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fessionella skillnader kom till uttryck och gav implikationer för IPL. Resultatet visar hur 
lärandet påverkades både negativt och positivt av professionella skillnader när teamet 
behövde hantera en kontrovers (studie 1) och granska konsekvenser av kön/genus 
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Popular scientific summary 
 

Title: A study of interprofessional learning in teamwork. The case of a `best practice´ for compulsory care. 

Keywords: Case study; Interprofessional learning; Interprofessional teamwork; Professional differences; 
Controversy; Strategy; Gender and Textual mediation.  

Interprofessional learning (IPL) has become a popular means to improve collaboration and quality in the 
social and health care sector. An increasingly specialized and fragmentized health care, which often is 
performed in teams, has led to spreading of interprofessional education. Students and/or members from 
different professions learn with, from and about each other. Such learning is assumed to occur when 
exchanging and reflecting each other’s different professional experiences, perspectives and knowledge 
leading to improved efficiency and quality in health care.   
 
Research has to a lesser extent investigated what IPL in operative teams means and how professional 
differences affect learning. There is a need for knowledge about the implications of IPL. The main 
purpose in this licentiate essay was to contribute increased knowledge about IPL in teamwork. In focus 
for this study, conducted by an interprofessionally composed team, is the development of clinical 
guidelines for compulsory psychiatric care. The main question was how the team worked with the 
guidelines and how professional differences were expressed and carried implications for the IPL.  
The licentiate essay is a case study. The investigation is based on material (minutes, email communication, 
documents and media reports) from the team´s work during three years, nine interviews and one 
observation of the seminary where members presented the final guidelines. Study 1 aimed to explore how 
the team handled a controversy and the strategies used with consequences for the IPL. Study 2 aimed to 
study how the team scrutinized aspects of (biological) sex/ (social) gender in the production of guidelines 
and the implications for IPL. Thereby, the focus here is on learning in an operative team. 

The results of these studies are based on a case description and a narrative analysis. The findings were 
interpreted mainly from a sociocultural theory and guided by ideas and insights brought from controversy 
studies (study 1) and the gender scientific field (study 2).  

The result in study 1 showed that controversy was mainly handled by compromise. The result shows also 
how learning strategies were used in relation to texts. Although the learning was challenged when power 
strategies were applied by claiming authority rather than exploring the field of knowledge.   

The finding from the study 2 showed how sex/gender was actualized in a discussion about gender 
differences when using restraining belts. In the discussion were professions specific experiences and 
knowledges used about sex/gender, which can be assumed to stimulate IPL. The team’s learning about 
complexity regarding sex/gender resulted in the guidelines that emphasize power and focus on the 
individual patient. Thereby the team’s analysis and learning, related to sex/gender, paradoxically lead to 
gender neutral guidelines.  

The conclusion is that the studies, in different ways, showed the presence of IPL, and how it was effected 
both positively and negatively by professional differences. 
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Abstrakt 
 

Titel: En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete. Fallet med en `best practice´ för 
tvångsvård.     

Nyckelord: Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella 
skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation.  

Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité 
i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta 
genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. Studerande och/eller 
medlemmar från olika professioner lär sig därmed, med, från och om varandra. Sådant lärande antas ske 
vid utbyte av och reflektion över varandras olika erfarenheter, perspektiv och kunskaper, d.v.s. 
professionella skillnader, och leda till förbättrad effektivitet och kvalitet i vården. 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet har man dock bara i mindre skala undersökt vad IPL i etablerade team 
innebär och hur professionella skillnader påverkar lärandet. Denna licentiatuppsats hade som 
övergripande syfte att bidra med ökad kunskap inom detta område. Här studerades ett arbete, med 
kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård, som skulle genomföras av ett interprofessionellt team. 
Huvudfrågan var hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur professionella skillnader kom till uttryck 
och gav implikationer för IPL. Licentiatuppsatsen är en fallstudie. Undersökningen baseras dels på 
material (mötesprotokoll, mejlkommunikation, dokument och mediarapporter) från teamets tre-åriga 
arbete, dels nio intervjuer och en observation av seminariet där teammedlemmar presenterade de färdiga 
riktlinjerna. Studie 1 syftade till att undersöka hur teamet hanterade en kontrovers och hur de strategier 
som användes gav konsekvenser för interprofessionellt lärande. Studie 2 syftade till att studera hur teamet 
granskade kön/genus i arbetet med riktlinjerna och vilka implikationer det blev för riktlinjerna och för 
interprofessionellt lärande. Fokus här är därmed på ett lärande i ett ”färdigt” team. 

Resultaten i studierna baseras på fallbeskrivning och narrativ analys. Fynden i studierna tolkades 
huvudsakligen utifrån sociokulturell teori och idéer och insikter från kontroversstudier (studie 1) och det 
genusvetenskapliga fältet (studie 2). 

Resultatet i studie 1 visade att kontroversen hanterades främst genom en kompromiss. Resultatet visar 
också hur lärandestrategier nyttjades vid användning av texter. Lärandet utmanades dock när 
maktstrategier användes genom hävdande av auktoritet snarare än utforskande av kunskapsläget.  

Resultatet i studie 2 visade hur kön/genus aktualiserades i en diskussion om könsskillnader i användning 
av tvångsbälten. I diskussionen användes professionsspecifika erfarenheter och kunskaper om kön/genus, 
vilket kan antas främjade IPL. Teamets lärande om komplexiteten kring kön/genus resulterade i riktlinjer 
som betonar makt och med fokus på den individuella patienten. Därmed ledde teamets analys och lärande 
relaterat till kön/genus paradoxalt till könsneutrala riktlinjer. 

Slutsatsen är att studierna, på olika sätt, visade förekomst av IPL och hur detta påverkades både positivt 
och negativt av professionella skillnader.   

ISBN:  978-91-88847-31-7 (Printed version)
 978-91-88847-30-0 (Electronic version)
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1. Inledning 
 
Team, med olika professioner, tillsätts ofta när olika expertis1, behövs för arbetets process och resultat 
(Weiss, Tilin & Morgan, 2018). Lärandet uppstår när olika perspektiv används vid lösning av komplexa 
arbetsuppgifter och problem. Ett gemensamt mål ger interprofessionella team en möjlighet att genom 
systematisk interaktion utveckla delade perspektiv och kunskaper (Clarke, 2010). Vid nyttjande av allas 
kunskap och synsätt sker ett interprofessionell lärande (IPL) som här avser lärandet som kan ”uppstå i 
interaktionen mellan teammedlemmar (eller studenter) från två eller flera professioner” (Freeth, 
Hammick, Reeves, Koppel & Barr, 2005, p. xv).  
 

Då olika professioner behöver kunna samarbeta behöver IPL utvecklas redan i utbildning. Forskning om 
IPL har därför främst riktat intresse mot interprofessionell utbildning (IPE). Detta definieras, på samma 
sätt som ovan, vara när ”två eller flera professioner lär med, från och om varandra för att förbättra 
samarbete och kvalitén på vård och service”. Denna definition är formulerad av Centre for the 
Advancement for Interprofessional Education, CAIPE (2018), som är ett internationellt nätverk och en 
organisation som främjar utbildning och aktiviteter inom IPL-fältet2. IPL uppstår enligt CAIPEs 
redogörelse ”genom att stödja interaktion, utbyte och gemensamma reflektioner när de (deltagare) jämför 
sina olika uppfattningar, värderingar, roller, ansvar, expertis och erfarenheter” (ibid). Genom att man blir 
uppmärksam på professionella skillnader kan utbyte av dessa leda till lärande i team. Forskning om 
teamarbete och IPE kan dateras tillbaka till 1960-talet. IPE får dock, genom Världshälsoorganisationens 
rapport Learning together to work together (1988), spridning som ett framgångsrikt medel i hälso- och sjukvård 
för att möta människors hälsobehov (Thistlethwaite, 2012, World Health Organization, WHO, 1988, 
2010). Vårdkvalitén i en alltmer specialiserad och, som följd, fragmenterad hälso- och sjukvård gynnas av 
att samverkan förbättras genom IPE (Ponzer, Faresjö & Mogensen, 2009; Wilhelmsson, 2011). Med 
avsikt att förbättra patientsäkerheten har interprofessionellt lärande praktiserats i Sverige på skilda 
områden (Ponzer et al., 2009) som utbildningsenheter inom ortopedi (Hylin, 2010; Jacobsen, 2011), 
kommunal äldreomsorg (Lidskog, 2008) och tandvård (Teräs, 2015).  

IPE handlar således om förberedelser för ett fungerande teamarbete, som uppnås genom ett ”lära med, 
från och om”, som har en sociokulturell koppling. Det refererar till en miljö (Granberg, 2018), där 
kontexten och kulturen påverkar det lärande som sker. Även IPL kan förstås mot bakgrund av skillnader 
mellan professionella kulturer, vilket gör ett sociokulturellt perspektiv relevant. 

Sociologiska studier finns av hur professionella skillnader framträder bl.a i form av olika kulturer i 
interprofessionella teamarbeten (Hall, 2005) och samarbeten där olika professionella och organisatoriska 
agendor existerar (Freeth, 2001). Professionella skillnader kan leda till konflikter som Deutsch (1969) 
menar är ”närhelst inkompatibla aktiviteter uppstår” (s. 7). Interprofessionella konflikter och en 
konkurrens om expertis (Abbott, 1988) kan uppstå. Olika professioner gör anspråk på auktoritet som 
Brante (2014) definierar är en form av makt; ”auktoritet är detsamma som legitim makt” (s. 19). Legitim 
makt innebär således en maktform som är grundad i expertkunskap (ibid) och som blir verksam i ett 
interprofessionellt teamarbete. I dessa sammanhang kan konflikter också uppstå på grund av 
interprofessionella hierarkier som grundas i den dominans som medicinska yrkesgrupper har jämfört med, 
exempelvis, yrkesgrupper inom den sociala sektorn (Reeves, Lewin, Espin & Zwarenstein, 2010). På 
grund av tidigare sociala, ekonomiska och politiska orättvisor genom bland annat utbildningens 
socialisation lever dessa hierarkier kvar i yrkesverksamheter (ibid). I den praktiska verksamheten finns 
hierarkier som ger olika makt och inflytande genom positionsskillnader som skiljer sig från kompetens- 
och kulturskillnader, vilka har sin grund i olika utbildningsbakgrunder. En interprofessionell konstellation 

                                                           
1 Begreppet expertis refererar här till ett yrkes- och/eller utbildningsrelaterat expertområde exempelvis arbetsterapi.  
Begreppet expertis används här liktydigt med expertområde.  
2 IPL-fält refererar här till interprofessionellt teamarbete/samarbete och Interprofessionell utbildning, IPE.  
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utgör därmed i sig en arena för potentiell konflikt genom medlemmarnas olika positioner, 
ansvarsområden och kunskaper. 

Här identifieras ett kunskapsbehov som rör ökad förståelse för IPL i arbete. Även i praktiken, inte bara i 
utbildning, anses det vara framgångsrikt att föra samman olika professioner till ett team. Team anses 
nödvändiga och en lösning då komplexa problem ska hanteras (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009). 
Brister i vårdflödet, samverkan och helhetssyn antas kunna lösas genom nyttjande av olika kompetenser i 
ett team. Team har kommit att betraktas som en universalmedicin för att utföra krävande uppgifter (ibid) 
och betraktas ofta som ”färdiga” team med ”färdiga” kunskaper. Nonaka (1994) skildrar hur 
kunskapsskapande kan förvaltas genom ”självorganiserande team”, där medlemmar samarbetar för att 
skapa nya begrepp som leder till individuell och organisatorisk kunskap. Men vad betyder den här typen 
av redan kunskapsfyllda team och det arbete som följer i praktiken? Vid strävan efter ett utfall i 
teamarbete framträder professionella skillnader, som förutom att främja ett IPL, också kan orsaka 
revirtänkande och konkurrens om vems kunskap som anses relevant. Dessutom gäller kunskapsaspekten 
ofta beslutstagande om sakfrågor som rör patienter/brukare/klienter. I en ambition att öka vårdkvalitén 
genom en överenskommen optimal kunskap blir det angeläget att studera vilka konsekvenser eller 
implikationer professionella skillnader ger för IPL och vilken betydelse IPL får. 

Den här studien bidrar med sådan kunskap. Ett teamarbete väckte mitt intresse som nytillträdd 
doktorand. Jag uppmärksammade en rapportering om ett teams arbete i en medicinsk tidskrift (D423). 
Där beskrevs ett pågående arbete där ett team med olika professioner skulle utarbeta kliniska riktlinjer för 
den svenska psykiatriska tvångsvården. Detta riktlinjearbete bedömdes vara ett intressant studieobjekt 
inom området arbetsintegrerat lärande, AIL. Med AIL avses här samproduktion av kunskap och 
kompetens (Högskolan Väst, 2011; Lagrosen, Lundh Snis & Nehls, 2010). Forskningen inom detta 
område, som ofta är tvärvetenskaplig, inriktar sig på frågor som rör kompetens, lärande, utveckling och 
syn på kunskap. Kunskapstutveckling och lärande i arbete är centralt för AIL, och en aspekt är IPL. 

Interprofessionellt lärande har studerats t.ex. i ett projekt om samverkande sjukvård (Dahlborg-Lyckhage, 
Fredén, Hassler & Skyvell Nilsson, 2014). Ett syfte med studien var att belysa erfarenheter hos 
vårdpersonal som var med och implementerade en samverkande sjukvård, och vårdpersonal som har 
erfarenhet av sådan samverkan. Studien visade att samarbetet uppfattades positivt och som ett sätt att lära 
med, från och om varandra. Herrman, Nilsson, Lundh Snis och Flensburg (2010) undersökte aspekter av 
kompetens och lärande i interprofessionella teamarbeten inom tre skilda arbetsområden; filmproduktion, 
byggnadsplanering och företagsnätverk. I dessa olika projekt med tillfälliga konstellationer styrdes det 
interprofessionella arbetet av en gemensam retorik och rationalitet som används för att möta skiftande 
arbetsvillkor. Studien ger exempel på att social kompetens och följsamhet är avgörande för arbetet i 
interprofessionella team. Interprofessionellt teamarbete undersöks även i föreliggande studie med fokus 
på lärande. De frågeställningar som behandlas rör lärande mellan olika professioner i vårdsektorn. Min 
ursprungliga fråga var: Vad händer när medlemmar med olika expertis ska enas om riktlinjer för 
tvångsvård? Genom att ta tillvarata sina olika kunskaper skulle teammedlemmarna, som experter,4 bidra 
till en gemensam slutprodukt. Vilka utmaningar uppstår och hur hanteras dessa av ett team med både 
kompletterande och konkurrerande kunskaper? Med dessa inledande funderingar kontaktades i december 
2012 ordföranden för teamet med frågan om det fanns intresse för att delta i en studie med fokus på 
gruppens arbete och lärande. Ordföranden visade intresse och frågade teammedlemmarna som också 
ställde sig positiva till deltagande. Då teamet tackade ja till att deras arbete skulle studeras med ett 
pedagogiskt fokus inleddes avhandlingsprojektet.5 När arbetet påbörjades var det mesta av teamets arbete 
redan genomfört, men fanns dokumenterat och det fanns också möjligheter att ta del av deltagarnas 
retrospektiva reflektioner över arbetet. Lärandet är huvudfokus i denna uppsats.  

                                                           
3 D42 refererar till dokumentet (artikeln) som utgjorde en del av data.  
4 En expert definieras här vara ”en förmedlare mellan samhällets kunskapsproducerande och beslutsfattande 
instanser” (Brante, 1998, s. 101). 
5 Studien är ursprungligen ett avhandlingsprojekt som kom att bli en licentiatuppsats.  
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Psykiatrisk tvångsvård är ett etiskt, komplicerat område då det rör sig om ofrivillig vård. Tvångsvård 
aktualiseras vid bedömning av att en människa, mot sin egen vilja, behöver omhändertas för att skyddas 
från att skada sig själv eller andra. Tvångsvård regleras av Lag (SFS 1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
LRV6 och Lag (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Den senare lagen anger i § 3 att för att 
bli föremål för tvångsvård krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning, att det finns ett 
oundgängligt behov av sjukhusvård dygnet runt och att personen motsätter sig vården eller det kan antas 
att vården inte kan bedrivas med patientens samtycke. Beslut om tvångsvård är en omständighet som är 
etiskt problematiskt i sig, där beslutet grundar sig i en bedömning av att det föreligger ett behov att skydda 
människan från att skada sig själv eller andra. Värden som autonomi eller en människas rätt till 
självbestämmande, kommer i konflikt med värden som handlar om omsorg, det vill säga att hjälpa när en 
människa behöver hjälp. Omsorg kan övergå i paternalism, som innebär att en människas handlingsfrihet 
inskränks och hens beslut övertas av någon annan, vilket rättfärdigas av att det handlar om att göra gott 
(Beauchamp & Childress, 2001). Exempel på sådana etiska dilemman är beslut om användning av 
tvångsåtgärder som bältesläggning eller fastspänning. Vid tvångsingripande är ett gott bemötande av 
patienten betydelsefullt. Detta betonar Socialstyrelsen i en rapport som publicerades 20097. ”Vid alla 
former av tvångsingripande såsom medicinering, fastspänning och avskiljande kan inte nog betonas vikten 
av ett humant och gott bemötande. Andra alternativa behandlingsmetoder måste alltid övervägas i första 
hand” (s. 11). Tvångsvård ska, som Socialstyrelsen skriver i en annan rapport (2006)8, bedrivas utifrån 
krav på god vård enligt sex olika kvalitetsaspekter (s. 10); kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, 
patientfokuserad vård, vård i rimlig tid, effektiv vård, säker och jämlik vård. Tvångsvård är ett komplext 
område eftersom det ges mot en människas vilja.  

Svenska Psykiatriska Föreningen9 (SPF) tillsatte år 2010 det här studerade teamet för att skapa riktlinjer 
som skulle vara en rekommendation om hur professioner bör arbeta inom den psykiatriska tvångsvården. 
Riktlinjerna skulle tas fram av ett team som hade expertis inom skilda områden; omvårdnad, arbetsterapi, 
medicin, medicinsk etik och forskning om tvångsvård. Riktlinjearbetet skulle ha sin utgångspunkt i en 
juridisk text, Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Denna lagtext behövde teamet förhålla sig till i 
diskussioner om riktlinjerna. När riktlinjerna, år 2013, publicerades i bokform beskrevs den i sitt innehåll 
vara ett ”försök att formulera en `best practice´ för psykiatrisk tvångsvård utifrån etiska överväganden 
och aktuell kunskap, baserad på forskning” (D38bb10).  

Ett antagande som görs när detta riktlinjearbete studeras är att i arbetet, där olika perspektiv och 
kunskaper utbyttes och reflekterades, uppstod både individuellt och kollektivt lärande. Ett kollektivt 
lärande definieras uppstå när individer deltar i gemensamma aktiviteter som förutsätter processer som 
innefattar interaktion, kommunikation och reflektion (Granberg, 2018) vilket är ett individuellt 
psykologiskt processande och förvärvande av kunskaper (Illeris, 2011). Genom en individuell hållning kan 
enskilda individer, genom sin skicklighet i en process där frågor ställs, besvaras och reflekteras över, 
tillsammans med andra teammedlemmar bygga upp ett kollektivt lärande (Döös, Wilhelmsson & 
Backlund, 2001). Ett kollektivt lärande, som kan ske vid kunskapsutbyten i planering och hantering av 
uppgifter genom reflektion, kan uppstå i ett team (Granberg, 2018; Granberg & Ohlsson, 2005). I team 
kan även diskussioner leda till IPL. Utgångspunkten här är ett antagande om att IPL uppstår vid 
användning av texter när individer med olika professioner, blir del i ett kollektivt lärande, utbyter, 
reflekterar och förhandlar olika perspektiv och kunskaper. 

