsett från team-möten berättar att hon inte blir så involverad 

eftersom hon inte deltar i några möten med mottagningspersonalen och att hon därför ganska 

sällan kritiserar någon och ganska sällan får motta någon kritik. Sofia säger att det är på både 

gott och ont. Man har inte tid att diskutera många gånger men det skulle vara trevligt om man 

hade mer tid för sådant eftersom kritik kan vara både positiv och negativ, menar hon.  

 

8.10 Sammanfattande modell 
För att summera resultaten, sammanfattas de här i en modell som påvisar i vilken grad arbetet 

och samverkan mellan personalen organiseras och huruvida det är en formell eller informell 

organisering det är frågan om.  

På barnmottagningen kan man dela in skeenden i organiserade och oorganiserade, samt for-

mella respektive informella. Med organiserat avses här att det finns ett upprättat system för 

något, det är planerat och uttalat. Möten som är planerade till en viss tid, med jämna mellanrum 

är exempelvis organiserade. Formellt och informellt i detta sammanhang avser huruvida något 

sker/ordnas från verksamhetens sida eller personalens sida. 
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Informellt  

 

Informella möten  

Rumslig indelning 

 

 

Informella samtal 

Möten i team under lunch 

Informell grupptillhörighet 

Informell hierarki 

 

Formellt organiserade är möten som arbetsplatsträffar, sjuksköterskemöten, läkarmöten, team-

möten som sker en gång i månaden, eftersom de är bestämda till vissa tidpunkter, för vissa 

specifika personer utifrån verksamhetens sida. Den rumsliga indelningen som sker utifrån yr-

kes- och/eller organisatorisk tillhörighet, såsom att läkarna har läkarexpeditioner, sjuksköters-

korna har sjuksköterskeexpeditionen, att de som inte är sjuksköterskor eller läkare placeras ut-

anför mottagningens väggar och så vidare, är också en typ av formell organisering. Detsamma 

gäller vilken yrkes- respektive organisatorisk tillhörighet personalen har, hierarkin som över-

ordnar läkare över annan vårdpersonal samt vilka som ingår i teamen. 

     Informellt organiserade är de informella mötena, som fikamötet på lekterapin som sker en 

gång i veckan eller de team-möten som sammankallas när teamen får en ny patient. Det sist-

nämnda mötet är dock mindre organiserat än det första, eftersom det inte har en bestämd tid, 

däremot är det bestämt vilka som ska ingå i mötet och vid vilket slags tillfälle det sammankallas. 

Den informella rumstilldelningen som innebär att dietisten använder fikarummet som sitt, trots 

att hon formellt sett är placerad på lekterapin är också informellt organiserat. Men som man kan 

se i modellen och som nämnts i resultatpresentationen är inte allt arbete organiserat. De infor-

mella samtalen i fikarummet, korridoren eller på sjuksköterskeexpeditionen exempelvis, är inte 

organiserade till en viss tid eller plats med jämna mellanrum, inte heller de team-möten som 

uppstår under lunchen mellan dem som äter på lekterapin. Detsamma gäller den informella 

grupptillhörigheten och den informella hierarkin, eftersom dessa inte är uttalade eller bestämda. 

Uppseendeväckande är kanske att samarbetet med de utomstående kan vara oorganiserat trots 

att det är formellt. Detta tänker jag mig är fallet eftersom det finns en från verksamheten uttalad 

tanke att läkare ska kontakta de utomstående yrkesgrupperna vid behov, men det tycks inte 

finnas några kriterier eller något system för när dessa grupper ska kontaktas. Snarare verkar det 

något godtyckligt bero på vilken läkare som har hand om patienten och dennes syn på och/eller 

relation till dessa yrkesgrupper som avgör om de kontaktas eller inte. Det tycks alltså inte finnas 

någon organisering för hur detta samarbete ska gå till. Denna modell visar alltså hur arbete och 
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samverkan mellan personalen på mottagningen organiseras både informellt och formellt, samt 

att vissa delar knappast har någon organisering överhuvudtaget. Som modellen visar är ofta det 

informella också oorganiserat och det formella ofta organiserat. Detta säger många gånger sig 

självt, genom att det mesta som är formellt, alltså planerat eller utsett av verksamheten också 

organiserats av verksamheten i någon utsträckning.  

     Hittills har undersökningen fokuserats på hur personalen upplever atmosfären på mottag-

ningen, hur de organiserar sitt vardagliga arbete samt, när, var och hur personalen samverkar 

med varandra. Nästa steg blir att utifrån dessa resultat undersöka närmare vilka villkor för kol-

lektivt lärande det finns på barnmottagningen. 