                                                           
6 LRV reglerar den rättspsykiatriska vården, som beslutas av domstol. Beslut tas om en rättspsykiatrisk undersökning 
när en person har bedömts ha begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att det finns 
förutsättningar att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård.  
7 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Handbok med information och vägledning för tillämpningen av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). 
8 God vård, en vägledning till föreskriften (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 
hälso- och sjukvård. Publicerad år 2006. 
9 Psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund 
och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. 
10 D38bb refererar till dokumentet (de färdigställda riktlinjerna) som utgjorde en del av data.  
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Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten är en sociokulturell ansats (Hean, Craddock & Halloran, 2009). 
Den sociokulturella ansatsen, grundad i social konstruktivism, betonar hur vi lär med andra och genom 
den effekt miljön där vi arbetar ger för lärandet. Lärandet antas uppstå när människor utifrån sina 
positioner och ståndpunkter aktivt engagerar sig med andra professioners roller, trosföreställningar och 
värderingar (ibid).  

Undersökningen om IPL baseras på material från teamets genomförda arbete som pågick mellan åren 
2010 och 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Problemområde, övergripande syfte och 
frågeställning 
 
I denna licentiatuppsats undersöker jag ett interprofessionellt lärande i ett autentiskt fall som utgörs av ett 
team som skulle skapa riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård. Utgångspunkten var att i dokumentationen 
från arbetet finna exempel på händelser där lärande kan antas ha skett. IPL är det övergripande och 
generella problemet och kunskapsobjektet är följaktligen interprofessionellt lärande. Studieobjektet är 
teamets arbete, det vill säga produktionen av kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård. Arbetet 
undersöks genom att beskriva och analysera konversationer om sakfrågor som blev problem, där 
erfarenhets- och perspektivutbyten var rikliga och intensiva och gjorde det möjligt att fånga teamets 
kunskapsförändring. Uppsatsens syfte är alltså att utveckla ökad kunskap om IPL i teamarbete. Den 
övergripande frågeställningen handlar om hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur professionella 
skillnader kom till uttryck och gav implikationer för ett IPL.  

 
På spaning efter lärandehändelser resulterade genomgång av materialet att två teman (i teamets arbete) 
bedömdes som lämpliga för ingående analys. Dessa teman utgör uppsatsens två delstudier och 
frågeställningar: 
 
Studie 1 - tema kontrovers - handlar om hur en kontrovers kring användning av mobila bälten uppstod 
och hanterades och hur den gav implikationer för IPL. De mer precisa forskningsfrågorna är: 

- Hur hanterade teamet kontroversen? 
- Hur gav teamets användning av olika strategier implikationer för IPL?  

Studie 2 - tema genus - handlar om hur en könsskillnad i användning av bältesläggning kom att 
aktualiseras i arbetet och resulterade i att betydelse av kön/genus granskades med implikationer för 
riktlinjerna och för IPL. 

Den mer precisa forskningsfrågan i denna delstudie är: 

- Hur granskades kön/genus i arbetet med riktlinjerna och vilka implikationer fick det för 
riktlinjerna och för IPL?  
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3. Forskningsöversikt och centrala begrepp 
 
Forskningsöversikten är avgränsad till forskning om interprofessionellt lärande, interprofessionella 
teamarbeten11/samarbeten inom den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. Denna avgränsning gjordes 
av flera skäl. a) Inom IPL-fältet har forskning mestadels genomförts i den sociala sektorn och hälso- och 
sjukvård. b) Hälso- och sjukvård och den sociala sektorn är näraliggande yrkesområden, där professioner 
ofta behöver samarbeta med varandra och ibland ingår i samma konstellation. c) I dessa konstellationer 
uppstår samma typ av forskningsproblem, d) Forskningsgenomgången berikas med fler studier, med olika 
perspektivval och fokus, som bidrar till variation och stabilitet i redovisad forskningsmängd.  
Litteratur har sökts genom sökorden ”interprofessionell”, ”interprofessionellt teamarbete” och 
”interprofessionellt lärande” på sökmotorerna Cinahl, Libris, ERIC, Medline, Oxford journals, 
Socialstyrelsens publikationer, SOSFS Socialstyrelsens författningssamling och Wiley online library.  
 
Eftersom det finns relativt få studier om teamarbete och IPL, då intresset främst har riktats åt IPE utgör 
dessa en stor del av genomgången. Avsikten är att genom en resonerande genomgång belysa vad som 
menas med ”lära med, från och om” i utbildning och vilka kunskaper som anses nödvändiga för att kunna 
fungera i ett etablerat team i arbete. Arbete och IPL är därmed ett utvecklingsområde där det inte finns 
många studier än. Konsekvensen för studien blir att forskningsdelen, om IPL i teamarbete, är begränsad i 
sin omfattning. Det pekar också på ett kunskapsbehov inom området. För denna uppsats är 
tankegångarna i IPE av betydelse, som genom att lyfta fram signifikansen av professionella skillnader, 
förbereder för teamarbete. 
 
Med det sagt, redogörs inledningsvis några centrala begrepp i studien om teamarbete och lärande. 
Begreppet IPL synas för att visa på dess komplexitet, koppling till professionella skillnader och betydelsen 
av deras inbördes relation.  
 

3. 1. Begreppen interprofessionellt lärande och professionella 
skillnader 
 
Centralt i begreppet ”interprofessionell” är att det finns olika professioner och deras relationer, där 
bland annat lärande kan uppstå. Vid genomgång av relevant forskningslitteratur framstår området 
som komplext. I utbildningssammanhang betecknar ”interprofessionell” ett lärande i samspel till 
skillnad från ”multiprofessionell” där professioners lärande antas ske parallellt - ”sida vid sida” 
(Barr, Koppel, Reeves, Hammick & Freeth, 2005; Hammick, Freeth, Koppel, Reeves & Barr, 
2007). Även om ”interprofessionell” är en vedertagen term så används ”multiprofessionell” och 
”interdisciplinär” synonymt i teamsammanhang (Thistlethwaite, 2012, General Medical Council, 
GMC, (2009). Harden (1998) tillägger ytterligare synonymer som ”delat lärande” och 
”transprofessionellt lärande”. I utbildningssammanhang kan ”transprofessionellt” och ”delat 
lärande” jämställas med ”interprofessionellt” medan ”multiprofessionell” i teamsammanhang, 
anses likvärdigt med ”interprofessionell” eller ”interdisciplinär”. Leathard (1991) menar i sin artikel 
Going interdisciplinary och boken Going Inter-professional: Working Together for Health and 
Welfare” (1994) att ”vad alla egentligen talar om är helt enkelt att lära tillsammans och arbeta 
tillsammans” (s. 6). Även om Brooks och Thistlethwaite (2012) framhåller att man i praktiken bör 
särskilja begreppen interprofessionell och interdisciplinär, konstaterar författarna hur ett sådant 
avskiljande blir komplicerat när ”inter” och ”multi” kombineras med både ”disciplinär”, 
”professionell” och ”verksamhet”, som i sin tur relateras till begrepp som lärande och arbete.  

                                                           
11 Studier om interprofessionellt arbete (interprofessional work/ing), som har varit av relevans för uppsatsen, har 
inkluderats i forskningsöversikten.  
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Då arbete både möjliggör, och rentav ofta förutsätter, att olika professioner tar tillvara varandras 
varierade erfarenheter och kunskaper skapas en grund för ett inter-professionellt lärande. Enklast 
förklaras inter syfta på interaktionen mellan medlemmar från olika yrkesgrupper eller professioner. 
Som det har framgått antas ett lärande bli till mellan interagerande medlemmar från olika 
professioner. Hur professioners lärande uppstår kan förklaras genom olika lärandeteorier, som 
kommer att tas upp senare. Professioner i yrkesutövning använder den egna expertisen för 
professionellt arbete och specifik professionalitet kommer till uttryck. Professionsforskaren Evans 
(2002, s. 6-7) definierar professionalitet som en ”ideologisk, attitydmässig-, intellektuell och 
epistemologiskt baserad ståndpunkt som är del av en individ i relation till den praktik som 
professionen tillhör och som influerar hennes/hans praktik” (ibid). I arbeten, där olika 
professioner har förts samman, kommer olika professionaliteter med olika ståndpunkter och 
perspektivval till uttryck. I denna uppsats görs antagandet att interprofessionellt lärande (IPL) 
möjliggörs i diskussioner om perspektiv och ståndpunkter genom utbyten, reflektioner och 
förhandling.   

Antagandet (som görs ovan) kräver att begreppet professionella skillnader förklaras och 
kontextualiseras i relation till lärande, men också till samhället. Samhället byggs upp av professioner 
vars definition och roll, i förhållande till IPL och professionella skillnader, är relevant att 
begripliggöra här. 

Då universitet idag inkluderar många yrkesutbildningar har definitioner av profession inte längre lika stark 
koppling till universitetsutbildning (Brante, 2009). Detta gäller även de här fokuserade yrkesområdena. En 
profession utmärks av några klassiska kännetecken, som t.ex. Brante (2014) har nämnt; a) Legitimitet, som 
bygger på att man är medlem av en yrkeskår som kollektivt har en speciell kunskap och kompetens. 
Legitimiteten är grund för b) förtroende för den professionella yrkeskåren. Förtroendet stödjes och 
bevaras av yrkesintegritet, etiska regler och kollegialitet. c) Auktoritet, som redan har beskrivits (se s. 1) är 
en legitim makt som bygger på expertkunskap. En profession har också en viss d) autonomi, som här 
innebär att yrket har en karaktäristisk självständighet och mandat att fatta egna beslut i interna frågor 
(ibid). Samhällsutvecklingen påverkar och påverkas av agerande professioner som är yrken som har sin 
grund i vetenskaplig kunskap (Brante, 2009). Det är en svårighet att beskriva både vad som är 
gemensamma karaktäristika för professioner och vad som skiljer dem från icke-professioner (s. 16). 
Professioner kan betraktas vara strukturellt utformat, d.v.s. något som har en bred social struktur (Brante, 
2014). Kontexten har en påverkan på professioner som är del i olika professionella strukturer, som ofta 
genom att nyttja olika kriterier på vad som är god vetenskap och god behandling, leder till en strid om 
problemformulering. Olika formuleringar presenteras av olika professioner, som är mer eller mindre 
etablerade. Förutom mer etablerade professioner, som läkare och sjuksköterska, kan begreppet profession 
idag innefatta andra, nyare yrkesgrupper, ofta med högskoleutbildning, på grund av att antalet roller blir 
fler i hälso-och sjukvård och den sociala sektorn (Barr et al., 2005). Forskning som rör de aktuella 
verksamhetsområdena kan därför använda ”profession” som beteckning relaterad till särskilda 
kompetenser, istället för att tillämpa utbildnings- och regleringskriterier. I linje med Barr et al. (2005, s. 
xxiv) används här en sådan definition.  

Profession is treated throughout as a term of self-ascription, thereby avoiding the need to apply 
educational and regulatory criteria which may differ for the same ”profession” between countries.  

Här används följaktligen profession som en term för beteckning, vilket innebär att exempelvis en 
befattningsbeteckning som etiksamordnare här betraktas som en profession. Begreppet profession 
relaterar inte till begreppet disciplin vilket kan referera till en akademisk disciplin, exempelvis psykologi, 
eller till subspecialiteter som anestesi (Barr et al., 2005). I uppsatsen används profession som en term med 
koppling till befattningsbeskrivning som anger särskilda arbetsuppgifter eller kompetenser inom ett 
verksamhetsområde.  

När olika professioner för en diskussion, framträder olika perspektiv, kunskaper och värderingar som är 
uttryck för professionella skillnader. Perspektiv och kunskap skiljer sig mellan experter i exempelvis medicin 
respektive arbetsterapi. Professionella skillnader kan sägas vara resultat av att olika kognitiva kartor 
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används (Petrie, 1976). Dessa kognitiva kartor innehåller disciplinspecifika begrepp, förklaringar och 
förståelser med resultat att professionella från olika discipliner ser samma sak utan att se samma sak (ibid). 
Olika synsätt kan, men behöver inte, vara förmedlade genom professionsspecifika kartor. Även om 
medlemmar från olika professioner har olika syn och åsikter, på en sakfråga, behöver inte dessa vara 
representativa för en specifik profession. Synsätt och åsikter kan skilja sig även inom en profession, 
mellan individer eller mellan olika ”skolor”. Det är ändå meningsfullt att konstatera att skillnader, 
grundade i olika erfarenheter, positioner, ansvar, perspektiv och kunskaper, i olika grad präglar 
diskussioner som förs mellan olika professioner.  

Professionsföreträdare, utsedda att gemensamt bidra till kunskapsutveckling, möter utmaningar som kan 
förklaras dels utifrån kunskapsskapandets villkor, dels med hänvisning till tidigare professionsutveckling. 
Utveckling av professioner kan förstås genom stängningsteori. En profession uppstår, enligt denna teori, 
för att skapa och upprätthålla kunskaps- och yrkesmonopol (Brante, 1987). Genom professionalisering 
kan yrkesgrupper avgränsa sin domän och utesluta dem som inte uppfyller vissa kriterier. Med 
professionsgrupper följde makt som medel att främja egna intressen på bekostnad av andra (ibid) och 
deras kunskap. Nonaka (1994) redogör för hur kunskapsutveckling, inom organisationer, inkluderar ett 
rättfärdigande av egen kunskap som sann. Kunskap, som konventionellt definieras som ”rättfärdigad sann 
trosföreställning”, är en överenskommelse som behöver vara baserad på ”ett rättfärdigande” eller 
sanningsenlighet om begrepp. För att citera Nonaka; ”Rättfärdigande är en undersökande process med 
strävan mot konvergens och avgör i vilken utsträckning den kunskap, som utvecklas inom organisationen, 
har ett sanningsvärde för organisationen och samhället. I det här sammanhanget, avgör rättfärdigande 
`kvalitén´ i den utvecklade kunskapen och involverar kriterier eller `standarder´ för att bedöma 
sanningsenligheten” (s. 26). En gemensam kunskapsutveckling kan förstås utmanas såväl av 
kunskapsskapandets villkor som av enskilda demarkationssträvanden.  

Genomgången ovan skapar en förståelse för förutsättningarna och villkoren för ett lärande i sammanhang 
där professionella skillnader ska främja ett IPL. Detta lärande ska förstås mot bakgrund av den roll som 
professioner har. Professioner, som är bärare av expertkunskap (Brante, 2014) har förväntningar på att 
formulera problem, för att kunna behandla dessa, vilket kan leda till konkurrens om vems kunskap som 
ska gälla. Vilken syn och inställning man har på den egna och andras kunskaper blir en viktig premiss när 
professionella skillnader förväntas stimulera ett IPL. 

Interprofessionellt lärandet (IPL) avser här lärande på individnivå (med konsekvenser för grupper/team), 
medan interprofessionell utbildning (IPE) kan relateras till ett övergripande pedagogiskt ramverk. 
Begreppen IPE och IPL likställs ofta med varandra i litteraturen (Moran & Thistlethwaite, 2010). Lewy 
(2010) är kritisk till att man gör denna sammanblandning då den riskerar att leda till att språket, och 
därmed förståelsen av IPL, blir både otydligt och inkonsekvent. Här refererar begreppet IPL till lärandet 
som antas att uppstå i interaktionen mellan teammedlemmarna, medan IPE i forskningsgenomgången 
relaterar till en utbildningsform. 

 
3. 2. Lära med, från och om varandra - nyttjandet av professionella 
skillnader 
 
Redogörelsen som följer ger inblick i de teoretiska, ofta sociokulturella, tankegångarna bakom företeelsen 
att lära ”med, från och om”, kunskaper som anses vara viktiga och vad utvärderingar, vid försök att 
evidensbasera IPE, kommer fram till. Detta avsnitt, som är tämligen omfattande, påvisar det stora 
utrymme som vigs åt professionella skillnader i IPE.  
 

I interprofessionell utbildning (IPE) är lärandet ”med, från och om” ett planerat utfall med 
betoning på ett kognitivt och/eller kontextuellt och socialt perspektiv på lärande. Ett kognitivt 
perspektiv på lärande avser sådana intellektuella processer som sker inom individen, inkodning och 
tolkning av information, bearbetnings- och beslutsprocesser samt minneslagring (Ellström, 1996a). 
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Det individuella perspektivet kan kompletteras med ett socialt och kontextuellt perspektiv på 
lärande, som är del i dagliga aktiviteter och sociala sammanhang, där den kultur/de kulturer som 
representeras ger avtryck på lärandet.  

För de tre prepositionerna “med, från och om” är det sociokulturella grundläggande (Freeth, 
Hammick, Koppel, Reeves och Barr, 2002). Den sociokulturella ansatsen särskiljer 
interprofessionellt lärande från uniprofessionellt lärande.12 Då fokus, från en professionsgrupp, i 
stället riktas mot olika yrkesgruppers ömsesidiga lärande studeras detta ofta genom tillämpning av 
en sociokulturell ansats. Denna ansats används vid beskrivning av ett lärande med varandra där 
Wenger´s (1998) teori om Communities of practice (CoP) anses vara relevant. Lärandet ses då som 
ett socialt deltagande i praktikgemenskaper där identiteter skapas i relation till det särskilda 
sammanhanget. Begreppet ”community of practice” bygger på att lärandet antas ske i 
praktikgemenskaper präglade av tre centrala aspekter; ett ömsesidigt engagemang, ett gemensamt 
åtagande och en delad repertoar. I sådana grupper produceras fysiska och begreppsliga artefakter, 
exempelvis ord och dokument som skapar mening genom den konkretisering som följer av delade 
erfarenheter och som organiserar deltagande i gemenskapen. Exempelvis Dahlgren (2009) 
beskriver hur lärande med varandra handlar om att etablera en gemensam bas för gemensam 
handling. Människor, genom att de tillsammans använder artefakter som t.ex. böcker, lär och 
utvecklar sina identiteter i interaktionen med varandra. Men i dessa interaktioner finns också 
hierarkier som Dahlgren menar blir barriärer för lärande från varandra, då det kan hota den 
professionella identiteten. Lärande om varandra kan dock medföra en ökad förståelse för de 
underliggande perspektiven som karaktäriserar tänkandet och handlandet i den egna professionen 
och i andra professioner. Det kan även leda till en decentrering, det vill säga, en kognitiv 
bearbetning av andra professioners perspektiv som medför en ökad och mer nyanserad förståelse 
för den egna professionen. Bainbridge och Wood (2012) fördjupar sig i de tre prepositionerna i 
artikeln The power of prepositions: Learning with, from and about others in the context of interprofessional 
education med syftet att bidra med en mer kontextuell beskrivning av de tre prepositionerna och vad 
de betyder i handling. Resultatet visar att lärandet om varandra ibland kan vara den inledande fasen. 
Studien visar att detta inkluderade bekantskap med personerna utanför den professionella rollen 
och interaktionen. Lärande från karaktäriserades av tillit, respekt och trygghet i att förlita sig på 
andras kunskap samt att transformera kunskap från andra. Lärandet med varandra inkluderade 
aktivt engagemang, samlokalisering och jämbördig värdering. I en senare artikel ger Bainbridge och 
Wood (2013) förslag på en taxonomi för interprofessionell utbildning, se figur 1 (modifierad). Här 
beskrivs exempelvis hur lärande om handlar om att lära känna varandra på ett personligt plan och 
förstå andra professionellas rational. Lärandet är ytligt och förbereder för ett kommande, djupare 
lärande. Lärande med är djupare och mest innehållsmässigt fokuserat, där man ser andras 
kunskapsbaser som värdefulla och gör gemensamma problemlösningar. Lärandet från kräver att 
man erkänner olikheter mellan den egna och de andras kunskapsbaser på ett fördomsfritt och icke-
hierarkiskt sätt. Detta lärande kräver också en öppenhet och vilja att lära från andra, som 
förutsätter en säker miljö där det är tillåtet att ställa frågor.   

Figur 1. Taxonomi för IPE (modifiering av Bainbridge och Wood, 2013)  

OM: preliminär inlärningsfas som sätter scenen för 
ett djupare lärande; mer ytligt och lägre ordning av 
lärande; veta om andra mer än om deras 
professionella roll; förståelse för deras rational och 
mål för andra yrken såväl som roller; kräver att man 
bevittnar andra i sin professionella roll. 
MED: ett erkännande av andras kunskap; mest 
innehållsmässigt fokuserad och involverar 

                                                           
12 Uniprofessionellt lärande avser här ett lärande som sker i uniprofessionell utbildning, det vill säga när medlemmar 
från en profession lär tillsammans (Barr et al., 2005, s. xxiv). 
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gemensam problemlösning; fysiskt eller elektroniskt 
deltagarna måste vara tillsammans; aktiv och 
respektfull interaktion krävs; en djupare form av 
lärande; erkännande av de andras kunskapsbas.  
FRÅN: kräver en transformering av kunskap och är 
därför ofta uppfattad som endimensionell; kräver 
ett aktivt lyssnande; erkänner olikheter hos 
professionell kunskap baserade på icke-dömande 
och icke-hierarkiska sätt; kräver en öppenhet och 
vilja att lära från andra; kräver en säker miljö där 
frågor kan ställas; kräver förtroende för andras 
kunskaper.  

 

Vid lärande med, om och av13 varandra anses ett problembaserat lärande vara relevant (Abrandt 
Dahlgren, Dahlgren & Laginder, 2009). Lärandet kännetecknas av att varje deltagare är delägare till 
lärandeuppgiften, att lärandets innehåll kontextualiseras, att det sociala samspelet har en roll och att 
reflektionen har betydelse. Då kärnan är att lära sig ”med, från och om” varandra i grupper, är 
färdigheter som behövs i interprofessionella team ofta de som erhålls genom användning av 
problem- eller fallbaserade utbildningsmetoder, där lösning av komplexa problem kräver att 
deltagarna samarbetar med varandra (Barr et al., 2005; D´Eon, 2005). Teorier om samarbete, 
samverkan och socialt lärande anses därför vara relevanta för IPE, men även kognitiva ansatser 
som Kolbs (1984) erfarenhetsbaserat lärande (Clark, 2006; Parsell & Bligh, 1998). Kolbs 
erfarenhetsbaserat lärande avser en process som inleds med en erfarenhet, som frammanar en 
reflektion och som leder till en formulering av antaganden om hur erfarenheten kan förstås. 
Antagandena prövas sedan genom erfarenhet i en ny situation. Lidskog (2009) menar att 
litteraturen om lära med, från och om utmärks av en syn på lärande som erfarenhetsbaserat och 
som en pågående social process. Deltagarna får erfarenheter genom att lösa olika uppgifter 
tillsammans där de, ofta genom att använda realistiska klientfall, utvecklar sina erfarenheter, 
kunskaper och förmågor. När det gäller att lära med, från och om varandra framhåller Lidskog 
relevansen av det Lave och Wenger (1991) benämner ett situerat lärande. Det avser ett lärande som 
är ”in situ”, d.v.s. är beroende av de specifika aktiviteterna i det sociala sammanhanget. Lärandet är 
kontextuellt och sker mellan interagerande människor i den sociala praktik där de befinner sig. 
Nykomlingar blir, genom att inledningsvis befinna sig i periferin, och delta i sociala gemenskaper, 
med dess specifika historia och kulturer, så småningom en fullvärdig medlem i den sociala 
praktiken. McMurtry, Rohse och Kilgour (2016) menar att IPL-litteraturen till stor del har sin 
utgångspunkt i en kognitiv lärandeansats. I en sådan lärandeansats betonas då deltagarnas 
förvärvande av nya kunskaper, färdigheter och kompetenser, vilka antas kunna överföras direkt till 
en annan kontext med andra personer och relationer. Författarna menar att relationer är viktiga, 
men fokus bör vara på interaktionen och lärandet som uppstår i relation till materiella kontexter. 
Genom arbete med exempelvis protokoll integreras olika perspektiv och motsättningar som 
uppkommit i interaktionen och behandlas kollektivt. Protokollet blir då en ny artefakt som kan 
leda till lärande. Tankegångarna i synen på lärandet, utifrån det socio-materiella perspektivet, är i 
enlighet med Wenger´s idéer om CoP (2011) och Engeströms (2001) kulturella aktivitetsteori. Båda 
dessa teorier beskrivs vara relevanta för att förstå IPL i interprofessionella teamarbeten och andra 
former av samarbeten. Handlingar som kräver samverkan mellan olika aktivitetssystem (t.ex. olika 
professioner) kan ha inneboende motsättningar så som skillnader i arbetskultur eller perspektiv. 
När olika professioner, ifrågasätter varandras arbetssätt, behövs förhandlingar. Det kan då finnas 
något för systemen gemensamt ”objekt”, som kan vara ett överlappande kunskapsfält, en aspekt av 
ett synsätt eller ett arbetsverktyg. Dessa gemensamma företeelser kallar man ”gränsobjekt” och de 
gör det möjligt att överskrida gränser mellan olika system och kan därmed mediera förändring och 
                                                           
13 Abrandt Dahlgren, Dahlgren och Laginder (2009) använder här uttrycket lärande ”med, om och av” i stället för 
lärande ”med, från och om”.  
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lärande. Då ett lärande utifrån en socio-materiell teori är praktikorienterad, där material är 
integrerat med mänskliga handlingar, har den tillämpats t.ex. i debriefingövningar i 
simuleringssammanhang (Nyström, Dahlberg, Edelbring, Hult & Abrandt Dahlgren, 2016). Även 
Oates (2016) lyfter fram betydelsen av den socio-materiella teorin för lärande ”med, från och om” 
varandra i interprofessionella teamarbeten, då ”IPE är en inneboende social form av lärande, där 
fokus flyttar från individuellt lärande till en del av kunskap och expertis” (s. 160).  

Den genomgångna litteraturen domineras av en syn på lärande som socialt och kontextuellt 
bunden. Lärandet är då avhängigt av ett aktivt deltagande i sociala gemenskaper med sin historia, 
materiella praktiker och kulturer. Med en syn på lärande som kulturellt, kontextuellt och socialt 
betingat blir det angeläget att deltagarna blir varse professionella skillnader.  

Professionella skillnader ges en framträdande roll i IPE där ambitionen är att, genom att lära sig 
samarbeta, förbereda för teamarbete. I ett sådant arbete är samarbete centralt, vilket förklaras vara 
”en bred aktivitet varigenom två eller flera människor interagerar för att främja någon form av 
strävan - i hälso- och sjukvård och i den sociala sektorn är det här ofta för att förbättra 
patient/klientvård” (Reeves et al., 2010, s. 4). Då hälso- och sjukvård kräver samarbete beskrivs 
detta vara det viktigaste lärandemålet i IPE (Ponzer et al., 2009). I IPE ska deltagarna, genom att de 
ges möjlighet att tillgodogöra sig lämpliga kunskaper, färdigheter och attityder, kunna samarbeta 
med varandra (ibid). Förmågan att samarbeta utvecklas genom att öka deltagarnas förståelse för de 
roller och uppdrag som andra professioner har samt öka respekten för dessas arbete (Meads & 
Ashcroft, 2005). För att patientarbetet ska hålla god kvalité måste allas olika kunskaper tillföras, 
granskas och jämföras (Ponzer et al., 2009) i relationer som är baserade på likvärdighet (Dahlgren, 
2009). Det handlar om att bevara det yrkesspecifika och överbrygga eller integrera de specifika 
yrkeskunskaperna. Kännedom om varandras kompetens är viktigt (ibid). Med kompetens menas en 
människas möjliga handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete (Ellström, 
1996a, 1996b). Det är en handlingsförmåga som kan, avhängig av uppgiftens art, avse kunskaper, 
intellektuella och manuella färdigheter, som sociala färdigheter, attityder och 
personlighetsrelaterade egenskaper (ibid). Genom att utveckla en interprofessionell kompetens, 
som inkluderar kännedom om varandras kunskaper och att lära sig samarbeta, läggs en grund för 
samarbete (Hammick, Freeth, Copperman & Goodsman, 2009). Samarbete är nödvändigt för att 
”vara interprofessionell" vilket handlar om det som händer i gränsen, mellan en profession och en 
annan, och hur bra relationen över gränsen är (ibid). Barr (2003) formulerar sju förväntningar i 
mötet med professionella skillnader: att modifiera sina attityder för ömsesidighet, att etablera 
gemensamma värderingar, kunskaper och färdigheter, att bilda team, att lösa problem, att ge 
respons på samhällets behov, att förändra praktiken och att förändra professionerna (s. 266). 
Kopplad till denna ambition formuleras lärandemål där tyngdpunkt läggs på a) roller och 
ansvarsområden, där deltagarna ska öka sin förståelse för varandras professionella gränser, b) 
kommunikation, där deltagarna ska öka sin medvetenhet om olikheter i professionellas språk, c) 
lärande/reflektion, där deltagarna ska reflektera kritiskt på den egna relationen inom ett team, d) 
patienten, där deltagarna ska demonstrera patientens centrala roll i interprofessionell vård, e) 
etik/attityder, där deltagarna ska öka sin förståelse för den egna och andras skapande av 
stereotyper (Thistlethwaite, 2012, s. 45-46). Det vanligaste lärandemålet är att öka förmågan att 
arbeta i team (Moran & Thistlethwaite, 2010). Genom att förbereda för teamarbete, genom 
specifika kunskaper och färdigheter (Thistlethwaite, 2012) läggs grunden för hur professionella 
skillnader kan komma till uttryck och bemötas.   

Då interventionerna14, som på olika sätt behandlar professionella skillnader, varierar i sina innehåll 
och avsikter har det varit svårt att utvärdera dess effekter. Hammick et al. (2007) visar att 
deltagarna utvecklar kunskaper och färdigheter som förbereder för samarbete, vilket innebär en 
förståelse för varandras olika roller och ansvarsområden. En utvärdering genomförd av Reeves et 
al. (2008) visar en viss evidens för att IPE främjar positiva interaktioner och uppmuntrar till 
                                                           
14 Interventionerna kan vara workshops, speciella integrerande utbildningsmoment och kurser samt placering av 
studerande på vårdavdelningar (Ponzer et al., 2009).  
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samarbete, som förbättrar klient- och patientarbetet. Det tycks däremot vara svårare att förbättra 
arbetet genom att påverka deltagarnas attityder och uppfattningar till att bli mer positiva till 
varandra visar en studie genomförd av Hammick et al. (2007). Tidigare studier visar att på grund av 
många olika slags interventioner av IPE och få antal publicerade studier (som har gemensamma 
kriterier för att ingå i undersökningen) är evidensen, för IPE, fortfarande begränsad (Barr, Freeth, 
Hammick, Koppel & Reeves, 2000; Barr et al., 2005; Hammick et al., 2007). Senare studier ger 
indikationer om viss ökad evidens för IPE. Reeves, Perrier, Goldman, Freeth och Zwarenstein 
(2013) samlade in 15 studier för att jämföra uniprofessionella utbildningar med IPE för att 
undersöka nyckelelement och effektivitet. Denna utvärdering indikerade att IPE hade fört med sig 
positiva resultat exempelvis en förbättrad kultur på en akutavdelning och bättre 
patienttillfredsställelse, teambeteende som hade blivit mer samarbetande och akutvårdsteam som 
minskade sina kliniska misstag. Även om utvärderingen visade indikationer på positiva resultat var 
det inte möjligt, på grund av få studier och varierande slag av interventioner, att dra generaliserbara 
slutsatser om elementen för IPE och dess effektivitet. En utvärdering av Reeves et al. (2016)  
syftade till att syntetisera vilken karaktär det är på den evidens som finns för IPE. Studien, som var 
en uppdaterad version av en tidigare studie (Hammick et al., 2007) som bestod av 21 studier, 
inkluderade nu ytterligare 25 studier. Utvärderingen av Reeves et al. (2016) visar att deltagarna 
svarade väl på IPE, att deltagarnas attityder och uppfattningar om varandra förbättrades och att 
deltagarna rapporterade sig ha ökat sina samarbetskunskaper- och färdigheter. Studien visar också 
viss ökad evidens för förändringar i beteende, organisatoriska praktiker och vinster för 
patienter/klienter. Trots att resultat av IPE, i utvärderingar, visar på positiva effekter av 
interventioner, behöver det påpekas att dessa, då de varierar i sina innehåll och syften, är svåra att 
mäta.  

Genomgången ger försiktiga indikationer på förbättring vad gäller dels deltagarnas attityder till 
varandra (vilket tidigare har visat sig vara svårt att förändra), dels förmågan att samarbeta, då det är 
en central komponent i teamarbete. 

Litteraturgenomgången kan sammanfattas visa försök att skapa en beredskap för ett funktionellt 
teamarbete. För ett fungerande teamarbete antas kunskaper behövas om varandras olika 
ansvarsområden och roller, att ta till sig andra professioners perspektiv för att få en mer nyanserad 
förståelse för den egna professionen, att aktivt engagera sig och jämbördigt värdera varandras 
kunskaper och samtidigt bevara det yrkesspecifika. Sist, men inte minst, handlar det om att ha en 
positiv attityd till varandra i teamet. Att lägga en grund för ett framtida ”färdigt” team som, efter 
genomgången IPE kan arbeta utifrån ”färdiga” kunskaper, är den underliggande tankegången och 
avsikten. 

Då uppsatsen rör ett team, vars arbete studeras relaterat till IPL, följer nu ett avsnitt om hur team 
kan definieras, om centrala funktioner i teamarbeten, vad som utmärker interprofessionella 
teamarbeten och hur lärandeaspekter har undersökts i dessa sammanhang. Avsikten med avsnittet 
är att skapa en förståelse för förutsättningarna och villkoren för IPL i teamarbete. 

 
3. 3. Interprofessionella teamarbeten och lärandeaspekter 
  
Denna uppsats rör ett team som består av ett ”mindre antal människor som har kompletterande 
kunskaper och tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål och har ömsesidigt ansvar för att det uppnås” 
(Katzenbach & Smith, 1993, s. 112). I ett team är det gemensamma engagemanget kärnan (ibid). Det 
handlar om ”individer i samarbete för ett specifikt mål”, vilket sammanfattar de flesta definitioner av ett 
team (Berlin et al., 2009, s. 264). Definitioner av teamarbete kännetecknas av att de betonar 
genomförandet av gemensamma uppgifter och/eller aktiviteter. Barr et al. (2005, s. xxiv) definierar 
teamarbeten som ”den process där en grupp människor, med ett gemensamt mål, arbetar tillsammans, 
ofta men inte nödvändigtvis, för att öka effektiviteten i den aktuella uppgiften”. Teamarbeten beskrivs 
också vara en fokuserad aktivitet, som bygger på tydlighet, delat ansvar och teamuppgifter, som ofta är 
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oplanerade, akuta och komplexa (Reeves et al., 2010). Det kan därmed handla om ospecifika eller 
specifika uppgifter som gemensamt ska lösas och/eller hanteras.  

 
I denna uppsats studeras ett interprofessionellt teamarbete som definieras vara ett arbete där medlemmar 
förväntades med tiden att ”dela en teamidentitet, arbeta nära varandra, integrerat och vara 
beroende av varandra för att lösa problem och leverera tjänster” (Reeves et al., 2010, s. xiv). 
Thylefors, Persson och Hellström (2005) beskriver interprofessionella team vara organiserade 
utifrån sex funktioner; 

1) rollspecialisering - varje medlem har sin funktion, men förväntas att interagera; 

2) uppgiftsberoende - uppgifter är delvis beroende av varandra; 

3) koordination – alla medlemmar måste koordinera sina aktiviteter; 

4) uppgiftsspecialisering - varje medlem måste anpassa sin del till den gemensamma uppgiften; 

5) ledarskap – teamledaren ska leda men även vara ”coach”;  

6) rollberoende - varje medlem gör sitt särskilda arbete och samarbetar för den gemensamma 
uppgiften. 

Funktionerna rollspecialisering och rollberoende kan här uppfattas visa det stora utrymme som ges 
åt professionella roller och de förväntningar som följer med dessa. Det finns förväntningar om att 
medlemmarna ska agera utifrån sina individuella roller (som förmedlare av expertkunskap) och 
utifrån kollektiva roller (se andra som förmedlare av expertkunskap). Som det tidigare nämndes kan 
auktoritet utövas i negativ mening i interprofessionella teamarbeten. I dessa teamarbeten kan dock 
auktoritet och makt vara nödvändigt påpekar Weiss et al. (2018) för att en grupp ska formas och 
utvecklas. Men för att teamet ska kunna använda sig av sin expertis måste deltagarnas utövande av 
auktoritet och makt fördelas jämnt över tiden. Skillnader i makt och status begränsar engagemanget 
hos teamdeltagare som upplever sig ha en lägre status. Detta riskerar att leda till ett minskat 
deltagande med följd att teamet inte drar nytta av all tillgänglig expertis. För att nyttja allas expertis, 
behövs sammanhållning i teamet. Då kan teamet nå sin fulla potential (ibid). För att beskriva och 
definiera team, och det interprofessionella arbete som sker där, föreslår Ovretveit (1997) fyra 
tillvägagångssätt. Det första sättet är att uppmärksamma graden av integration, vilket innebär att 
beskriva hur teamet influerar en enskild teammedlems beslut i arbetet. Det andra sättet är att i 
arbetet notera teammedlemskapet genom att beskriva vem är och vem är inte medlem i teamet 
samt vad ett medlemskap där innebär här. Ett tredje sätt är att se över processen genom att 
beskriva definitionen av en ”klientstig” i teamet och hur vissa beslut tas och vem gör vad. Ett 
fjärde sätt är att notera ledningen genom att beskriva den styrning som görs och hur medlemmarna 
blir ledda i teamet (ibid). Reeves et al. (2010) menar att idealiska interprofessionella team har tydliga 
mål, teamroller och ansvarsområden och integration mellan olika praktiker. När det gäller 
genomförande av arbete, inom hälso- och sjukvård och sociala sektorn, har enligt Thylefors et al. 
(2005) den vanligaste konstellationen benämningen ett interprofessionellt team (ibid). 
Interprofessionella team ska ofta fungera tillsammans en längre tid och i ”kärnverksamheter”. 
Detta gäller inte för det här studerade teamarbetet som tillsattes för ett specifikt uppdrag. Då 
uppdraget genomfördes av teammedlemmar som, efter en tid, kunde antas att utveckla en 
teamidentitet och arbeta tillsammans för att gemensamt få olika problem och/eller sakfrågor 
allsidigt belysta, genomförde de ett interprofessionellt teamarbete.   