 

9. Villkor för kollektivt lärande 
För att besvara syftet, vilka villkor det finns för kollektivt lärande på barnmottagningen, kopp-

las under detta avsnitt det ovan presenterade resultatet till den teoretiska referensramen.  

9.1 Delande av erfarenheter och gemensamma reflektioner 
Ohlsson (1996) samt Granberg och Ohlsson (2005) menar att kollektivt lärande nås genom att 

man delar sina erfarenheter och tar del av varandras förståelser via gemensamma reflektioner 

som i sin tur kan leda till skapande av gemensamma handlingsstrategier. På barnmottagningen 

sker ofta arbetsrelaterade samtal både i korridoren, sjuksköterskeexpeditionen och fikarummet. 

Man delar olika erfarenheter genom att fråga varandra, eller berätta för varandra. Ett exempel 

på hur erfarenheter delas är när läkaren Irma berättar om hennes och dietistens gemensamma 

patient för andra läkare som sitter i fikarummet. Irma berättar också hur hon gjort i ett annat 

liknande fall, vilket möjliggör för de andra läkarna att ta över Irmas handlingsstrategi om de 

möter liknande situationer. Genom Irmas sätt att berätta för de andra läkarna och dietisten, både 

om sin egen erfarenhet som barn och det andra patientfallet, får de ta del av Irmas förståelse. 

Irma lyfter dessutom diskussionen hon har med dietisten till en mer abstrakt nivå, liknande vad 

Ohlsson (2013) kallar kollektiv reflektionsloop. Från det konkreta patientfallet som handlar om 

en förälder som inte accepterar att barnet inte är allergiskt, till en mer abstrakt diskussion om 

vikten av att varken patienten eller föräldrar tappar ansiktet. Dock är det frågan om detta är att 

se som en kollektiv reflektionsloop, eftersom det framför allt är Irma som reflekterar på egen 

hand medan de andra lyssnar.  

     Det sker också samhällsrelaterade samtal i mottagningens gemensamma utrymmen. Även 

om dessa samtal inte kan leda till en gemensam handlingsstrategi för hur personalen ska arbeta 

tillsammans på mottagningen, skulle man kunna se dem som ett sätt för personalen att ta del av 

varandras förståelser. Jag tänker mig att hur man ser på en samhällsfråga säger en del om hur 

man förstår sin omvärld, vilket torde kunna avspeglas även i sättet på vilket man ser på sitt 

arbete. Samtalet eller diskussionen om tiggeridebatten offentliggör exempelvis vilka människo-

syner personalen har. Denna diskussion är också ett exempel på en samtalssituation där de som 

diskuterar med varandra blir tvungna att reflektera över sina åsikter, eftersom Irma och Wanja 

hade en åsikt, medan Michaela hade en annan. Men det är inte tillräckligt att offentliggöra sin 

egen förståelse, för att nå ett kollektivt lärande måste man även skapa en gemensam förståelse. 

Exempel på sådana samtal är kuratorns och Görans diskussion om en patients oengagerade för-

äldrar. Det tycktes som att de slutligen kom överens om att föräldrarnas rädsla för att förlora 

sitt barn, var en rimlig anledning för dem att verka oengagerade. Detta är också fallet i läkaren 

Hedvigs diskussion med Wanja om barnet med eventuella urinvägsproblem. När de diskuterat 

en stund höll Johanna med om att det nog bara var ett psykiskt problem och inte fysiskt. Dessa 
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exempel innefattar dock endast ett fåtal personer, ett kollektivt lärande möjliggörs alltså endast 

för dem som är med vid tillfället.  

     Det sista steget för att nå ett kollektivt lärande, utefter Ohlsson (1996) och Granberg och 

Ohlsson (2005) är att skapa en gemensam handlingsstrategi. Det hände flera gånger att några 

personer tillsammans skapade gemensamma handlingsstrategier, men för att ett kollektivt lä-

rande ska uppstå måste alla som berörs vara med och skapa handlingsstrategierna. Under min 

vecka i verksamheten kunde jag endast observera detta skeende en gång och det var när sjuk-

sköterskornas diskussion om avfallshanteringen ledde till att de ändrade rutinen för hur de 

skulle hantera ett visst avfall. Avfallsfrågan gällde i detta fall bara sjuksköterskorna och därför 

menar jag att man kan se detta som ett kollektivt lärande, eftersom alla berörda skapade hand-

lingsstrategin gemensamt. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta samtalen som skedde på 

mottagningen främst bestod i den typ av historieberättande som Ohlsson (2013) beskriver och 

nådde sällan högre abstraktionsnivåer. Så, vad kan detta bero på? 