Interprofessionella teamarbeten har beskrivits/studerats utifrån olika lärandeaspekter med det gemensamt 
att betydelsen av professionella skillnader är framträdande. Beskrivningar ges om hur presentation av 
olika uppfattningar, som är nära varandra, ökar sannolikheten för teammedlemmar att nå en optimal 
laganda och resultat (Weiss et al., 2018). Processen mot bästa möjliga resultat är grundat i en ömsesidig 
respekt och intresse för att kontinuerligt lära sig om varandra där reflektion är en central del. Kulturens 
betydelse framhålls i en studie genomförd av Chatalalsingh och Reeves (2014) som fokuserade på ledare för 
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teamlärande i interprofessionella team. Genom att tillämpa teorin om situerat ledarskap i en etnografisk 
undersökning visar studien hur ett teamlärande ledarskap utvecklades i två team, med olika professioner 
inom njursjukdom (nefrologi).15 Ledarna intog en både auktoritär och kollegial profil som anpassades till 
en interprofessionell kultur, det vill säga, till lokala behov. Genom deltagande i problemlösningar och 
varierande situationer, utvecklades genom styrning, coachning, stödjande och delegerande ansatser ett 
ledarskap anpassat för teamlärande. Gregory, Hopwood och Boud (2014) undersökte aspekter av 
interprofessionellt lärande hos sjuksköterskor i deras arbete i team med andra professioner16 på en 
akutsjukvårdavdelning. I studien tillämpades Lefebvres (1991) tankar om spatial theory (”rumsteori”) som 
handlar om hur olika rum blir till beroende på hur de uppfattas, föreställs och levs genom de mänskliga 
interaktioner som sker i rummen. Genom denna teori analyserades observationer, genomförda på en 
avdelningsrond, ett medicinskt arbetsrum och underläkarnas rum, och kompletterades med intervjuer 
med sjuksköterskorna om speciella händelser. Studien visar hur, genom teamets ronder, dessa blev rum 
för lärande mellan olika professioner när alla tog med sig ny kunskap. Exempel ges också på 
kunskapsutbyte, som när en läkare rådfrågade en sjuksköterska som råkade befinna sig i det medicinska 
arbetsrummet, och som medförde ett IPL i arbetet. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna ibland att de, 
genom sina frågor till underläkarna störde dessa, vilket ledde till att de undvek att besöka underläkarnas 
rum. Studien konstaterar hur arbetets miljö och dagliga praktiker skapar rum som både möjliggör och 
hindrar IPL. Collin, Valleala, Herranen och Paloniemi 2012) undersökte hur IPL och interprofessionellt 
samarbete uppstod på en akutmottagning på ett sjukhus. I studien genomfördes observationer, 
videoinspelningar, individuella intervjuer17 och fokusgruppintervjuer. Resultatet visar hur lärande och 
samarbete var närvarande t.ex. vid gemensam planering av patientvård och i situationer där specifika 
patientfall behandlades. Studien visar hur diagnoser och vårdbeslut, då de är kärnan i processen, gjorde att 
medicinsk auktoritet blev viktig. I studien konstateras hur denna medicinska auktoritet, som (genom 
hierarki) hindrar överskridande av gränser i form av olika ansvarsområden, också stödjer en utveckling av 
kliniska färdigheter och interaktioner, mellan olika professioner, där IPL uppstår. Meyer och Lees (2013) 
har undersökt pedagogiken i fortbildning av professionell utveckling inom en del av social sektor som ger stöd 
till barn. Studien undersökte olika professionellas samarbete och lärande genom att tillämpa Engeströms 
(2001) aktivitetsteori. Exponering av synpunkter, perspektiv och åsikter som skiljde sig från ens egna 
betraktades vara en gnista för lärande och en möjlighet att reflektera över motsättningar i systemet som 
motiverade förändring av praktiken. Resultatet visar att i den sociala sektorn kan pedagogik, som är 
designad för att nyttja ”multi-röstade” aktivitetssystem och motstridigheter i multi-disciplinär praktik, 
inspirera lärande och förändra praktiken. Aktivitetsteori kan därför användas för vägledning för hur 
professionellas fortbildning kan utformas som grund för samarbetande och multi-disciplinära praktiker. 
Collin, Paloniemi och Mecklin (2010) har undersökt hinder och stöd för interprofessionellt lärande och samarbete 
vid kirurgiska ingrepp i operationssalar (Operating theatre, OP18). Observationer och intervjuer 
genomfördes med kirurger, ST-läkare, anestesiläkare, operations- och anestesisjuksköterskor i ett 
operationsteam för att undersöka vilka gemensamma praktiker som stödjer respektive begränsar 
interprofessionellt lärande och samarbete. Studien konstaterar hur de olika praktikerna avskildes från 
varandra genom en lag som, medelst övervakning, rapportering och konsulterande, ska försäkra 
patientsäkerhet. Samtidigt kunde i de olika praktikerna ett interprofessionellt samarbete stödjas genom 
kollegialt stöd i oplanerade situationer där en gemensam insats eller ett bidrag från en annan profession 
krävdes. Vidare visades, hur konsultationssituationer möjliggjorde lärande och professionell utveckling 
hos mindre erfarna, hur professionella roller överskreds i situationer där läkare konsulterade 
sjuksköterskor samt hur ett öppet och interaktivt klimat uppehölls genom en hjälpande attityd över 

                                                           
15 Professioner inom medicin som behandlar njurens fysiologi och sjukdomar. 
16 Professioner som nämns ha kommit i kontakt med målgruppen (sjuksköterskorna) var en konsult, socialarbetare 
och sjukgymnast.  
17 Individuella intervjuer genomfördes med fem läkare, fem sjuksköterskor och en sekreterare. Av studien, som var 
del i ett större projekt, framgår inte hur många och vilka deltagare som var med i de andra undersökningsmomenten.  
18 Operationssal, (OP), har varit forskningsplats, speciellt i undersökningar om teamkommunikation och spänningar 
mellan olika professionella (Collin, Paloniemi & Mecklin, 2010). 
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professionsgränserna. Studierna, som hade olika fokus men på olika sätt undersökte lärandeaspekter, visar 
alla hur professionella skillnader kommer till uttryck och får betydelse i interprofessionella teamarbeten.  

 
I arbete uppstår ett informellt lärande som, till skillnad mot formellt lärande i 
utbildningssammanhang, beskrivs vara kontextuellt och baserat på erfarenheter (Ellström, 1996a, 
1996b). Dessa erfarenheter uppkommer genom praktisk handling och engagemang i en gemenskap. 
Här behöver erfarenheten, som Dewey (1997) uttryckte det, förstås i förhållande till medvetenhet 
och handling. Aktiviteter både skingrar och löser upp; ”Erfarenhet som utprovande, försök, 
innebar förändring, men förändringen är ett meningslöst övergångsstadium om den inte är 
medvetet kopplad till den våg av konsekvenser som följer på den. När vi genomför en aktivitet och 
utstår följderna och när den förändring handlingen orsakar reflekteras i en förändring inom oss blir 
själva omvandlingen laddad med betydelse. Vi lär oss något” (s.183). Eraut (2004) definierar 
informellt lärande som ”learning that comes closer to the informal end than the formal end of a 
continuum. Characteristics of the informal end of the continuum of formality include implicit, 
unintended, opportunistic and unstructured learning and the absence of a teacher” (s. 250). Det 
mesta lärandet sker från erfarenheter, vilket inkluderar tyst kunskap19 (Eraut, 2000, 2004). Tyst 
kunskap blir kommunicerbar när egna erfarenheter och perspektiv artikuleras (Nonaka, 1994) som 
när det kompletteras med andras perspektiv leder till utveckling av gemensamma koncept. Dessa 
kombineras med existerande data och inhämtning av extern kunskap som leder till delbara insikter. 
Den gemensamma kunskapen konkretiseras genom en experimenterande process, som stimulerar 
internalisering, i form av ”learning by doing”. Detta blir en process av "försök och misslyckande” 
som kan resultera i olika former av tyst kunskap (ibid). Marsick, Watkins, Callahan och Volpe 
(2008) har tidigare betonat ett informellt och oavsiktligt lärande utifrån ett mer individcentrerat 
lärande, där individer skapar mening från en kognitiv, det vill säga, individuell hållning. Författarna 
framhåller i stället betydelsen av meningsskapande i sociala interaktioner samt kontextens betydelse 
för lärandet. I dessa sammanhang har kontexten i organisationen, t.ex. kulturen, strukturer och 
praktiker, en central roll. Det informella lärandet har inslag av ett kollektivt lärande när 
arbetsgrupper kämpar tillsammans för att lösa ett problem eller utmanande uppgifter (ibid). I 
arbete uppkommer alltså ett informellt lärande, som är grundat i erfarenheter (Marsick, 2009) och 
sker på många sätt och ofta genom nätverk.   

Studier har, med hjälp av olika lärandeteorier, visat möjligheten för informellt IPL i interprofessionella 
team/arbeten. I dessa arbeten lyfter även Nisbet, Lincoln och Dunn (2013) fram sociokulturell teori som 
relevant för att förstå informellt IPL och nämner både Wenger´s (1998) Community of practice, CoP, och 
Engeströms aktivitetsteori (2001). Tidigare (se s.16) har Wengers uppfattning beskrivits. Den innebär att 
lärande är en del i en praktikgemenskap, som binds samman av gränsobjekt exempelvis dokument och 
genom människors ömsesidiga engagemang, företagsamhet och delade repertoar. Aktivitetsteori antar att 
lärande sker genom motsättningar när människor börjar att ifrågasätta och utmana befintliga rutiner och 
därmed förändra och utveckla praktiken. I dessa sociokulturella teorier särskiljs inte arbete från det 
lärande som sker genom den dagliga praktiken och som påverkar hur individerna handlar (ibid). Freeth et 
al. (2005) lyfter möjligheten för ”serendipitous interprofessional learning”, d.v.s., det oplanerade, 
outtalade lärandet som sker genom spontan interaktion mellan olika professionella yrkesutövare inom 
vården. Även Bell, McAllister, Ward och Russel (2016) diskuterar, genom sociologen Goffmans (1963) 
idéer om dramaturgi och interaktioner som påverkas av tid, plats och kulturer, hur akutsjukvården genom 
olika professioners interagerande möjliggör ett spontant IPL. Ett informellt lärande förstås därmed 
uppkomma på olika sätt. 

Få studier har dock genomförts om ett informellt IPL. Nisbet, Dunn och Lincoln (2015) 
undersökte inom akutvård möjligheterna för ett informellt IPL mellan teammedlemmar på deras 
möten. Mötena försåg medlemmarna med potentiella möjligheter att dela kunskap, idéer och 
                                                           
19 Tyst kunskap, som myntades av Polanyi (1966), har en personlig kvalité som gör den svår att formalisera och 
kommunicera. Tyst kunskap är grundat i handling, engagemang och involvering i en särskild kontext.  
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perspektiv. Studien visar hur mötena, genom att de var ett praktiskt, tidseffektivt och relevant 
medel för ett IPL, gav vinster för både patienterna, teamen och individerna. Teammedlemmars 
lärandeprocesser var påverkade av deras uppfattningar om lärande, deltagandet på mötena och den 
medicinska närvaron. Det senare innebar att det var främst läkare som delade kunskap. Vissa läkare 
visade dock inte samma intresse för andra icke-medicinska professioners synsätt, vilket resulterade i 
en minskad tilltro till den egna kunskapen hos icke-medicinska teammedlemmar. Denna 
förminskning tycktes leda till att icke-medicinska professioner, på grund av en hierarkisk ordning, 
undvek att ställa utmanande frågor på mötena. Wagter, van de Bunt, Honing, Eckenhausen och 
Scherpbier (2012) studerade genom en enkätstudie betydelsen av informella läranderelationer (ILR) 
mellan olika hälsoprofessioner20. Studien visar att sjuksköterskor utgör egna subgrupper med få 
relationer till ST-läkare och seniora läkare, som i sin tur har ensidiga relationer med både ST-läkare 
och sjuksköterskor. För att fånga olika professioners attityder, uppfattningar och beteende, relaterat till ett IPL 
på interprofessionella möten, utformade Nisbet, Dunn, Lincoln och Shaw (2016) en 
enkät/mätinstrument. Instrumentet utvecklades utifrån IPL- och hälsolitteratur och från teman 
som bildades i en tidigare studie av Nisbet et al. (2015). Man samlade sedan uppgifter från 285 
hälsoprofessioner. Resultatet, som baseras på dessa hälsoprofessioners svar, genererade i ett 
instrument med fyra följande sub-skalor; 

1) personlig och professionell identitet 

2) vända ord till handling – ”gå diskussionen” 

3) retoriken i interprofessionellt lärande – ”prata pratet”  

4) inkludering 

Mätinstrumentet, som togs fram, indikerade konsistens och robusthet vad gäller psykometriska 
proportioner, d.v.s. studien visade på god validitet. Instrumentet föreslås att vidareutvecklas genom 
att den används av andra forskare för att etablera evidens för upplevd effektivitet av IPL. 
Kvarnström (2007)21 resonerar kring ett informellt IPL i en studie om ett interprofessionellt 
teamarbete i vården. I studien undersöks hur teammedlemmar konstruerar och skapar innebörder 
av team och teamarbete mellan olika hälsoprofessioner. Studien visar hur svårigheter uppstod i 
interaktionerna, mellan de olika teammedlemmar då allas kunskapsbidrag inte värderades likvärdigt 
eller togs tillvara. Konsekvensen av detta blev att teamet inte kunde anlägga den förväntade 
helhetssynen på patientens problem. I studien fördes ett resonemang om hur svårigheterna gav 
implikationer för IPL. Ett resonemang var att lärandesituationerna var beroende av huruvida 
svårigheterna uppfattades kunna hanteras gemensamt i diskussioner (reflektion och planering) och 
bli lösta (handling och erfarenheter) i enlighet med ett informellt (Ellströms, 2006) IPL. Då det 
finns få studier om ett informellt IPL i arbete efterfrågar Wagter et al. (2012) och Nisbet et al. 
(2013) mer av sådan forskning. 

Den refererade forskningen är relevant för föreliggande uppsats som rör ett teamarbete och ett 
informellt IPL. Som det beskrevs tidigare är det informella lärandet oplanerat och oavsiktligt 
eftersom inga strukturerade lärtillfällen planerats. Trots avsaknad av formella lärandeaktiviteter kan 
team, genom sitt uppdrag, i sina diskussioner med fokus på en specifik arbetsuppgift, utveckla sina 
kunskaper. Vid tillvaratagande av olika kunskaper i genomförandet av uppgiften när medlemmarna 
använder texter ger de genom skapande av olika mening och kunskap, som sedan kommuniceras, 
bränsle för ett förväntat och (i den meningen) planerat, informellt IPL.  

                                                           
20 Kriterierna för att ingå i studien var, förutom att ingå i ett interprofessionellt team, att de var professioner från 
medicin, omvårdnad och åtminstone en profession från dietetik, arbetsterapi, farmaci, sjukgymnastik, psykologi, 
talpatologi och socialt arbete. 
21 Deltagande hälsoprofessioner var arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, administrativ assistent, 
läkare, undersköterska, psykolog och logoped.  
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3. 4. Interprofessionellt lärande och konflikter/kontroverser 
 
Detta avsnitt anknyter till studie 1. Nedan redovisas för uppsatsen relevant forskning om IPL och 
konflikter/kontroverser respektive strategier som används för att hantera konflikter/kontroverser.  

Konflikter kan, vid definition och analys av hur de kan lösas, främja ett IPL (Barr, 2001). Drinka och 
Clark (2000) framhåller hur konflikter, genom gemensamma diskussioner där professioner konfronteras 
med varandra, kan lösas och leda till lärande. Författarna betonar vikten av konstruktiva konfrontationer 
där erfarenheter är en del i ett livslångt lärande, till exempel ett ständigt pågående lärande vid användning 
av strategier som att problematisera autentiska fall och ge återkoppling. Även Kvarnström (2008) visar i 
sin empiriska studie om hur ett teams gemensamma diskussioner om uppfattade svårigheter ledde till 
lärande genom att teammedlemmarna delade sina erfarenheter, reflektioner, planering och handlingar. 
Robinson och Cottrell (2005) genomförde en studie om vilka effekter teamarbete med många involverade 
verksamheter (multi-agency) hade på professionell kunskap, lärande och arbetssätt. I studien användes 
Engeströms (2001) aktivitetsteori. Studien visar hur dilemman löstes genom stödjande av kunskapsutbyte 
vid användning av strategier som att ifrågasätta arbetssätt, undersöka alternativ, skapa nya lösningar och 
implementera aktiviteter. Detta ledde till ett utvidgat lärande. En annan sociokulturell studie (Mäkitalo, 
2012) ger exempel på hur lärandet stimuleras i problemlösningsprocesser. I dessa processer använder 
olika professionella individer strategier som att definiera problemet som en specifik praktik och därmed 
som tillhörande det egna kompetensområdet. Genom gemensamma kategoriseringar överbryggades 
klyftor mellan de professionella och deras handlingar blev koordinerade. Detta kan beskrivas som 
professionellt lärande.  

IPL-fältet har också uppmärksammat betydelsen av det som socialpsykologiska studier benämner som en 
”konstruktiv kontrovers”. Den definieras existera när ”en persons idéer, information, slutsatser, teorier, 
eller åsikter är inkompatibla med en annan persons, och de två försöker att nå en överenskommelse. 
Konflikten uppehåller sig vid de två personernas försök att lösa sin oenighet” (Johnson & Johnson, 1979, 
s. 53). I dessa kontroverser förs diskussioner från motsatta ståndpunkter och leder till lärande (Johnson & 
Johnson, 1979; Smith, Johnson & Johnson, 1981). Lärandet uppnås genom användning av strategier som 
öppna diskussioner där teammedlemmarna försvarar sin egna och uppmuntrar andras syn och åsikter 
samt granskar allas syn utan att vara nedlåtande (Tjosvold, 1995). Den här typen av kontroverser har 
främst studerats inom företag och inom utbildningsvetenskap enligt Wollmer, Dick, Gross och Wehner 
(2016). För dem har konstruktiva kontroverser två kärninnehåll; ”för det första de olika perspektiven och 
deras konstituerande av olika teorier, idéer och information, för det andra en konflikt som uppstår mellan 
dessa perspektiv och endast framträder genom dess skillnader eller inkompabilitet” (s. 247). Dessa 
kontroverser är ett framgångsrikt sätt att uppnå IPL genom att deltagarna ges möjligheter att försöka 
hantera oenigheter på ett konstruktivt sätt resonerar Lidskog (2009) vid undersökning av IPL inom en 
kommunal utbildningsavdelning.  

Socialpsykologiska studier beskriver hur konstruktiva kontroverser skiljer sig från en 
”kontroversiell sakfråga” (Johnson, Johnson & Smith, 2000), som definieras vara en fråga där 
”samhället inte har funnit konsensus och som anses vara så viktig att varje föreslaget sätt att 
hantera den har sina hängivna supportrar och obevekliga motståndare” (s. 30). En kontroversiell 
sakfråga blir ofta föremål för en offentlig kontrovers.   

Kontrovers eller controversus på latin betyder ”vänd mot” (Brante & Elzinga, 1988, 1990) och 
”omstridd” (Brante & Norman, 1995). Synonymer till begreppet kontrovers är konflikt eller 
motsättning (Brante & Elzinga, 1988, 1990). I kontroversstudier, inom det vetenskapsteoretiska 
fältet, rör det sig om olika uppfattningar om sakfrågan trots att aktörerna övergripande stödjer 
sig på samma uppgifter om frågan (Hallberg & Bragesjö, 2003). En kontrovers är en djup och 
påtaglig oenighet bland forskare som presenterar motstridiga argument (Bragesjö & Hallberg, 
2006). Motstridiga argument kan också förmedlas av icke-forskare exempelvis professioner som 
engagerar sig i kontroversen (Hallberg & Bragesjö, 2003). Giere (1987) definierar en kontrovers 
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vara ”en utdragen tvist mellan individer eller grupper över någon fråga av gemensamt intresse” 
(s.126). Interaktioner uppstår, då det rör sig om ett socialt fenomen, kring en aktiv dispyt.    

Inom det vetenskapsteoretiska området handlar kontroversbegreppet om det som Gieryn (1983) 
benämner ”jurisdiction over the problem”. Detta jämställs här med anspråk på 
kunskapsföreträde. Gieryn menar att, t.ex. professioner, gör anspråk på auktoritet genom att 
kognitivt och socialt sätta professionella gränser. Ett gränsarbete uppstår där maktstrategier som 
är både sociala och kognitiva används. Kognitiva strategier avser här definiering av och 
argumentation för att problemet tillhör det egna expertområdet, medan sociala strategier handlar 
om ”vem som är den riktiga experten” och försök att på detta sätt avsluta kontroversen.  

För att förstå betingelserna för hur kontroverser kan avvecklas behöver detta ses mot bakgrund av hur de 
uppkommer. Brante och Norman (1995) förklarar att kontroverser uppstår i samhället när det existerar 1) 
ett erkänt problem, 2) osäker kunskap om vad som är det mest ”rationella” beslutet eller handlingen och 
3) konkurrerande intressen mellan aktörerna. Aktörerna gör anspråk på kunskapsföreträde avseende ett 
problem/en sakfråga, där det blir svårt eller omöjligt att ange vad som är sant eller falskt, då det finns 
inkompatibla teorier, perspektiv och tolkningar där båda sidorna agerar ”rationellt” betraktat från 
respektive kriterier. Kriterierna för de olika ståndpunkterna är oförenliga vilket kan betecknas med 
begreppet inkommensurabilitet (Brante, 1990; Brante, 1998; Brante & Hallberg, 1989; Brante & Norman, 
1995). Begreppet inkommensurabilitet avser förhållandet mellan två storheter som inte kan mätas med 
samma mått. Inom vetenskapsteorin betyder detta att två teorier, som tycks behandla samma problem, 
inte kan jämföras med varandra avseende ett objektivt och neutralt rationalitetskriterium eftersom det 
saknas en yttre måttstock utifrån vilken teorierna kan värderas. Det är omöjligt att avgöra vilken teori som 
är sannast eller bäst i någon absolut bemärkelse. Teorier är inkommensurabla då de utgår från olika 
perspektiv, definierar sina begrepp på olika sätt, använder olika kriterier för bedömningen av utfall och 
ofta även olika metoder för att bearbeta och tolka data. Vid inkommensurabla förhållanden är det av den 
anledningen ofta svårt att föreställa sig att argument från den ena sidan skulle kunna utgöra en falsifiering 
av den andra sidans position. Båda sidorna i en kontrovers kan därför agera rationellt utifrån sina 
respektive kriterier. Agerande utifrån olika kriterier kan förstås genom begreppet tolkningsflexibilitet22 
som Bragesjö och Hallberg (2009) beskriver, vilket implicerar att ”samma data kan uppfattas på 
divergerande sätt” (s. 7). När t.ex. forskare har olika synsätt i en viss fråga, förklaras det ofta med olika 
teoretiska utgångspunkter (ibid). Inkommensurabla teoretiska ingångar gör att kontroverser kan vara svåra 
att överkomma. 

Kontroverser kan vara av olika slag och har olika benämningar beroende på dess innehåll, 
kontext och aktörer. En vetenskaplig kontrovers, beskriver McMullin (1987) är en fråga om 
trosföreställning (belief), där två sidor argumenterar om att den andra har fel och att de själva 
har rätt. Skillnaden mellan sidorna är deras trosföreställningar, det vill säga kunskapsanspråk. I 
vetenskapliga kontroverser hänvisar forskarna till sina respektive teorier och fakta som styr 
argumentation och utfall (Brante & Norman, 1995). Utfallet eller ”frågan avgörs genom 
vetenskapliga medel - det är att båda sidor genom sina åsikter gör anspråk på auktoritet över 
vetenskapen i kontroversen” (McMullin, 1987, s. 51). För Brante och Elzinga (1990) är 
vetenskapliga kontroverser ytterst ”en fråga om vetenskapsbaserade kontroverser i samhället, och en 
analys av dem måste ha en dubbel beredskap, där den ena relateras till kunskapsanspråk, och den 
andra relateras till maktanspråk23” (s. 36). Vetenskapliga, men även moraliska och juridiska 
argument används av båda sidor, för att försvara sina respektive ståndpunkter i dessa 
kontroverser (Brante, 1998, 2014). När de motsatta ståndpunkterna rör en juridisk konflikt 
måste först avgöras huruvida det faktiskt är en kontrovers, eftersom juridiken är rättslig och 

                                                           
22 Collins (1981) introducerade begreppet tolkningsflexibilitet för att betona behovet av att synliggöra den 
oundvikliga öppenheten i tolkningen av vetenskapliga resultat.  
23 Maktanspråk refererar här till tillämpning av kognitiva och sociala strategier, som är maktstrategier som används 
för att göra anspråk på kunskapsföreträde. Anspråk på kunskap och makt hör därmed ihop. Detta kommer att 
utvecklas senare i teoridelen.  
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därmed tvingande (McMullin, 1987). Sådana dispyter handlar ofta om påstådda kränkningar av 
rättigheter och inte om trosföreställningar eller kunskapsanspråk. Vetenskapsbaserade 
kontroverser kan skiljas från kunskapsbaserade kontroverser, där de vetenskapliga argumenten inte 
har en dominerande roll (Brante & Norman, 1995). Exempelvis Hallberg och Rigné (1994) 
föredrar att tillämpa begreppet kunskapsbaserad kontrovers i ett samhälle ”där professionella 
experter aktivt engagerar sig på motsatta sidor i interna och offentliga debatter” (s. 142). En 
kunskapsbaserad kontrovers tilldelar kunskap stor betydelse, men det behöver inte 
nödvändigtvis handla om vetenskaplig kunskap (ibid). Brante och Norman (1995) anser dock att 
praktiskt taget alla offentliga dispyter är vetenskapsbaserade. Olika positioner och ställningstaganden 
baseras på vetenskapliga utredningar, resultat och statistik i sammanhang där vetenskapare 
handlar aktivt för respektive position. Brante och Norman framhåller hur även moraliska frågor, 
exempelvis frågan om jämlikhet, utreds med vetenskapliga medel exempelvis genom att använda 
sig av statistiska undersökningar som påvisar graden av ojämlikhet. ”Vetenskapen kommer in 
dels som underlag för, dels som legitimering av olika positioner” (s. 11), där legitimering behövs 
när maktstrategier används i kontroversen. En kontrovers kan därmed ha olika essens beroende 
på dess aktörer och kontext.   

Många kontroverser rör det medicinska kunskapsområdet. Detta har sin förklaring i att hälsa 
angår de flesta medborgare och att kontroverser därför i det här området väcker uppmärksamhet 
och att det är angeläget att finna en lösning (Hallberg, 2007). Då en lösning i kontroversen ofta 
debatteras i media blir, förutom forskare, även andra, med eller utan expertkunskap i frågan, 
engagerade. Engagemanget uppstår då kontroversen väcker känslor och oro över vems kunskap 
man ska förlita sig på (ibid). Frågan om risk aktualiseras, ofta i relation till säkerhet vid 
teknikanvändning som rör patienter (Nelkin, 1992), vilket gör kunskapsfrågan central. 
Kunskapsfrågan blir därmed central i kontroverser, som därför med fördel kan benämnas 
expertkontroverser (Brante, 1988). Kontroverser med koppling till det medicinska fältet har 
handlat om dödsbegreppet (Brante & Hallberg, 1989), elöverkänslighet (Brante & Norman, 
1995), mässlingvaccination (Bragesjö & Hallberg, 2006), DAMP (Ekström, 2012) och sexuella 
övergrepp mot barn (Hallberg & Rigné, 1994).  

Kontroverser som rör kontroversiella sakfrågor anses vara viktiga att behandla utifrån en 
demokratiaspekt och som argumentationsövning i skolan. Ljunggren, Unemar Öst och Englund 
(2015) framhåller vikten av att elever, genom att de diskuterar kontroversiella sakfrågor, lär sig 
att argumentera utifrån en demokratiaspekt. Det demokratiska tänkandet hos elever utvecklas 
vid diskussion om kontroversiella sakfrågor, som ofta hör ihop med politik och behandlar 
kunskap. Det handlar om att få insikter genom att diskutera frågor som kallas kontroversiella då 
de saknar entydiga svar, där det finns olika uppfattningar om huruvida frågorna är 
kontroversiella eller inte men också hur de ska värderas och tillmätas betydelse (Ljunggren et al., 
2015). Kunskap och demokratiska aspekter framhålls vara viktiga vid diskussion om 
kontroversiella sakfrågor som främst har undersökts inom det internationella fältet Controversial 
issues in education (Hess, 2004). Det finns ett positivt samband mellan elevers diskussioner om 
komplexa policyfrågor och elevens utveckling av en tolerant attityd och kunskap om behovet av 
tolerans i demokratier (Avery, 2002).  Ljunggren et al. (2015) framhåller hur man genom att lyfta 
demokratiaspekter i undervisning om kontroverser ger elever möjlighet att lära sig om samhället. 
I diskussioner om samhälle, demokrati och kontroversiella sakfrågor kan elever ges nya insikter, 
byta sina åsikter och ompröva sina argument i skolmiljön. 

Lärande kan stimuleras såväl som hindras av kontroverser. Som Schön (1987) förklarar är en 
kontrovers del i ett expertsystem. Med det menas att en kontrovers är grundad i inneboende 
motsättningar genom separata organisatoriska roller, tidigare historier, intressen och perspektiv. 
Då dessa motsättningar gör det omöjligt att lösa kontroversen genom att hänvisa till data 
uppstår obestämda zoner av osäkerhet, originalitet och värdekonflikter (ibid), vilket kan försvåra 
lärande. Lärandet äventyras alltså av kontroversen i sig. När det gäller kontroverser och lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör åter Engeströms (2001) aktivitetsteori nämnas. 
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Aktivitetssystem består av olika kulturer och mångperspektiv, som ger upphov till motsättningar. 
Även Engeström talar därmed om motsättningar. Dessa leder till ett meningsskapande kring ett 
gemensamt objekt och användning av strategier (som i en mening kan betraktas vara 
maktstrategier); ifrågasättande av t.ex. en rutin, analys och förhandling, som genom att överträda 
olika professionella gränser, leder till skapande av nya modeller och ett utvidgat lärande (ibid). 
Hoholm, La Rocca och Aanestad (2018) har anammat liknande tankar i sin antologi om 
kontroverser och innovationer. Innovationsprocesser kan få bränsle av kontroverser som 
uppstår i projekt inom hälso- och sjukvård. Här kan kontroverser resultera i ”identifiering, 
undersökning och förhandling av möjligheter till kompromiss, synergier och gemensamma 
krafter eller bli inkorporerade som ett element i andra innovatörers visioner och projekt” (s. 7). 
Huruvida i projekten uppkomna kontroverser blir en barriär för innovativa processer eller en 
drivkraft mot att realisera innovation, beror på den specifika kontexten (ibid). 

För att sammanfatta denna del framgår följande. Den tidigare forskningen om IPL, konflikter 
och kontroverser visar hur intresset mestadels har riktats åt hur dessa, genom att 
uppmärksamma och använda professionella skillnader, kan leda till lärande. Lärandet uppnås 
genom användning av strategier som att problematisera verkliga fall och sedan ge återkoppling 
till varandra. Vidare beskrivs motsättningar eller kontroverser vara möjliga drivmedel för lärande 
och innovationer. I ”konstruktiva kontroverser” används strategier som att öppet diskutera, 
försvara egna, uppmana andra att artikulera sin syn och sina åsikter, sakligt granska allas syn utan 
personliga förolämpningar. Dessa kontroverser anses vara betydelsefulla inom IPL-fältet genom 
att medlemmar söker konstruktiva sätt att lösa oenigheter kring sakfrågor. Kontroverser, som 
rör kontroversiella sakfrågor, har beskrivits inom utbildning och används för att elever ska lära 
sig att granska sina egna och andras argument för att sedan överväga egna argument i syfte att 
öka sin medvetenhet om demokratiaspekter. Demokratiaspekten blir viktig även i 
interprofessionella teamarbeten när kontroverser, kring kontroversiella sakfrågor, uppstår och 
hanteras genom användning av maktstrategier. Genom att synliggöra tillämpning av 
maktstrategier, som en följd av professionella skillnader, vid anspråk på kunskapsföreträde i en 
kontrovers, synliggörs ytterst kunskapsutvecklingens villkor inom IPL-fältet. IPL blir sårbart när 
motstridiga argument nyttjas för att rättfärdiga respektive ståndpunkt. Vid sådana 
positioneringar behöver argumenten granskas och värderas likvärdigt, vilket även gäller ”tysta” 
och/eller neutrala argument som frammanas, för att främja ett IPL (och ett beslutstagande på 
vetenskapliga grunder). Tilläggas ska att det finns också en efterfrågan inom IPL-fältet, på grund 
av det interprofessionella lärandets natur, på mer studier om makt, status och legitimitet (Reeves, 
2011).  

Nedan följer en översikt över forskning om IPL och kön/genus som är relevant för uppsatsen.  

 
3. 5. Interprofessionellt lärande och genus 
 
Detta avsnitt anknyter till studie 2. Genus som begrepp introducerades inom det medicinska 
fältet, genom en ”utgångspunkt i att biologiska könsskillnader tolkas olika i olika samhällen, i 
mening att vad som uppfattas som manligt och kvinnligt varierar socialt och kulturellt” 
(Hammarström, 2001, s. 1222). Gothlin (1999) påpekar hur genusforskningen (till skillnad från 
feministisk forskning) genom att fokusera på hur kön/genus ”konstitueras, symboliseras, 
förmedlas och strukturerar relationer, institutioner, identiteter, texter etc” (s.14) synliggör 
sammanhang där inte bara femininitet utan också maskulinitet problematiseras.  

Studier om genus inom IPL-fältet har undersökt stereotypier/attityder och konsekvenser för lärande i 
utbildning. Forskning visar hur omvårdnads- och medicinstuderande, även efter genomförd IPE, 
fortfarande har professionella stereotypier (Carpenter, 1995). Sollami, Caricati och Mancini (2015) visar 
hur omvårdnads- och medicinstuderandes stereotypa uppfattningar begränsar tillgodogörande av IPE. En 
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studie genomförd av Wilhelmsson, Ponzer, Dahlgren, Timpka och Faresjö (2011) visar hur kvinnliga 
studerande är mer positiva till teamarbete än manliga studerande.  

Genus har beskrivits bidra till att behålla hierarkier mellan professioner (Bell, Michalec & Arenson, 2014; 
Braun, O´Sullivan, Dusch, Antrum & Ascher, 2015; Burford et al., 2013). En studie rör 
identitetsutveckling och hur genusprocesser skapar konsekvenser för teamarbete och lärande (Lindh Falk, 
Hammar & Nyström, 2015). I IPE kan interaktionerna påverkas negativt genom språket menar Gilbert 
(2005) och refererar till talmönster där männens talstil associeras med makt medan kvinnors talstil 
relateras till sociala relationer (Tannen, 1990).  

Denna forskningsgenomgång visar hur IPL-forskningen har undersökt genus gällande olika stereotyper 
och stereotypa uppfattningar och dessas konsekvenser för lärandet, hur detta påverkas av hierarkier och 
hur genusskapande processer blir till. Relationen mellan kön/genus, som kommer att beskrivas och 
problematiseras senare i teoridelen om genusstudier, har dock inte studerats enligt funnen forskning. 
Denna uppsats bidrar med sådan kunskap (studie 2). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 
4. 1. En sociokulturell ansats  
 
Som framgår av den tidigare forskningen inom IPL-fältet lyfts relevansen av en sociokulturell ansats och 
betydelsen av medieringsprocesser. Mediering avser processer där artefakter, fysiska, kulturella och 
språkmässiga, genom människors meningsskapande leder till handling (Säljö, 2014; Wertsch, 2007). I 
denna uppsats uppfattas begreppet textuell mediation (Mäkitalo, 2012) vara användbart. Mäkitalo, inspirerad 
av Vygotsky´s (1978, 1986) idéer, beskriver hur människor skapar mening genom språkliga verktyg som är 
inbäddade i de sociala och materiella skeenden som bildar grunden i professionell praktik. Mäkitalo menar 
att professionella skapar mening och kunskap genom kategoriseringar av text, vilket både konstituerar och 
konstitueras av deras olika perspektiv och argument. När skillnader i kategoriseringar leder till konflikt 
mellan professioner krävs diskussioner och förhandlingar för att koordinera perspektiv och handlingar. 
Sådana konfrontationer bidrar till att etablera kunskap genom användning och produktion av texter 
(Mäkitalo, 2012; Mäkitalo & Säljö, 2002). Dessa texter blir då medierande verktyg (eller medel) som kan 
stimulera gränsöverskridande lärande (IPL). 
 
I denna uppsats förstås ett IPL uppstå i medieringsprocesser där texter, genom att de används, behandlas 
och produceras leder till ett gemensamt skapande av mening och kunskap. Ett sätt att se på gemensam 
kunskapsutveckling är hur man ser på dokument. Textmediering blir en gemensam referenspunkt som 
man går tillbaka till. Texten påverkar och leder medlemmarna i ett team, att delge varandra sina förståelser 
av och erfarenheter genom språket. I denna uppsats gör medlemmarna språkliga tolkningar, det vill säga 
både muntliga och textuella tolkningar, av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, som blir ett medierande 
verktyg i processen. I arbetsprocessen blir lagtexten en utgångspunkt som, betraktat från skilda 
perspektiv, leder till kategoriseringar. Dessa kategoriseringar, som efter reflektion och förhandlingar 
landar i en gemensam kunskapsutveckling och handling överbryggar professionella gränser och stimulerar 
ett IPL.  
 