 

9.2 Atmosfären – möjligheter och begränsningar 
För att nå gemensam reflektion, som alltså är ett viktigt steg i det kollektiv lärandet, krävs att 

man ifrågasätter varandras sätt att tänka och/eller handla och det i sin tur förutsätter att man har 

en tillåtande atmosfär, menar Ohlsson (2013). På barnmottagningen upplevs atmosfären posi-

tiv, men det finns skilda uppfattningar om huruvida man ifrågasätter och kritiserar varandra 

tillräckligt. De intervjuade sjuksköterskorna menade att de ifrågasätter varandra och de verkade 

inte se några svårigheter med detta. De intervjuade läkarna däremot ansåg alla att man var för 

snälla eller ödmjuka mot varandra och därför inte heller kritiserade och ifrågasatte varandra 

tillräckligt. Två av dem trodde att detta beror på att de arbetar med barn och att man generellt 

sett är snällare mot varandra inom det området. I Ohlssons undersökning var problemet inte att 

man var för snälla för att ifrågasätta varandra, snarare handlade det om att personalen undvek 

ifrågasättanden genom att försöka tysta den som försökte framföra kritik eller ifrågasätta de 

andra. Han menade att atmosfären inte var tillåtande nog. På barnmottagningen tycks proble-

matiken alltså vara något annorlunda, genom att personalen tystar sig själva av oro för att göra 

någon annan ledsen. Men även detta kan tänkas ha att göra med huruvida atmosfären är tillå-

tande eller inte. Trots personalens positiva upplevelse av atmosfären på mottagningen kanske 

alla ändå inte känner sig trygga nog att ifrågasätta sina kollegor, vilket skulle kunna tyda på att 

atmosfären inte är tillräckligt tillåtande trots att den är positiv. Hur som helst kan läkarnas re-

dogörelser om att de saknar kritik, tänkas försvåra möjligheterna för personalen att gemensamt 

reflektera.  

     Kollektivt lärande handlar inte bara om att dela erfarenheter, reflektera och skapa gemen-

samma handlingsstrategier. Huruvida ett kollektiv kan lära, avgörs också av vilka som har möj-

lighet att dela sina erfarenheter med varandra och vilka som kan vara med och skapa en gemen-

sam handlingsstrategi. En fråga att ställa sig blir alltså, var och när planeras den gemensamma 

verksamheten? 

 

9.3 Planering av den gemensamma verksamheten 
Var och när man planerar den gemensamma verksamheten är av betydelse för möjligheterna att 

lära kollektivt, menar Ohlsson och Stedt (2003). De anser att man måste finna en balans mellan 

vad som behöver behandlas kollektivt och vad som kan behandlas individuellt. Kollektivt lä-

rande kräver att det finns en för personalen gemensam mötesplats där de kan skapa en gemen-

sam förståelse och gemensamma handlingsstrategier. På barnmottagningen finns det ett för näs-

tan all personal gemensamt möte, arbetsplatsträffen en gång i månaden. Detta skulle kunna vara 
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en arena för att planera den gemensamma verksamheten, men så tycks inte vara fallet. Sjukskö-

terskan Inger berättar att mötet främst innebär att vårdenhetschefen informerar personalen om 

ekonomi och förändringar, hon beskriver det som en envägskommunikation. Ett sådant möte är 

visserligen en gemensam mötesplats, men envägskommunikation leder inte till skapande av en 

gemensam förståelse eller gemensamma handlingsstrategier. På arbetsplatsträffen behandlas 

även avvikelser, vilket skulle kunna vara en möjlighet att gemensamt reflektera över hur man 

kan arbeta annorlunda i fortsättningen. Det är dock tveksamt om mötet ger utrymme för denna 

typ av reflektion. Inger berättar att avvikelserna bara är för kännedom. Läkaren Sara säger i ett 

annat sammanhang att hon upplever att man fokuserar för lite på om något borde gjorts an-

norlunda, vilket också tyder på att man kanske inte reflekterar över avvikelser i någon större 

utsträckning på dessa möten. Det finns som tidigare nämnts, fler formella möten, men dessa är 

separata för respektive yrkesgrupp och innebär alltså att det inte finns någon annan formell 

mötesplats där all personal har möjlighet att närvara.  