4. 2. Idéer och insikter från kontroversstudier 
 
I detta avsnitt tas kontrovers upp igen för att nu redogöra idéer från kontroversstudier som jag 
anser vara relevanta för uppsatsen. IPL-fältet gynnas av insikter från kontroversstudier som visar 
kritiska dimensioner av vad det är att vara en expert och premisserna för en 
professionsgemensam kunskapsutveckling. (Expert-)kunskap är en professionell skillnad, som 
förväntas ge bränsle för IPL. Lärandet blir dock bräckligt när professionella skillnader leder till 
en kontrovers, där makt- och kunskapsaspekten är förenad, som måste tas om hand.   

Influerade av Gieryns (1983) idéer beskriver Brante and Elzinga (1990) en typisk 
kontroversprocedur: När kontroversen uppstår bildas ett gränsarbete där experter gör anspråk 
på kunskapsföreträde på problemet genom att använda kognitiva och sociala strategier. 
Inledningsvis genom användning av en kognitiv strategi som är att problemet definieras och 
argumenteras tillhöra det egna expertområdet. I utvecklingen av kontroversen använder experterna en 
social strategi, som är mobilisering, genom att kalla in andra experter som kan bidra med nya 
argument som kan legitimera ståndpunkterna. För att avsluta kontroversen, kan en social strategi 
exempelvis stängning24 användas. En stängande strategi 25 kan tillämpas som Engelhardt och 
Caplan (1987) förklarar är att komma till ett avslut, till en slutsats. En förhandlande stängning är en 

                                                           
24 En stängning kan ske på många sätt, exempelvis genom att en auktoritet (t.ex. en domstol, lagstyrande myndighet) 
träder in och avslutar kontroversen. Den stängs därmed genom en auktoritet och inte genom använda argument 
(Brante, 1990; Brante & Elzinga, 1988; Brante & Elzinga, 1990; Brante & Hallberg, 1989; Brante & Norman, 1995).  
25 Även Engelhardt och Caplan (1987) menar att stängning kan ske genom att en lagstiftande myndighet träder in 
med ett beslut.  
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kompromiss när en tillfällig konsensus är tillräcklig (Beauchamp, 1987) i kontroversen, som 
dessutom vanligtvis har mer än två sidor (Jasanoff, 1996). Sismondo (2012) menar att 
kontroverser ofta avslutas genom övertygande argumentation och sociala påtryckningar då 
evidens alltid är beroende av dess kultur och kontext.  

Kontexten för denna uppsats är ett arbete med riktlinjer där en kontrovers uppstår och behöver 
hanteras. Begreppet kontrovers används här utifrån Brantes och Elzingas (1990) definition som 
en konflikt mellan olika åsikter i situationer där företrädare för olika vetenskaplig expertis gör 
anspråk på kunskapsföreträde genom användning av maktstrategier.  

Då strategi kan betyda olika saker behöver det förklaras hur det används här. Begreppet strategi 
förklaras vara ”läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en 
motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla 
neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden” (”Strategi”, 2018a). Synonymer till 
begreppet är krigföring, taktik, planläggning och tillvägagångssätt (”Strategi”, 2018b). I denna 
uppsats refererar begreppet strategi till tillvägagångssätt, det vill säga till det sätt som används 
exempelvis vid hantering av kontroverser.  

Kontroversstudier bidrar med insikter om tillämpning av strategier, som då de hör ihop med 
makt, är maktstrategier. När dessa används görs anspråk på kunskapsföreträde (det Gieryn 
(1983) benämner jurisdiktion), men även anspråk på auktoritet som Brante (2014) menar är en 
legitim makt grundad i expertkunskap (se s. 1 i detta arbete). 

 
4. 3. Idéer och insikter från genusstudier   
 

I detta avsnitt tas kön/genus upp igen för att nu redogöra idéer från genusstudier som är 
relevanta för uppsatsen. I detta arbete används även insikter från det genusvetenskapliga fältet.  

Inom det medicinska området kan det vara särskilt problematiskt att hantera genus, det vill säga, 
sociala och kulturella faktorer relaterade till biologiskt kön. Hamberg (2004) menar att vid 
diskussion om genus är det viktigt att klargöra skillnader mellan dessa två begrepp. Om 
begreppen inte särskiljs och ett biologiskt kön kopplas till genus, utan analys av sociala eller 
kulturella förhållanden, blir även det en biologisk bestämning. Hammarström (2005) 
understryker att man inom medicin inte ska överbetona skillnader mellan kvinnor och män, vare 
sig skillnaderna förklaras vara biologiska eller sociala. I stället ska forskningen problematisera de 
effekter som genus har på sociala relationer och strukturer. För att göra kunna göra detta behövs 
teoriutveckling, som kontrast till den rådande dominerande positivistiska teorin, inom medicinen 
(Hammarström, 2005). Trots att det är ett område där ett holistiskt perspektiv på hälsa, individ 
och samhälle länge har förespråkats dröjde det innan begreppet genus började användas inom 
medicin (Swahnberg, Lykke & Wijma, 2010). I det medicinska systemet är naturkunskap och 
positivism så givna utgångspunkter att de inte alltid uppfattas som en teori (Hammarström, 
2001). Det växande forskningsintresset ”för könsskillnader inom medicinen innebär en risk för 
essentialism, det vill säga en tendens att betrakta skillnader mellan kvinnor och män som 
konstanta och opåverkbara” (Hammarström, 2005, s. 43). Enligt Hammarström (2001) behöver 
genusforskare inom medicinen synliggöra rådande paradigm utifrån genusvetenskapliga 
referensramar. Ett sätt att använda genusteorier är att dels analysera vad genus betyder inom det 
medicinska vetenskapssamhället, dels analysera hur begrepp, utvecklade inom den 
genusteoretiska forskningen, tillämpas inom medicinen. 

Genusvetaren Liinason (2008) menar att genusvetenskapen, inom medicin, ibland undviker att 
undersöka genusaspekter, även när det är befogat till exempel i undersökningar där män och 
kvinnor, som ges vård, behandlas olika. I stället för att överväga sociala orsaker använder man 
biologiska förklaringar. Filosofen Lehtinen (2004) påminner oss här om betydelsen av den nära 
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relation som medicinen, med sin expertkunskap om biologiska kroppen, har med fysiska 
kroppar som behandlas av vårdpersonal med behandlings - eller omvårdnadsansvar. När man 
inom medicin undersöker ett socialt konstruerat kön (genus) behöver även biologiska aspekter i 
kvinnors och mäns hälsa beaktas (Hamberg, 2004; Smirthwaite, 2010).   

Genusforskningen pekar därmed på de villkor och utmaningar som medicinområdet har vid 
införlivande av genusbegreppet. Vid diskussion om genus inom ett medicinskt område behöver 
man förhålla sig till en komplex relation mellan kön och genus. Kön/genus måste beaktas här på 
ett annat sätt än inom andra områden där genus används. I denna uppsats tillämpas kön/genus 
som ett begrepp som refererar till en social konstruktion och/eller biologiskt kön relaterat till en 
fysisk kropp.  

Som jag inledningsvis har beskrivit kom detta projekt till genom mitt intresse att studera ett 
teams arbete med riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård och hur i arbetet professionella skillnader 
framträdde och gav implikationer för ett IPL. Nedan beskrivs den använda metoden inklusive 
relevant bakgrundsinformation, datainsamling, genomförda analyser, metodreflektion och etisk 
diskussion.  
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5. Metod 
 
Inledningsvis ges information om uppdraget och kontexten där teamet rörde sig. 
 

5. 1. Uppdraget och kontexten 
 
När teamet tillsattes av Svenska Psykiatriska Föreningen år 2010 för att skapa riktlinjer för psykiatrisk 
tvångsvård föreslogs det vid denna tidpunkt lagändringar inom psykiatrisk tvångsvård. Två 
tvångsvårdslagar, LPT och Lag (1991:1129), om rättspsykiatrisk vård, LRV, skulle ersättas med en. En ny 
lag skulle kunna leda till praktiska förändringar gällande den psykiatriska tvångsvården och uppdaterade 
riktlinjer krävdes. I riktlinjearbetet var direktivet från SPF att teamet skulle ”arbeta fram etiska 
frågeställningar och ett praktiskt, kliniskt perspektiv”. Riktlinjerna, som inte skulle vara bindande utan 
vägleda personal hur de bör arbeta inom psykiatrisk tvångsvård, kom dock att utarbetas utifrån den 
gällande lagstiftning då remissarbetet och beslutet om en eventuell lagändring kom att dröja. Detta beslut 
kan förstås mot bakgrund av att teamet senare, i de färdigställda riktlinjerna, beskrev hur frågor kring 
exempelvis ”etiskt förhållningssätt, kommunikation, delaktighet… när det gäller tvångsvården till största 
delen är oberoende av lagens utformning”. (D38be26) Av denna anledning förnyades uppdraget för 
teamet att färdigställa riktlinjer med utgångspunkt i LPT:s regler. LPT är det juridiska dokument som styr 
tvångsvårdens innehåll. Denna lag behövde teamet förhålla sig till i diskussioner om riktlinjerna. I 
diskussionen om tvångsvård ställdes därmed krav på anpassning till en juridisk text som reglerar 
tvångsvård och integritetskränkande tvångsåtgärder. I diskussioner om medicin, juridik och etik, som 
saknar entydiga svar, förväntades överenskommelser uppnås som resulterade i en vägledande slutprodukt. 
I uppdraget med riktlinjerna tilldelades teamet även en sidouppgift i att ge remissvar till lagutredningen å 
SPF:s vägnar. SPF bad teamet, inom ramen för huvuduppdraget, att ge sina synpunkter på styrkor och 
svagheter i själva lagförslaget. Remissvaret utformades under några månader mellan år 2010 och 2011. 
Mellan år 2010 och 2013 pågick teamets arbete med riktlinjerna.  

 
5. 2. Teamet  
 
Riktlinjerna, som beskrivits ovan, skulle skapas av ett team27, bestående av företrädare för olika 
professioner. Därmed skapades ett interprofessionellt teamarbete, vilket kom att bli det fall som valdes 
som studieobjekt. 
 
Teamet bestod av tio medlemmar28 med olika yrkesbeteckningar och expertis (se tabell 1nedan). Av dessa 
medlemmar var följande forskare; läkare 1, forskaren, läkare 2, sjuksköterska 2 och etiksamordnaren var 
doktorand. Teamet bestod därmed av medlemmar där vissa har en forskarbakgrund. Det är dock endast 
en som har yrkesbeteckning forskare då han var anställd som forskare på heltid.   

Tabell 1. Teammedlemmars yrkesbeteckning, expertis och kön.   

Yrkesbeteckning Expertis Kön  
Läkare 1  Medicin Kvinna 
Forskare  Forskning om tvångsvård Man 
Läkare 2 Medicin Man 
Arbetsterapeut Arbetsterapi Kvinna 
Sjuksköterska 1 Omvårdnad Man 

                                                           
26 D38be refererar här till dokumentet (de färdigställda riktlinjerna) som utgjorde en del av data.  
27 Teammedlemmar har blivit utbytta under riktlinjearbetets gång mellan 2010-2013. I denna studie har dock teamet 
haft samma konstellation.  
28 En teammedlem avböjde att delta i undersökningen.  
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Etiksamordnare Medicinsk etik Man 
Läkare 3 Medicin Man 
Läkare 4 Medicin Man 
Läkare 5 Medicin Man 
Sjuksköterska 2 Omvårdnad Kvinna 

 

5. 3. Datainsamling 
 
När teamet hade tackat ja till att medverka i studien (se bilaga1 Brevet till forskningsdeltagarna) skickade 
ordföranden för teamet material till mig. I januari 2013 erhöll jag då befintligt arbetsmaterial, bestående av 
mötesprotokoll, mejlkommunikation, dokument och mediainslag. I juni samma år, då riktlinjerna var 
klara, blev resterande arbetsmaterial tillgängligt för forskningsprojektet. Datamaterialet kom totalt att 
bestå av 1829 mötesprotokoll (Mp), 358 mejlkommunikationer (Mk), 109 dokument (D), och 11 
mediarapporter (M). Samtidigt med materialet erhölls samtycke från teammedlemmarna för 
genomförande av individuella intervjuer (Int).  

I studie 1 och studie 2 användes de delar av den totala datamängden, som var relevant för temat. Därför 
redogörs nedan för använd data i respektive studies metoddel.  

 
5. 4. Fallstudiedesign 
 
Materialet analyserades, i dess helhet, utifrån Yins (1994) beskrivning av en fallstudie, d.v.s. att det handlar 
om att beskriva en företeelse som kan vara svår att skilja från sitt sammanhang. Fallet och analysenheten 
utgörs här av teamets arbete med riktlinjerna och hur professionella skillnader gav implikationer för IPL. I 
en fallstudie kan många olika slags data användas. Här användes dels autentiska data, d.v.s. data som 
skapades i teamets arbete och dels intervjuer genomförda specifikt för studien. I en fallstudie är kontexten 
viktig, då det är där deltagarnas beteenden kommer till uttryck och ges sin mening (de Vaus, 2001). En 
fallstudiedesigns utformning gör det möjligt att redogöra för ett autentiskt händelseförlopp, vilket bidrar 
till en intern validitet. Med intern validitet avses i vilken utsträckning designens struktur gör det möjligt att 
dra meningsfulla slutsatser från resultatet. Vilka resultat eller förklaringar som kan ges beror på hur 
studien är upplagd. En fallstudie gör det möjligt att visa en helhetsbild av en sekvens av händelser i en 
specifik kontext och den mening som deltagarna där tillskriver händelserna. Extern validitet handlar om i 
vilken utsträckning resultatet kan generaliseras bortom den specifika studien. En fallstudie är inte 
representativ för en population och ifrågasätts ibland då resultaten inte kan generaliseras med statistiska 
tekniker. Som exempelvis de Vaus (2001) påpekar, är sådan generalisering inte heller avsikten med en 
fallstudie. Genom att analysera hela sammanhang och följa processer på djupet eftersträvar man teoretisk 
generalisering d.v.s. förståelse av vad som är allmänt i det enskilda fallet. 

 
5. 5. Moment 1 – en observation 
 
Det första undersökningsmomentet var att utföra en observation av dagen när slutprodukten av arbetet, 
riktlinjerna, presenterades vid ett seminarium i oktober 2013. Enligt inbjudan var syftet med seminariet att 
teamet presenterade de nya riktlinjerna och tillsammans med inbjudna experter som föreläste diskuterade 
juridiska och etiska aspekter kring tvångsvård. En observation genomfördes som dokumenterades med 
fria fältanteckningar om vad som behandlades på seminariet och vilka teammedlemmar som var aktiva. 

                                                           
29 17 interna mötesprotokoll och ett externt mötesprotokoll från ett möte (om etik) med externa experter.  
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Målgruppen för seminariet var praktiker, d.v.s. personal inom psykiatrisk vård. Fältanteckningarna från 
detta seminarium ingår i datamaterialet. 

 
5. 6. Moment 2 - intervjuer 
 
För att få fördjupad information om teamarbetet genomfördes sedan intervjuer. Intervjuer kan vara 
halvstrukturerade, vilket innebär att intervjuguiden omfattar olika teman och förslag till relevanta frågor 
(Kvale, 1997). En intervjuguide utformades (se bilaga 2 Intervjuguide). Sådana intervjuer har fördelen att 
det senare i analysfasen blir enklare att strukturera intervjuerna. Intervjuernas övergripande syfte var att, 
med fokus på lärande, ta del av de enskilda deltagarnas erfarenheter av och tankar om arbetet med 
riktlinjerna.   

Intervjuerna var det andra undersökningsmomentet i studien och genomfördes när teamets arbete vad 
avslutat. I fallstudier används ofta intervjuer för att samla in empirisk information (Kvale, 1997). Nio 
individuella intervjuer genomfördes under perioden oktober - december 2013. Informanterna fick välja 
plats och datum för intervjuerna. Sex intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser. Andra 
intervjuplatser kom att bli: ett café, lobbyn på ett hotell och en konferensanläggning på ett hotell. 
Intervjuerna varade 1-2 timmar.   

Användning av intervjuer har sina begränsningar då de är samproduktioner med forskaren (Gubrium & 
Holstein; 2002; Kvale, 1997; Mishler, 1986). Det innebär att forskarens frågor blir styrande för vilka 
teman som behandlades och den mening som kan skapas (Gubrium & Holstein, 1997). Anspråk på 
validitet eller trovärdighet är med Riessman´s (2008) ord relaterade till hur noggrant dokumenterad 
processen för att samla och tolka data är. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Totalt 183 sidor 
transkriberades ordagrant. Med det menas att de översattes och tolkades från tal till text (Gillham, 2008). 
Ett transkriberat tal kan inte återge blickar, gester eller kroppshållning, vilket innebär att aspekter av 
kommunikationen som är icke-verbala går förlorat. Transkriptionsprocessen innebär också borttagning av 
tonläge, tempo och betoningar som modifierar orden som människor använder (ibid). Val av 
transkriptionsmodell och följderna av detta val är av betydelse för hur berättade händelser tolkas av 
forskaren (Olsson & Sörensen, 2007). Jag lyssnade igenom varje inspelad intervju minst två gånger, för att 
få en helhetsbild och idéer om vad som hände. Att lyssna flera gånger underlättar när man senare ska 
återge texten med pauser och noteringar om betoningar (se t.ex. Thomsson, 2002). Olika känslouttryck 
såsom skratt, hostningar och ”hummanden” noterades och skrevs ner vilket rekommenderas av Olsson 
och Sörensen (2007). I transkriptionen av texten användes versaler för huvudfrågorna och kursiv stil för 
följdfrågor eller samtalsstödjande kommentarer och, som Gillham (2008) föreslår, tydliga markeringar vid 
text som inte gick att höra och därför inte blev transkriberad. I texten kursiverades de ord som 
informanten betonade särskilt. Det är fördelaktigt att påbörja transkribering senast dagen efter intervjuer 
för att minnas sammanhanget (ibid). Transkriptionen har genomförts senast dagen efter intervjun när 
minnet av sammanhanget fortfarande var tydligt. Detta underlättade förståelsen av helheten och sökandet 
efter mönster i intervjuerna. En viktig aspekt är att man kan dra lärdomar från en intervju till nästa och 
t.ex. göra tillägg (Gillham, 2008).   

 

5. 7. Analys 
 
5. 8. Fallbeskrivning utifrån dokument  
 

För att strukturera materialet gjordes i första skedet en fallbeskrivning av teamets diskussion, vilket i 
studie 1 var om mobila bälten, medan studie 2 rörde kön/genus. Det första skedet syftade till att skapa en 
övergripande bild av hur sakfrågan gällande mobila bälten behandlades (i studie 1) och kön/genus (i 
studie 2) och hur diskussionen fortgick, vilket sedan analyserades i detalj. Allt material från teamets arbete 



28 
 

relaterat till kontroversen (i studie 1) och kön/genus (i studie 2) har använts. Fallbeskrivningen, för 
respektive studie, var baserad på (specifikt utvalda) beskrivna mötesprotokoll, mejlkommunikation, 
dokument och mediarapporter. 

Det andra skedet bestod av analys av de individuella intervjuerna. Intervjuerna blev analyserade som 
narrativ. 