     Däremot verkar det finnas större utrymme för gemensamma reflektioner under de för per-

sonalgrupperna separata mötena. Under sjuksköterskemötet diskuterades olika sätt att arbeta, 

man försökte hitta lösningar på problem och man reflekterade över hur man skulle göra i olika 

situationer. Exempelvis lyfte Wanja den konkreta problematiken om måldatum till en mer ab-

strakt nivå genom att ifrågasätta om det inte är viktigare att barnen kommer till en läkare som 

det fungerar med snarare än inom en viss tidsram. Sjuksköterskorna ifrågasatte varandra, ex-

empelvis när Hanna berättade att hon bokade läkartider som de andra sa, inte var hennes upp-

gift. De kritiserade även sin chefs förslag på en lösning för att komma till bukt med problemen 

för måldatum. Utifrån Ohlssons (1996, 2013) resonemang fanns under detta sjuksköterskemöte 

flera förutsättningar för att kollektivt lärande skulle kunna ske. Problemet är dock att det endast 

är sjuksköterskekollektivet som kan skapa en gemensam förståelse och lära kollektivt på detta 

möte. Frågan består alltså, var planeras den för mottagningspersonalens gemensamma verk-

samhet?  

     Liksom i Ohlsson och Stedts (2003) individuella arbetslag, tycks den gemensamma plane-

ringen på mottagningen framför allt ske genom informella samtal och informella möten. Vissa 

teammedlemmar planerar sin gemensamma verksamhet på lekterapin, under lunchen, de som 

har sina arbetsrum på lekterapin har ett fikamöte en gång i veckan. Läkare och sjuksköterskor, 

samt dietisten planerar sin gemensamma verksamhet i mottagningens lokaler, ofta under lun-

chen, men också i korridor och sjuksköterskeexpedition. Viktigt att fråga sig, menar Ohlsson 

och Stedt, är vilka som har möjlighet att ta del av de informella samtalen? 

 

9.4 Vilka har möjlighet att ta del av de informella samtalen? 
De informella samtalen sker på flera platser, både innanför och utanför barnmottagningens väg-

gar. Som nämnts tidigare separeras personalen både rumsligt och utifrån sina formella och in-

formella grupptillhörigheter. Detta påminner på flera sätt om den situation som Ohlsson och 

Stedt (2003) upptäckte i det individinriktade arbetslaget. I deras undersökning visade det sig att 

vissa utestängdes från de informella samtalen på grund av att de inte var placerade i samma 

lokaler. På barnmottagningen sker samma sak, genom att en grupp har sina informella samtal 

på lekterapin och resterande har sina informella samtal på mottagningen. Läkarna har dessutom 

informella samtal i ”sin” sida av korridoren och på sina läkarexpeditioner som dessutom inte 

bara separerar läkare från andra yrkesgrupper, utan också läkare från varandra då läkarexpedit-

ionerna är placerade på olika våningar. Sjuksköterskorna har sina informella samtal på sjukskö-

terskeexpeditionen som andra yrkesgrupper bara tar del av om de har ett ärende där, de som 

äter lunch och fikar tillsammans i fikarummet har sina informella samtal och så vidare. Detta 
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innebär alltså att den rumsliga indelningen avgör vilka som tar del av informella samtal och kan 

försämra villkoren för kollektivt lärande. Dessutom är det endast Kristina som berättar att hon 

umgås över yrkesgränserna, de andra umgås främst inom sin yrkesgrupp. Ohlsson och Stedt 

beskriver att de sociala relationerna också är av betydelse för vilka som tar del i de informella 

samtalen, av de intervjuade på mottagningen var det endast Kristina som umgås över yrkes-

gränserna. Detta kan innebära att villkoren för kollektivt lärande är bättre inom de separata 

yrkesgrupperna än vad de är mellan yrkesgrupperna. I sin studie skriver Ohlsson och Stedt 

dessutom om vikten av ämnesmässiga beröringspunkter för att ta del av informella samtal. I 

detta fall skulle teamen kunna tänkas ha en överbryggande funktion vad gäller olika yrkesgrup-

pers möjligheter att ta del av varandras informella samtal, eftersom de genom teamen får yrkes-

mässiga beröringspunkter, genom patienterna. 

 

9.5 Frågor och svar i gemensam miljö 
De yngre läkarna ställde ofta frågor till andra läkare i fikarummet, eller korridoren och till sjuk-

sköterskor i sjuksköterskeexpeditionen. Detta skulle kunna liknas vid de fråga-svar-aktiviteter 

som Döös och Wilhelmson (2011) beskriver. Läkarna vände sig till andra när de själva inte 

visste hur de skulle lösa sina uppgifter, precis som personalen på Ericson Telecom ställde frågor 

för att vara individuellt skickliga. Denna typ av frågor handlar alltså inte om hur de, tillsammans 

med sina kollegor ska gå vidare i en patientbehandling, snarare hur de själva ska handla. De 

frågor jag kunde ta del av skedde i en gemensam miljö, där också andra läkare som närvarade 

fick ta del av informationen den undrande läkaren fick, vilket skulle kunna liknas vid det Döös 

och Wilhelmson kallar en gemensam handlingsarena. Exempelvis frågade Irma, överläkaren 