 
5. 9. Narrativ analys av intervjuer 
 
5. 10. Narrativ 
 

Narrativ är ett begrepp som kan användas på varierande sätt inom olika discipliner, ofta synonymt med 
”berättelse”. Riessman (2008) har tidigare gjort skillnad på ”story” och ”narrative”, men anser dem nu 
vara utbytbara. Ett narrativ kan sägas vara en historia (Kvale, 1997). Det som gör texter ”narrativa” är 
sekvens och konsekvens: händelser är utvalda, organiserade, länkade och utvärderade som meningsfulla 
för en särskild publik (Riessman, 2003). För Czarniawska (1998) är narrativ en kronologisk berättelse 
bestående av tre episoder. Först efter införande av en intrig som ger mening åt de tre delarna blir narrativ 
en ”story”. Begreppet narrativ kan referera till en slags organisatoriskt schema som uttrycks i form av en 
berättelse (Polkinghorne, 1988). Ett argument för att använda berättelser i ett metodologiskt perspektiv är 
dess möjlighet att fånga människors meningsskapande om sig själva i världen genom samtal, som utgör en 
källa till kunskap om den sociala verkligheten (Hyden & Hyden, 1997; Johansson, 2009). Berättelser kan 
inte göra anspråk på att reproducera det förflutna objektivt, men är användbara inom forskning då de 
formar en meningsfull tolkning (Riessman, 2003).  

I studie 1 och 2 genomfördes olika slags narrativ analys. Av den anledningen redogörs dessa mera i detalj 
under respektive studies metoddel. 

 
5. 11. Analys av fallbeskrivning och narrativ  
 

I det tredje skedet jämfördes intervjuerna med fallbeskrivningen. Medlemmarnas faktiska interaktioner 
har inte varit möjliga att observera direkt. Analysen av de interaktioner som ägde rum mellan 
medlemmarna i arbetet baseras på tolkningar av befintlig dokumentation genom mötesprotokoll och 
mejlkonversation.  

De har här tolkats utifrån medlemmarnas berättelser i intervjuerna. I studie 1 och studie 2 refererar 
beteckningar som Int2.24 till intervju 2, där 24 står för en specifik del i berättelsen (intervjun). Vidare 
refererar Mp3a till mötesprotokoll 3 och D30a till dokument 30 osv. 

 
5. 12. Studie 1  
 
I studie 1, där fallet utgörs av teamets arbete med riktlinjerna för tvångsvård, analyseras specifikt hur 
teamets användning av strategier vid hantering av en kontrovers gav implikationer för IPL. Data för 
analysen om kontroversen kom att omfatta nio individuella intervjuer, 17 mötesprotokoll, 13 
mejlkommunikationer, 8 dokument och fyra mediarapporter. Nedan beskrivs de olika typerna av data 
närmare: 

 Mötesprotokoll som består av anteckningar från fysiska arbetsmöten där mobila bälten 
diskuterades. Dessa anteckningar beskriver teamets gemensamma undersökning av sakfrågan.  
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 Mejlkommunikation bestående av mejl från någon av teammedlemmarna till teamet och/eller till 
externa experter (från Tillsynsmyndigheten och tvångsvården, där den senare mejlade till den 
tidigare) och gav tilläggsinformation om vad teamet gemensamt diskuterade om mobila bälten. 

 Blandade dokument bestående av: offentliga rapporter om användning av mobila bälten från 
Nationella Tillsynsmyndigheten, debattartikel om användning av mobila bälten (författad av 
teammedlemmar), forskningsbaserade dokument om användning av mobila bälten (författade 
eller samförfattade av teammedlemmar), ett dokument om användning av mobila bälten 
(författad av en brukarorganisation). 

 Mediarapporter (om användning av mobila bälten) i dagstidningar.  
 
5. 13. Ett kronologiskt narrativ 
 

Intervjuerna analyserades som berättelser som organiserade medlemmarnas handlingar i enlighet med 
Czarniawska´s (1998) definition av ett narrativ, som byggs upp av tre delar eller episoder; 1. Ett 
ursprungligt tillstånd, 2. En handling 3. Det följande tillståndet. I denna studie var de tre viktiga 
episoderna 1. Kontroversen, som uppstod i remissarbetet, gällande användning av mobila bälten, 2. 
Kontroversen hanterades och 3. Kontroversen avslutades. Dessa tre episoder beskrevs i ett kronologiskt 
narrativ, som genom kontrovers blev en intrig - konstruerad i enlighet med Polkinghornes (1988) idéer. 
Intrigen förvandlade en lista över händelser till en schematisk helhet genom att identifiera de händelser 
som bidrog till utvecklingen och resultatet av kontroversen. En berättelse utvecklades, som baserades på 
intrigen (jfr White, 1987, i Czarniawska, 2004), där tre karaktärer identifierades genom sitt 
meningsskapande. Dessa karaktärer benämns i studien som Förespråkarna, Opponenten och de Neutrala 
beroende på hur de ställde sig till användning av mobila bälten. Dessa karaktärer var teammedlemmar 
från olika professioner, som var för/mot (endast en medlem identifierades som Opponent) eller neutrala 
till användning av mobila bälten.  

Berättelserna, d.v.s. intervjuerna, och fallbeskrivningen, resulterade i idéer om hur teamets karaktärer 
(Förespråkare, Opponent och de Neutrala) som team använde olika strategier i kontroversens tre faser.  

Vid förståelse av materialet användes teoretiska tankegångar från en sociokulturell ansats och 
kontroversstudier.  

 
5. 14. Studie 2  

 
I studie 2 analyserades specifikt hur kön/genus diskuterades och granskades. Data för analysen om 
kön/genus kom att omfatta fem mötesprotokoll, fyra mejlkommunikationer, 12 dokument, två 
mediarapporter, en observation (av seminariet där riktlinjerna presenterades) och nio individuella 
intervjuer. Nedan beskrivs de olika typerna av data närmare: 

 Mötesprotokollen innehåller anteckningar från fysiska arbetsmöten där kön/genus diskuterades. 
Dessa anteckningar beskriver teamets gemensamma behandling av frågan. 

 Mejlkommunikationen består av utskick från någon av teammedlemmarna till teamet och/eller 
till teamet och ordföranden för SPF (uppdragsgivaren) och ger ytterligare information om vad 
teamet gemensamt behandlat gällande kön/genus.  

 Diverse dokument bestående av; statliga rapporter om psykiatrisk tvångsvård, vetenskapliga 
rapporter om kön och genus, vetenskapliga artiklar om bältesläggning av unga kvinnor i 
tvångsvård (författade eller samproducerade av teammedlemmar), debattartikel (författad av 
teammedlem) och en vetenskaplig rapport om genus i psykiatrisk tvångsvård (författad av en 
teammedlem).   

 Fältanteckningar från observationer genomförda på presentationsseminariet (vilka 
teammedlemmar som talade och vad de talade om).  

 Mediarapporter (bältesläggning av unga kvinnor) som diskuterades under möte.  
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5. 15. Ett tematiskt narrativ 
 
Intervjuerna analyserades som berättelser där utsagor tolkades utifrån textens helhet (inte genom 
kategoriseringar av t.ex. enskilda ord eller uttryck) (jfr Riessman, 2005, 2008). Det innebär här att ett urval 
av text, om vad som berättades, gjordes från berättelserna i syfte att utmynna i relevanta teman. 

Av berättelserna, d.v.s. intervjuerna, och fallbeskrivningen, efter flera genomläsningar av materialet 
framträdde fyra teman som kan betraktas vara steg i teamets diskussion om kön/genus. 

Vid förståelse av materialet användes teoretiska tankegångar från en sociokulturell ansats och 
genusstudier.  

 
5. 16. Metodreflektion 
 
Uppsatsen hade en huvudfråga som var att undersöka hur i teamets arbete professionella skillnader gav 
implikationer för interprofessionellt lärande. I undersökning av IPL användes varierad data som gav fler 
perspektiv i analysen. Metodologiskt kan en invändning vara att jag inte tog tillvara möjligheten att fysiskt 
närvara på något av mötestillfällena. Jag kunde också samlat teamet till en fokusgruppsintervju. Men vid 
tiden för undersökningen, som kom igång ordentligt i början av år 2013, hade teamet endast några 
månader kvar i arbetet med riktlinjerna.  

Styrkan i studien är autenticiteten, d.v.s. att det rör sig om ett verkligt fall. Denna autenticitet är emellertid 
också ett problem då de data som finns att tillgå inte är skapade för forskningsändamål. Det betyder 
exempelvis att viktig information kan saknas eller vara mångtydig. 

Undersökningen om ett förväntat IPL kan problematiseras. Det är en utgångspunkt att det lärande som 
sker är professionsövergripande. Detta kan, t.ex. i intervjuerna med teammedlemmarna, föranleda till 
efterhandskonstruktioner av något som kan vara uttryck för IPL i arbetet. Dessutom betraktas arbete och 
lärande här vara en enhet, eller sammanlänkade processer (Ellström, 1996a, 1996b), vilket innebär en 
svårighet att göra det senare mätbart oavsett valda kriterier i undersökningen. Studien har därmed en 
inbyggd problematik.  

Jag hade, liksom alla forskare, förutfattade meningar om världen, men också ett kunskapsintresse som 
blev styrande för val av fokus och metodanvändning i forskningen. Forskningsarbete begränsas alltid av 
forskarens förförståelse och perspektivval, som gör att andra perspektiv exkluderas (Forsman, 2004). 

 
5. 17. Etisk diskussion 
 

Detta uppsatsarbete är etiskt problematiskt. Som forskare har man ett ansvar att skydda informanternas 
anonymitet. Ett problem är att det inte går att skydda anonymiteten eller konfidentialiteten då det här 
handlade om ett offentligt uppdrag. Av den anledningen togs ett beslut att i anslutning till intervjun ge 
intervjupersonerna möjlighet att ta ställning till risken att bli identifierade. Denna vetskap påverkade dock 
inte någon av teammedlemmarnas vilja att delta i studien. Ett annat etiskt problem är att det blev ett 
avhopp i studien, vilket är problematiskt i en undersökningsgrupp med få informanter. Det finns en risk 
att personen, som hoppade av, kan identifieras. Ytterligare ett etiskt problem är att teamet genomförde ett 
arbete inom ett svårt område - tvångsvård - där etiska dilemman och kontroverser behövde hanteras. 
Denna kontext har inneboende motstridigheter som här syftar på motstridiga värdeprinciper. I denna 
kontext behövde teamet ta ställning till användning av tvångsmetoder som fastspänning som är den mest 
integritetskränkande åtgärden inom tvångsvård. Denna kontext, med ständigt närvarande dilemman, 
gjorde medlemmarna sårbara för kritik. En central forskningsetisk bedömning handlar om avvägningen 
mellan risk-vinst (Vetenskapsrådet, 2017). En vinst bör övervägas mot risken att orsaka minsta skadliga 
konsekvenser för informanterna genom val av metod. Metodval och nyttan av den forskning som 
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planeras och det vetenskapliga värdet av förväntade resultat ska vägas mot de skadliga konsekvenserna 
(ibid). Som forskare bedömde jag att det allvarligaste forskningsetiska problemet var att i den ena 
delstudiens (kön/genus) resultatframställning ta ställning till huruvida informanterna skulle anonymiseras 
genom att benämna dessa som ”teammedlemmar” eller göras mer sårbara för identifiering genom att 
använda deras yrkesbeteckningar. Jag valde det senare då det gynnade studiens resultat som då kunde visa 
på de interprofessionella aspekterna. Med tanke på att det rörde sig om IPL och att teammedlemmarna 
själva inte såg någon risk för skada genom att de kunde bli identifierade har jag gjort de forskningsetiska 
överväganden som krävs i ett vetenskapligt arbete (Forsman, 2004) och följt Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer genom att kraven på information, samtycke och användning av information 
uppfylldes. Deltagarna informerades också om att syftet med studien var att beskriva teamets arbete och 
inte lyfta fram enskilda personer.  
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6. Resultatet 
 

Inledningsvis presenteras resultatet från studie 1 och resultatet från studie 2. Därefter besvaras uppsatsens 
övergripande fråga genom en syntes av de två studierna.   

 
6. 1. Studie 1 - En kontrovers och interprofessionellt lärande: en 
fallstudie om mobila bälten  
 
I studie 1 redovisas en sammanfattning av hur teamet hanterade en kontrovers och hur hanteringen av 
kontroversen gav implikationer för IPL. Studien visar en procedur i tre faser om hur IPL både 
stimulerades och begränsades vid användning av strategier i hanteringen av en kontrovers kring 
användning av mobila bälten.  

Mobila bälten, som är en tvångsmetod och är en slags midjebälten, hade tidigare varit föremål för en 
offentlig kontrovers som uppstod då tvångsvårdslagen tolkades på motstridiga sätt. Denna kontrovers 
behövde även teamet hantera i sitt sidouppdrag att ge remissvar till en lagutredning. I arbetet blev mobila 
bälten ett problem, då teamet skulle komma överens. Det var osäkert vad som var den mest rationella 
kunskapen om tvångsmetoden då det existerade konkurrerande syn på vad som var bäst för patienterna. 
Patienters bästa skulle beaktas i remissarbetet där kontroversen aktualiserades när teamets professionella 
skillnader ledde till olika tolkningar av Lag (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och paragraf 
19 som anger att patienter kan … bältas fast med bälte eller liknande anordning …  

I situationen kom § 19 att bli ledande för teamets förståelse och hantering av kontroversen, som uppstod 
då juridisk reglering styr gränserna för tvångsanvändning, vilket här rörde sig om bältesläggning eller 
fastspänning som det benämns i LPT. I diskussionen blev § 19 central för teamet som skapade olika 
mening och kunskaper i interaktioner där olika åsikter och erfarenheter utbyttes mellan medlemmarna. 
Förespråkare, vetenskaplig expertis, med professionella bakgrunder i medicin och omvårdnad, 
representerade, och hade ansvarsområden i, psykiatrisk tvångsvård, förespråkade att mobila bälten var 
baserade på ny kunskap. Opponenten, professionell expertis, med professionell bakgrund i medicin, 
representerade och hade ansvarsområden i Tillsynsmyndigheten, avfärdade mobila bälten på grund av 
lagen. Studien visar hur lagtexten blev styrande för hur Opponenten, Förespråkare och de Neutrala, i 
förhållande till användning av mobila bälten, hanterade kontroversen genom användning av 
maktstrategier (en kognitiv och två sociala strategier).  

 
6. 2. Användning av maktstrategier vid hantering av kontroversen 
 
Inledningsvis i fas 1 använde teamet maktstrategin (en kognitiv strategi) genom att definiera och argumentera 
för att problemet tillhörde det egna expertområdet. Genom att använda juridiska argument insisterade 
Förespråkaren på att ”liknande anordning” i § 19 kunde tolkas tillåta användning av mobila bälten, 
Opponenten, med expertis i både medicin och juridik, argumenterade i sin tur för att samma paragraf 
förbjöd användning av portabla metoder då lagen endast avsåg användning av teknik på fasta sängar.  

En Förespråkare, som förklarade att Nationella Tillsynsmyndigheten hade tolkat lagen så att den förbjöd 
användning av mobila bälten, sade följande: 

Tillsynsmyndigheten [den Nationella Tillsynsmyndigheten] … tolkade inte lagen på det sättet som vi 
tolkade lagen, det fanns menade vi också utrymme för att tolka lagen, så man kunde använda mobila bälten 
och vi var inte ensamma om den tolkningen. Det fanns många jurister som höll med oss. 
Tillsynsmyndighetens jurister gjorde det inte … (Int3.28) 
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I diskussionen utbytte teamet åsikter om problemet. Enighet uppstod om att problemet var huruvida 
användning av en bärbar metod var laglig eller inte. Därmed gjorde teamet en gemensam 
problemformulering i diskussionen.  En Neutral var kritisk till att diskussionerna fokuserade för mycket 
på tekniska detaljer, i stället för att överväga principer: 

Det blev väldigt mycket teknikaliteter när vi kom in på de här bältena …. hur de här bältena fungerar, va, 
var de sitter, var man fäster och vad som skiljer den vanliga bältessängen och tidsramarna för detta. Hur 
länge man skulle kunna få ha det här …. den typen av tekniska saker. Jag har lite svårt för, jag tycker att de 
lite mer principiella övervägningarna är lite roligare …. just de här med tidpunkten för beslutande av vård 
och vad man ska göra emellan. (Int9.18).  

Den här åsikten var en illustration av olika åsikter, grundade i den Neutralas expertis i medicin. Det här 
exemplet visar en ”neutral” åsikt som var tyst i teamets diskussioner.   

 
I fas 2 använde teamet maktstrategin (en social strategi) genom att mobilisera externa experter för att få nya 
argument för den egna vetenskapen. Opponenten, med expertis i juridik, informerade teamet om att han hade 
kontaktat Nationella tillsynsmyndigheten. Deras ståndpunkt var att mobila bälten var en olaglig metod. 
Mobila bälten ansågs inte inkluderade i ”en liknande anordning” i enlighet med paragraf 19. Det här var 
därmed ett officiellt uttalande om att det inte existerade en kontrovers därför att det utifrån en laglig 
grund stod klart att mobila bälten var förbjudna. Informationen om detta ledde till en livlig diskussion i 
teamet. Där rådde fortfarande en osäkerhet kring vad som var den ”sanna” tolkningen av § 19 visade 
mötesprotokoll ”Vilken är den korrekta juridiska tolkningen?” (Mp3).  

Förespråkare, med expertis i omvårdnad, informerade om hur ett möte för flera år sedan hade arrangerats 
med en lokal tillsynsmyndighet, deras jurister och företrädare för patienter. På mötet hade lagen tolkats 
tillåta användning av mobila bälten, som då var en ny metod. Dessa bälten, menade Förespråkare genom 
att presentera etiska argument, skyddade patienter: 

Mobila bälten kan användas för att öka säkerhet och värdighet i bältningssituationen…. Bergenmodellen30 
förespråkar en nertagnings-och fasthållningsteknik som gör att patienten hålls fast på golvet i sidoposition i 
något hopböjt läge. Detta därför att det ökar patientens känsla av att skydda sig själv… (D2).  

Vidare hade riktlinjer tagits fram som beskrev användning av mobila bälten. Även i detta dokument 
uppgavs etiska aspekter om hur ibland bältena kunde användas: 

I de fall då en patient är fastspänd i sängbälte under länge tid. Genom att använda mobila bälten kan läkare 
bedöma att patienten t.ex. kan gå på toaletten och duscha på ett säkert sätt (D3). 

Men Opponenten, med expertis i medicin, hänvisade till i tillsynsrapporter dokumenterade risker och 
”dödsfall i situationer med fastspänning där det hade varit inslag av inkompetens, brist på kunskap där” 
(Int.7.24). Därför indikerade Opponenten att patienters integritet måste skyddas från ett godtyckligt 
användande av mobila bälten. Dessa hade nämligen använts av fel skäl i psykiatrisk vård, till exempel 
ibland när patienter skulle duscha: 

… ja, när patienten har duschat och ja, det finns alla möjliga varianter … (Int7.28).  

Därmed kan vi se hur Förespråkare och Opponenten, med motstridig syn på användning av mobila 
bälten, genom att presentera etiska argument gjorde anspråk på kunskapsföreträde. Genom att göra 
anspråk på kunskapsföreträde genom att formulera argumenten blev dessa granskade av teammedlemmar 
i bedömning av risker vid användning av bältena. Följaktligen, ledde diskussionerna till utbyte och 
samreflektion av medlemmarnas varierande värderingar och kunskaper.  