Mats om ett prov när en annan ung läkare satt i fikarummet, på så vis fick också den andra 

läkaren information om hur hon ska hantera ett sådant prov. Dock är det inte säkert att de andra 

läkarna som är närvarande i rummet verkligen lyssnar och tar in informationen, men sättet på 

vilket de ställer frågor inför varandra möjliggör ändå att kollektivt lärande sker. Sjuksköterske-

expeditionen är däremot inte en för läkarna gemensam plats. Där kan man snarare tänka sig att 

de andra sjuksköterskorna som närvarar när en läkare ställer en fråga, har möjlighet att lära sig 

nya saker om hur de ska gå tillväga i framtida liknande situationer. Trots att många arbetat där 

i flera år var det inte alltid de kunde ge svar till en undrande läkare, utan var tvungna att söka 

information som de sedan delade med dem som närvarade. Detta skedde exempelvis när läkaren 

Michaela ställde frågor om ett visst prov till sjuksköterskorna. Eftersom de inte visste var det 

skickades var de tvungna att söka på internet och då hjälptes dessutom två sjuksköterskor åt, 

vilket innebar att både läkaren och två av sjuksköterskorna fick denna kunskap. Också detta 

kan alltså liknas vid de fråga-svar-aktiviteter som Döös och Wilhelmson beskrev som ett villkor 

för kollektivt lärande. 

     Man kan se att personalen delvis har en gemensam handlingsarena också genom teamsam-

arbeten. Läkaren Hans och Sofia som hör till en av de utomstående personalkategorierna be-

skriver båda att de olika personalgrupperna ibland arbetar tillsammans genom teamsamarbetet 

och via patientmöten. Där kan man tänka sig att personalen har en möjlighet att överskrida de 

rumsliga barriärer och informella grupperingar som annars på flera sätt särskiljer de olika per-

sonalgrupperna.  

 

9.6 Sammanfattning 
På barnmottagningen delar man erfarenheter, förståelser och ibland reflekterar man tillsammans 

och kanske skapar gemensamma förståelser och handlingsstrategier, vilka är förutsättningar för 

att kollektivt lärande ska ske. Majoriteten av de samtal jag observerade under veckan handlade 
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dock främst om att dela sina erfarenheter och förståelser, vilket inte leder till kollektivt lärande. 

Men som nämnts är en vecka en kort tid, och det är svårt att säga hur representativ veckan för 

observationerna var. Att de flesta samtal inte var reflekterande skulle kunna ha att göra med 

läkarnas uttalanden om att de saknar kritik och ifrågasättande. Läkarnas tanke om att personalen 

är för snälla mot varandra kan tyda på att atmosfären inte är så tillåtande när det kommer till att 

kritisera och ifrågasätta, trots den positiva upplevelsen av atmosfären personalen delgav.  

     Planeringen av den gemensamma verksamheten sker främst informellt, den formella verk-

samheten särskiljer personalgrupperna genom att placera dem i olika rum och ordna separata 

möten. Dessutom tycks den formella yrkestillhörigheten i stor utsträckning påverka de infor-

mellt organiserade sociala relationerna. Den för de flesta personalgrupper gemensamma arbets-

platsträffen tycktes inte heller ge utrymme för planering av den gemensamma verksamheten, 

från personalens sida. Personalgrupperna samverkar därför mest informellt, genom informella 

samtal, informella möten, samt genom skapandet av informell tillhörighet till andra lokaler eller 

yrkesgrupper än dem de formellt tillhör. Vidare finns inga utrymmen där alla personalgrupper 

har möjlighet att samverka med varandra vilket kan ses problematiskt, eftersom det innebär att 

endast de som finns på plats kan ta del av de informella samtal, under vilka den gemensamma 

verksamheten planeras. I mottagningens lokaler ställer personalen frågor till varandra i de ge-

mensamma miljöerna, vilket möjliggör för fler att ta del av ett eventuellt lärande. Dock kan 

alltså endast personalen som befinner sig på platsen ta del av detta. Teamsamarbetet tycks delvis 

överbrygga särskiljningen av personalgrupperna genom beröringspunkten i de gemensamma 

patienterna, som alltså leder till att personalgrupperna samverkar med varandra över yrkesgrän-

serna. Villkoren för det kollektiva lärandet består således i ett samspel mellan den formella och 

den informella organiseringen. Där den formella organiseringen ofta står för de givna lärande-

villkoren, det vill säga den rumsliga fördelningen, de formella yrkes- och organisatoriska till-

hörigheterna och så vidare. Dessa lärande villkor kan personalen i sin tur påverka genom den 

informella organiseringen som består i informella möten och skapandet av informell tillhörig-

het. I barnmottagningens fall tycks den formella organiseringen på flera sätt försvåra samverkan 

mellan personalgrupperna och på så sätt också det kollektiva lärandet. Vilket delvis kan över-

bryggas av både den informella organiseringen och genom teamsamarbetet, som möjliggör 

samverkan mellan personalgrupperna som annars särskiljs.  

 

10. Avslutande diskussion 
Avslutningsvis diskuteras här uppsatsens alla delar, från inledning till vad jag egentligen kom 

fram till och hade möjlighet att komma fram till under den begränsade tid jag hade att genom-

föra mitt arbete.  

Det var främst samhällsrelaterade fenomen som väckte undersökningens problemställning och 

som också motiverar densamma. De allt oftare förekommande teamarbeten som uppstår i vår-

den, som tycks vara en följd av intresset för att skapa lärande organisationer, samt det faktum 

att dessa team inte alltid tycks fungera, ledde fram till frågan om vilka villkor det egentligen 

finns för kollektivt lärande inom vården. 

     Tidigt i arbetet fann jag det organisationspedagogiska perspektivet passande för min under-

sökning, eftersom jag ämnade undersöka just hur arbetet organiserades på mottagningen. Dess-

utom såg jag en fördel i att perspektivet möjliggör att se flera aspekter av lärandeprocessen och 

dess villkor. Att man samtidigt som man ser individen som en rationell aktör, också tar omgiv-

ningens inverkan på individen i beaktning. Konsekvensen av att från början utgå från ett per-

spektiv är att man i ett tidigt skede riskerar låsa sig vid ett sätt att se på saken, att man tar på sig 
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ett par glasögon som endast visar en del av verkligheten. Å andra sidan är det organisationspe-

dagogiska perspektivet ett ganska brett perspektiv, som alltså påvisar flera aspekter av lärande. 

Dessutom måste arbetet avgränsas i något stadium då tidsramen är begränsad. Genom att tidigt 

presentera detta perspektiv som min utgångspunkt tror jag också att det blir tydligare vad som 

skulle komma att undersökas och inte.  

     Man kan tycka att jag har ett snävt perspektiv vad gäller presentationen av den tidigare forsk-

ningen, genom att jag endast presenterar en undersökning som inte Ohlsson är inblandad i under 

avsnitt 4. Detta skulle jag säga beror på två saker, för det första att jag utgår från det organisat-

ionspedagogiska perspektivet som också är utvecklat av bland annat Ohlsson. För det andra 

finns det som Ohlsson och Granberg (2005) skriver, inte någon riktig samstämmighet vad det 

gäller definitionen av kollektivt lärande. Med det organisationspedagogiska perspektivet av-

gränsades jag därför också till en viss typ av kollektivt lärande. Men eftersom varken Döös och 

Wilhelmson (2011), Ohlsson (1996, 2013) eller Ohlsson och Stedt (2003) har undersökt kol-

lektivt lärande inom vården, valde jag att söka även sådan forskning. Bunniss’ och Kelly’s 

forskning är därför skild från den mer organisationspedagogiskt inriktade forskningen, eftersom 

de har ett annat perspektiv på kollektivt lärande. Deras forskning kan å sin sida påvisa olika 

skeenden i vården som inverkar på lärandet, även om deras definition av kollektivt lärande inte 

överensstämmer med den jag använder. Återigen blir en konsekvens av det organisationspeda-

gogiska perspektivet att det tidigt avgränsade mitt undersökningsområde. 

     När jag gjort en litteraturöversikt var det dags att fatta beslut om datainsamlingsmetod. Jag 

hade tidigt en tanke om att jag skulle genomföra deltagande observationer för att kunna fånga 

delar av de villkor som fanns för kollektivt lärande. Utifrån det organisationspedagogiska per-

spektivet blev detta än tydligare, eftersom det tar sin utgångspunkt i miljöpedagogiken där mil-

jön har stor betydelse. Att genomföra deltagande observationer under endast en veckas tid, kan 

liknas vid att kika in på barnmottagningen genom ett titthål. Det vill säga att jag endast kunnat 

få en begränsad uppfattning om hur arbetet organiseras och hur personalen samverkar med 

varandra. Önskvärt hade givetvis varit att få möjlighet att undersöka mottagningen under en 

längre tid. Dock hade det knappast kunnat rymmas inom ramen för ett examensarbete av denna 

storlek, då jag redan hade svårt att inbegripa all empiri som insamlades under den nämnda 

veckan. Eftersom observationer framför allt fångar mitt perspektiv, valde jag att komplettera 

med intervjuer, för att på så vis som jag tidigare skrivit, få ett rikare material. Dessutom är 

intervjuer ett bättre datainsamlingsverktyg om man vill fånga människors upplevelser. Under 

både intervjuernas och observationernas genomförande lärde jag mig mycket som jag gärna 

haft kunskap om innan studiens genomförande. I validitetsavsnittet resonerar jag exempelvis 

kring problematiken att intervjua personer som har kort om tid. Jag blev också varse om svå-

righeter som uppstår för att man endast är en som intervjuar, det kan vara svårt att både lyssna 

och ställa välformulerade följdfrågor. Vad gäller observationer hade jag knappast någon för-

kunskap alls under genomförandet, vilket givetvis har påverkat mitt sätt att genomföra under-

sökningen.  

     Att vara ensam under analysarbetet kan försämra validiteten, då man riskerar göra subjektiva 

tolkningar. För att försöka komma förbi detta problem var jag mycket noggrann när jag ställde 

upp kriterier för kodning och tematisering och testade sedan dessa kriterier genom att låta en 

utomstående person koda mitt material utan min inblandning. Då det fanns en god överens-

stämmelse mellan våra tolkningar torde analysarbetet inte påverkats negativt i någon större ut-

sträckning på grund av att jag var ensam.  

     Resultatet visar att personalen upplevde atmosfären som positiv, men läkarna ansåg att per-

sonalen var för snälla mot varandra och inte ifrågasatte och kritiserade varandra i tillräcklig 
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utsträckning. Arbete och samverkan mellan de olika yrkesgrupperna på barnmottagningen or-

ganiseras i olika utsträckning och vissa delar av arbetet och samverkan mellan personalgrup-

perna tycks vara oorganiserade. Organiseringen kan vara såväl formell som informell, beroende 

på om det är ordnat från verksamhetens eller personalens sida. Den formella organiseringen 

tycks särskilja personalgrupperna. Olika personalgrupper är placerade i olika rum, har sina re-

spektive patienter och äter lunch och fikar på olika ställen, vilket till stor del avgörs utifrån 

deras formella yrkes- och/eller organisationstillhörigheter. Ofta arbetar personalgrupperna var 

för sig och samarbete sker framför allt genom teamsamarbeten. Personalgrupperna tycks där-

med särskiljas på flera sätt, men samtidigt verkar det finnas vissa möjligheter för personalen att 

skapa informell tillhörighet till andra lokaler och andra personalgrupper än dem de formellt 

tillhör.  

     Slutligen diskuterades villkoren för kollektivt lärande utifrån Döös och Wilhelmson (2011), 

Ohlsson (1996, 2013) och Ohlsson och Stedt (2003). Utifrån deras resonemang verkar villkoren 

för kollektivt lärande på mottagningen påverkas av vilken utsträckning personalen gemensamt 

reflekterar, skapar förståelser och handlingsstrategier, vilket är svårt att avgöra efter endast en 

vecka i verksamheten. Läkarna anser dock att de saknar kritik och ifrågasättande. Atmosfären 

kan påverka i vilken mån personalen kritiserar och ifrågasätter varandra och trots personalens 

positiva upplevelse av atmosfären, kanske de inte känner sig tillräckligt trygga för att göra detta. 

Vidare diskuteras problematiken som kan tänkas uppstå i och med att verksamheten främst 

planeras informellt. Eftersom det inte finns någon gemensam mötesplats för alla personalgrup-

per och de sociala relationerna i hög grad överensstämmer med den formella yrkestillhörigheten 

har inte alla möjlighet att delta i de informella samtalen. Teamen tycks dock bli en form av 

gemensam handlingsarena, där personalgrupperna får en beröringspunkt genom patienterna. 

Detta leder till slutsatsen att villkoren för kollektivt lärande tycks bestå i ett samspel mellan den 

formella organiseringen och den informella organiseringen. Där den informella organisationen 

i detta fall tycks ha en överbryggande funktion vad gäller personalgruppernas möjligheter att 

samverka och därmed lära kollektivt till skillnad från den formella organiseringen som snarare 

tycks särskilja personalgrupperna.  

 

10.1 Vidare forskning 
Sjukvården som organisation är uppbyggd på ett sätt som inte riktigt överensstämmer med 

teamorganisationer. Detta eftersom sjukvården präglas av en hierarkiska styrning i flera led, 

samt det faktum att sjukvårdslokalerna ofta inte är byggda för interaktion mellan andra än vård-

personal och vårdtagare, i separata rum. Dessutom är sjukvården ganska låst vad gäller tid och 

flexibilitet, vilket torde vara en viktig ingrediens för att kunna samarbeta i team, då man helst 

bör hinna diskutera sin gemensamma verksamhet samt eventuellt kunna boka in gemensamma 

möten. I denna undersökning tycks det främst vara personalens informella organiserande som 

till viss del överbryggar de formellt organiserade villkor som försvårar personalens möjligheter 

att samverka och lära kollektivt. Men det skulle alltså behövas mer kunskap om vari problema-

tiken med teamsamarbeten i vården egentligen ligger, för att kunna ta reda på huruvida det är 

organisationens utformning som inte är helt förenlig med teamsamarbeten eller om det finns 

andra orsaker. Dessutom kan det vara av vikt att närmare undersöka teamsamarbeten inom vår-

den för att ta reda på om det är ett arbetssätt som verkligen passar i ett vårdsammanhang och 

under vilka förutsättningar så är fallet.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till personalen på mottagningen 

Information om studie av lärande på arbetsplatsen 

Jag heter Anna Styf och studerar pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv på Uppsala 

universitet. Under vecka 14 kommer jag att genomföra en studie om hur lärande sker på Barn-

mottagningen, som en del i mitt examensarbete.  

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur lärande mellan olika yrkesgrupper inom 

vården kan uppstå. Barnmottagningen kommer endast användas som ett exempel på hur lärande 

kan uppstå inom vården i allmänhet.  

Observationer och intervjuer 

Jag kommer att följa med personalen och observera det dagliga arbete, dels för att få en förstå-

else för hur man arbetar på barnmottagningen och dels i vilka situationer personalen möts.  

Dessutom kommer jag att genomföra några kortare intervjuer på 20 till 30 minuter med dem 

som har möjlighet och vill delta. Syftet är att få en förståelse för personalens egna uppfattningar 

om arbetet på mottagningen. 

Frivilligt deltagande och anonymitet  

Det är helt frivilligt att delta i denna studie. Alla som deltar kommer att behandlas konfidentiellt 

och de kommer att avidentifieras i presentationen av arbetet. Information om detta kommer 

också att delas ut till föräldrarna i väntrummet så att de kan avgöra om de tillåter min närvaro, 

eller inte.  

 

 

Vänliga hälsningar Anna Styf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Information till föräldrar och/eller patienter 

Studie om lärande på Barnmottagningen vecka 14 

Under denna vecka 14 kommer jag, som heter Anna Styf och är pedagogikstudent 

på Uppsala universitet, genomföra en studie om lärande mellan olika personal-

grupper här på Barnmottagningen. Jag kommer därför att följa personalen i deras 

dagliga arbete och närvara här på mottagningen. Studien kommer att presenteras 

som ett examensarbete. 

Patienterna är inte objekten för denna undersökning – det är personalen jag stude-

rar.  

Precis som all personal på mottagningen lyder jag under sekretessreglerna 

och har därmed tystnadsplikt.  

Har ni några frågor, kontakta mig eller personalen.  

 

Väl mött!  

 

Anna Styf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 

Inledande frågor: 

 Vilken yrkesroll har du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många år har du arbetat inom yrket? 

 Hur många år har du arbetat på mottagningen? 

 Varför började du arbeta på mottagningen? 

Atmosfären/klimatet med mera: 

 Hur skulle du beskriva atmosfären/klimatet på barnmottagningen? 

- Jämför gärna med andra platser du arbetat. 

 Beskriv hur du går till väga om du ställs inför en situation som du inte kan hantera. 

 När du ställs inför ett problem, eller något du inte är säker på hur du ska hantera, vem 

vänder du dig till då? 

- Varför i så fall?’ 

 Beskriv möjligheterna att ifrågasätta och framföra kritik till varandra. 

Relationer: 

 Beskriv relationen mellan sjuksköterskor och läkare. 

 Beskriv relationen mellan mottagningspersonalen och den utomstående personalen, di-

etist/sjukgymnast/lekterapeut/sekreterare m.fl. 

- Samarbetar du mycket med dem? 

 Vilka känner du samhörighet med? (främst dietist/kurator m.fl.) 

 Umgås du privat med dina kollegor? 

- Med vilka (olika yrkesgrupper)? 

- Hur? 

 Upplever du att det finns grupperingar? 

- Beskriv dessa i så fall. 

Samarbete: 

 Beskriv ett fall där du samarbetade med flera olika yrkesgrupper. 

Möten: 

 Vilka möten har mottagningspersonalen? 

 Vilka möten går du på? 

 Beskriv de möten du går på? 

- Finns tid/möjlighet att diskutera och/eller reflektera under dessa möten? 

 