Vidare, kan det också konstateras att då teamet hade använt sig av maktstrategin genom att ha mobiliserat 
externa experter för att få nya argument till diskussionerna blev två motstridiga tolkningar av paragraf 19 
bekräftade som rationella fakta genom respektive allierades experter. Båda ståndpunkterna blev alltså 
                                                           
30 Bergen-modellen var ett utbildningsprogram, där mobila bälten var en del i utbildningen.  
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legitimerade, vilket förstärkte teamets osäkerhet om vilken som var den mest rationella kunskapen 
gällande mobila bälten. Detta resulterade i att teamet formulerade ett neutralt ställningstagande i 
remissvaret. En Neutral kommenterade detta vara ett beslut från den nationella tillsynsmyndigheten:  

Det var inget som vi kunde ... Vi skickade med från gruppen att vi kan inte ta ställning till om det här är en 
bra metod eller inte … (Int2.24). 

Genom detta uttalande gav den Neutrala, med expertis i forskning om tvångsvård, ett erkännande för de 
professionsspecifika positioner och ansvarsområden hos dem som hanterade kontroversen. I hanteringen 
av kontroversen visade även en Förespråkare sin förståelse för Opponentens argument då han som 
representant, för tillsynsmyndigheten, följde lagens regelverk gällande ett etiskt dilemma:  

Jag förstår Q:s argument utifrån främst en juridisk kontext och jag uppfattar att Q förstår mina (och många 
andras från verksamheten) argument utifrån en mer omvårdnadsmässig, humanitär kontext. Jag skulle vilja 
beskriva det hela som ett ganska klassiskt etiskt dilemma som måste hanteras. (Mk18).  

Citatet ger exempel på professionella skillnader som ledde till den här typen av dilemman. Vidare, i 
hanteringen av kontroversen kan också konstateras hur paragraf 19 genom ett neutralt ställningstagande i 
remissvaret var baserad på ett uttalande (från tillsynsmyndigheten) att metoden inte var tillåten att 
använda utifrån en juridisk grund. Därmed kunde teamets neutrala beslut uppfattas vara en legitimering 
av fasta bältessängar som den mest rationella metoden.  

Men då kontroversen hanterades genom användning av maktstrategier som mobilisering, för att göra 
anspråk på kunskap, bjöd Förespråkare in självaste lagutredaren till ett möte för att diskutera mobila 
bälten. Denna diskussion gav positivt utslag för Förespråkarna, som genom att presentera övertygande 
argument för att använda mobila bälten, fick lagutredaren att göra en tillåtande tolkning av lagparagraf 19. 
Denna positiva tolkning av lagen av lagutredaren ledde till att han bjöd in Förespråkaren till 
lagutredningsgruppen. Detta möte resulterade, som Förespråkare senare informerade teamet, att 
lagutredningsgruppen ville försöka se över möjligheten att mobila bälten ska kunna användas enligt den 
nya lagen.  

Opponenten deklarerade nu att alla landsting snart skulle få ett officiellt meddelandeblad om att 
tillsynsmyndighetens nuvarande ställningstagande är att mobila bälten inte är i enlighet med nuvarande 
lagstiftning.  

Förespråkare kontaktade nu, och då användes maktstrategin mobilisering, en medicinsk tidningsredaktion. 
Denna publicerade senare en artikel där mobila bälten, som del i Bergen-modellen, beskrevs vara ”baserad 
på ny kunskap” och beaktade patienternas intressen.  

Men senare publicerade Nationella tillsynsmyndigheten ett officiellt meddelandeblad där mobila bälten 
bedömdes inte inkluderat i § 19 och ”spännas fast med bälte eller liknande anordning”. Mobila bälten 
bedömdes vara förbjudna att använda enligt nuvarande lag.  

Hursomhelst, Förespråkarens tidigare möte med lagutredningsgruppen resulterade i att mobila bälten 
föreslogs bli tillåtna i den nya lagen. Detta möjliggjordes genom att teamet tidigare hade beslutat att låta 
Förespråkare presentera sina argument för lagutredaren. Förslaget, att inkludera metoden i lagförslaget, 
legitimerade därmed mobila bälten som en rationell metod.  

Denna kunskap, om att mobila bälten var en säker metod, var baserad på empiriska resultat enligt 
en avhandling i omvårdnad. I avhandlingen visade en studie förbättringar när det gällde 
personalens uppfattningar om användning av tvångsåtgärder:   

... personal på avdelningar som blivit utbildade enligt Bergen-modellen hade mer positiv uppfattning om 
sin avdelnings våldspreventiva och våldsbemötande klimat … (D41). 

Slutligen, i fas 3 använde teamet maktstrategin (social strategi) som var en förhandlande stängning eller 
kompromiss. Resultatet visar hur de båda ståndpunkterna (för och mot användning av mobila bälten) 
legitimerades genom olika rationella fakta. Mobila bälten ansågs vara en säker metod (enligt avhandlingen) 
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och föreslogs i det nya lagförslaget av lagutredaren. Samtidigt ansågs mobila bälten vara en riskfylld metod 
(enligt tillsynsrapporter) och en olaglig metod (utifrån juridisk grund) som ledde till en ”neutral” 
rekommendation i remissvaret till lagförslaget. Resultatet visar hur två beslut 1) att ge en ”neutral” 
rekommendation om mobila bälten i remissarbetet, 2) låta en Förespråkare presentera argument, för att 
använda mobila bälten, för lagutredaren, var en kompromiss eller ”en bra deal” som en Neutral uttryckte 
det: 

… det [kontroversen] hanterades i den här gruppen på ett bra sätt. För Z … blev inbjuden till den här 
lagutredningen, lagförslagsutredningen och fick redogöra och diskutera med dem. Så de har tagit in 
hens synpunkter i det nya lagförslaget …. Så det blev ju en bra deal där … (Int2.21). 

 

6. 3. Makt- och lärandestrategier och implikationer för IPL 
 
Resultatet visar hur användning av makt- och lärandestrategier gav både positiva och negativa 
implikationer för IPL. 

IPL påverkades negativt av de maktstrategier som användes i kontroversen. Studien visar en kontrovers, 
hur två medlemmar från två olika professioner, (en sjuksköterska och en läkare) genom sina 
professionella positioner och ansvarsområden, hade motsatta ståndpunkter till användning av mobila 
bälten. De olika ståndpunkterna ledde till interaktioner där maktstrategier användes för att göra anspråk 
på kunskapsföreträde i kontroversen. Resultatet visar en hierarkisk relation och gränsarbete där strategier 
användes i en kontrovers som var omöjlig att lösa genom en överenskommen rationell fakta. Användning 
av maktstrategier antogs i studien ha begränsat andra medlemmars bidrag med olika kunskaper, 
perspektiv och värderingar, som representerades i ett interprofessionellt team, och därmed gett negativa 
implikationer för IPL.   

Samtidigt användes lärandestrategier då § 19 medierade och stimulerade IPL i proceduren. I fas 1 var en 
lärandestrategi när teamet gjorde en gemensam problemformulering. Problemformuleringen var huruvida 
användning av mobila bälten var förbjudet eller inte. Genom att utbyta och reflektera över olika 
perspektiv och åsikter genom problemformuleringen vid användning av § 19 skapades mening och 
kunskap om användning av mobila bälten; bältena är lagliga/olagliga. I Fas 2 ledde fokus på granskande av 
varandras argument. Detta blev en lärandestrategi. Genom att argumenten blev uttryckta och 
kommenterades blev dessa granskade i diskussionen. Genom diskussioner i interaktioner där § 19 
behandlades, utbytte och samreflekterade teamet gemensamt olika värderingar och kunskaper genom 
juridiska och etiska argument för sina rationella fakta. Vid diskussion om juridiska argument genom § 19 
framkom olika bedömningar av gränser för användning av tvångsvård. Vid diskussion om användning av 
mobila bälten granskades etiska argument om risker, gällande patientsäkerheten, i relation till tekniska 
aspekter i tvångsvården respektive till patienterna. Vid diskussion om vad som var det bästa för patienter 
och genom granskning av varandras etikbaserade argument utbytte medlemmarna sina olika synsätt; 
Förespråkare hävdade att mobila bälten kunde användas när patienter duschade, medan Opponenten 
avfärdade samma idé för att skydda patienter från ett godtyckligt användande av bältena. Exemplet visar 
också hur indirekt, även tekniska argument användes gällande vilken konstruktion som var mest praktisk 
att använda. I Fas 3 användes en lärandestrategi när teamet genom förhandling av kategoriseringar om olika syn, 
gjorde en kompromiss genom två beslut som var baserade på två olika vetenskapliga resultat; Mobila 
bälten var en säker metod och en olaglig metod. I denna procedur, kring en kontroversiell tvångsmetod, 
blev lagparagraf 19 ett medierande verktyg som gav riktning, överbryggade klyftor och därmed 
stimulerade IPL.  

Då ett lärande främjades i proceduren, där maktstrategier användes, kallas den för en konstruktiv kontrovers 
kring en kontroversiell sakfråga. Det här begreppet refererar till  

En dispyt bestående av inneboende motstridigheter som är närvarande i alla interaktioner. I dessa är 
interaktiv behandling av texter genom både lärande- och maktstrategier relaterade till a) problemet, b) 
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osäkerheten om vad som är den mest rationella kunskapen och c) aktörernas existerande konkurrerande 
syn på patientens bästa intressen (Viking, 2018, s. 27, ej publicerad). 

  

6. 4. Studie 2 - Interprofessionellt lärande genom diskussioner om 
kön/genus vid produktion av riktlinjer för tvångsvård: en fallstudie 
 
I studie 2 redovisas en sammanfattning av hur teamet granskade kön/genus i arbetet med kliniska 
riktlinjer och implikationer för dessa och för IPL. Studien visar en diskussion om genus, som kom att 
skifta fokus, gav både positiva och negativa implikationer för lärande och riktlinjerna inom ett medicinskt 
område.  

 
6. 5. Kön/genus och implikationerna för riktlinjerna och IPL 
 
Resultatet presenteras genom fyra teman (steg) med stöd av några få utvalda citat.   

Steg 1. En statistiskt säkerställd könsskillnad och bristen på en ”best practice” 
I det första steget reagerar teamet när de observerar en könsskillnad då kvinnor, jämfört med män, blir 
oftare fastspända i tvångsbälten och en diskussion inleds om praxis i behandling av unga kvinnor.  

De uppenbara skillnaderna i användning av tvångsåtgärder gjorde att teamet övervägde ett 
genusperspektiv (i riktlinjerna). Att där fanns en utökad diskussion om kön/genus i relation till 
självdestruktivt beteende bekräftades i intervjuerna. En läkare (1) betonade exempelvis att ökningen av 
antalet självskadande patienter måste tas på stort allvar och hens åsikt var att det fanns en brist på 
kunskap om hur man ska behandla kvinnor med självskadebeteende. Enligt en annan läkare (2) behöver 
dessa patienter behandling från vårdpersonal med specialkunskaper om detta slags problematik. Hen 
uttryckte även att ingen samstämmighet finns om vad som är bäst att göra. Problemet är, menade även 
läkare (4) att vården saknar adekvat behandlingsmetod som kan tillämpas på självdestruktiva flickor, som 
därmed placeras under tvångsvård. Läkare (2) talade om hur bältesläggning hade blivit en praxis i 
hantering av kvinnor som skadar sig själva. Med följd att hantering av självskadande kvinnor var ett 
problem om en klinisk praxis: 

… Det är förfärligt utifrån … Och det har inte så mycket med riktlinjerna att göra, utan det har med 
klinisk praxis att göra. Det är så att vi har en grupp patienter som vi har väldigt svårt att hantera. Och det 
är unga kvinnor med självskadebeteende … de är, väldigt många, och de är då och då inlagda och ibland 
blir det väldigt eländigt då de blir bälteslagda väldigt ofta. Ibland blir de tvångsvårdade … (Int3.2) 

Läkare (4) menade att vården inte med avsikt behandlar kvinnor annorlunda än män, utan att skillnaden 
är en konsekvens av att unga flickor eller kvinnor oftare utsätter sig själva för fara. Problemet behöver ses 
i ett större perspektiv, där inte kön/genus är i fokus menade läkaren. I stället är det nödvändigt att, genom 
en drastisk åtgärd, rädda liv då ett självskadebeteende är ett farligt tillstånd.  

Teamet kom fram till slutsatsen, i det här steget i diskussionen, att de statistiska skillnaderna mellan 
könen inte egentligen handlade om kön/genus, utan bristen på adekvat behandling. Diskussionen 
ledde troligen till en ökad insikt om behovet av att i behandling och användning av tvångsåtgärder 
problematisera kön/genus. Kön-/genusdimensionen reduceras också när bristen på behandling 
kommer i förgrunden.  
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Steg 2. Möjliga genusrelaterade orsaker och risker  
I det andra steget uppstår diskussioner om möjliga genusrelaterade orsaker till varför unga kvinnor med 
självskadebeteende blev fastspända i bälten. Orsaker presenterades genom delgivande av olika kunskaper 
och erfarenheter. 
 

Läkare (5) förklarade att den typ av personlighetsstörningar som leder till bältning, är statistiskt 
överrepresenterad hos kvinnor: 

Ja, det räcker med att se på de här personlighetstyperna. Så om man tittar på personlighetsstörningar så är 
ju narcissistiska och paranoida drag överrepresenterade bland män, medan histrioniska och affektinstabila 
drag är överrepresenterade bland kvinnor … (Int9.9)  

Etiksamordnaren beskrev att hen hade föreställt sig att det var stora starka män som spändes fast i bälten 
för att skydda vårdpersonal för våld. Att vårdpersonalen skyddades oftast genom att kvinnor tvångsbältas 
var en överraskning för etiksamordnaren. Hen indikerade också att bältesläggning av unga kvinnor kanske 
tillämpas på godtyckliga grunder, vilket skulle kunna orsaka samvetskval hos vårdpersonal. 

Andra aspekter gällande kön/genus i användning av tvångsbälten togs upp. Till exempel, att de individuella 
karaktäristiska behövde mer uppmärksamhet. Etiksamordnaren konstaterade att unga män med 
självskadebeteende riskerade att bli försummade då de visar andra symptom. Hens åsikt var att problemet 
kring självskadebeteende är genusfärgat: 

… Alltså, att om man ser en pojke med ett rivsår, eller ett sår på armen, så tänker man, han har gett pappa 
en vreden. [gjort pappa vresig]. Är det en ung tjej så tänker man direkt på självskadebeteende. Det vill säga, 
det här räknas ju till genus i mångt och mycket. (Int6.12)  

En annan teammedlem, läkare (2), använde begreppet könsroller, och framställde tendensen hos unga 
kvinnor att ha en ”roll som självskadande”, i mening att självskadebeteende hos unga kvinnor är mer eller 
mindre förväntad och uppfattad från en strukturell kategori som ”kvinna”. En sådan kategorisering 
riskerar att förbise unga självskadande män då de visar andra symptom för en annan (köns-) roll. Vid en 
ökad förståelse för genusspecifika störningar hos självskadande kvinnor, och hur man kan hantera deras 
beteenden, skulle vårdpersonalens användning av bältesläggning på kvinnor minska föreslog läkare (5).  

I det här steget illustrerar diskussionen hur teammedlemmarna är förbryllade och oroliga över kön-
/genusrelaterade mönster i användning av tvångsbälten, och diskuterar förklaringar, och indirekt, riskerna 
om ett genusperspektiv exkluderas. 

Steg 3. Ett maktperspektiv läggs fram   
I tredje steget diskuterar teamet kön/genusskillnader i relation till beteende och behovet av att lyfta ett 
maktperspektiv i riktlinjerna. I diskussionen presenteras olika åsikter om makt, men även om kön/genus. 
Uppmärksamhet riktas åt hur dessa självskadande kvinnors beteende provocerar fram handlingar hos 
vårdpersonal. På grund av antagande om vårdpersonalens bemötande beslutade teamet att makt bör 
inkluderas i riktlinjer för tvångsvård. 

Intervjuerna lyfter fram hur olika erfarenheter delades om hur personal kan möta självskadande kvinnor. 
Läkare (2) konstaterade att det behövs ett genusperspektiv i den allmänna behandlingen av dessa kvinnor:  

… Och där är det stora skillnader. Och där finns det också ett genusperspektiv. Man kanske inte kan 
uttrycka det i termer av förtryck, men man kan ändå tycker jag, uttrycka det i termer av bemötande, att 
man blir bemött, man blir bemött på ett speciellt sätt om man är en ung kvinna med ett självskadebeteende 
… och det … sånt skulle man kunna lyfta fram … (Int3.16).  

Läkaren antydde här att vårdpersonal felaktigt använder sin makt i bemötandet av unga självskadande 
kvinnor.  
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Ett mediainslag, om en ung kvinna som hade fastspänts flera gånger, visade betydelsen av att lyfta 
maktaspekten relaterat till problemet, vilket läkare (2) informerade teamet om via mejl: 

… Det stormar lite extra i samband med den mediala rapporteringen om fallet Nora ”Den fastspända 
flickan”… Det har definitivt bäring på vårt arbete - en ung tjej som susar ut och in med olika former av 
tvång LVU31, LPT, LRV och frekventa tvångsåtgärder. De systematiska felgrepp som görs av kommun, 
polisväsende och vården har ju fått stora konsekvenser inte bara för henne. Mina tankar går mer mot 
systemfelen än enskilda läkare och andra som misslyckas. Kanske vi borde ha med ett avsnitt om makt och 
maktutövning något vi inte får lära oss så mycket om under utbildningen. Att utöva makt utan att själv 
förändras till en ”maktmänniska”. (Mk163a) 

Mediarapporten, som beskrivs ovan, var speciellt relevant för teamet i deras arbete med riktlinjer för 
psykiatrisk tvångsvård. I teamets arbete ledde de mediala elementen och därpå följande reflektioner till 
utveckling av mening och kunskap som gav insikt om betydelsen av makt.  

Makt, i relationen mellan vårdpersonal och kvinnor med självskadebeteende, kom på olika sätt att lyftas. 
Läkare (2) engagerade sig i ämnet genom att skriva en debattartikel med fokus på professionellas 
maktutövning i tvångsvård. Läkarens artikel problematiserar hur läkare kan hantera stressiga situationer 
där det är svårt att tillämpa ett professionellt förhållningssätt vid möte med självskadande kvinnor. 
Självskadande kvinnor kan genom sitt beteende utmana vårdpersonalen på ett sätt som påverkar 
bemötandet vilket leder till medicinskt tveksam användning av bältesläggning. Sådan reaktion hos 
vårdpersonal beskrivs även i intervjuerna. En läkare (5) delgav sin uppfattning om att självskadande 
kvinnors beteende kan upplevas som provocerande för vårdpersonal, som tycktes ha större svårigheter att 
förhålla sig till självskadande kvinnor på grund av deras (ofta) affektinstabila beteende. Ett svårhanterligt 
beteende ledde till en frekvent användning av tvångsbälten på grund av brister i praxis och kunskaper hos 
vårdpersonal.    

Vårdpersonal är, tycktes teammedlemmarna mena, i behov av kunskap om hur makt kan vara relaterad till 
egna reaktioner på ett uttryck för psykisk ohälsa. Riktlinjetexten kom därför att innehålla ett 
maktperspektiv för att medvetandegöra vårdpersonalen om risken att överutnyttja sin maktposition. 
Maktrelationen mellan patient och vårdpersonal formulerades (i riktlinjerna) enligt följande: … Vårdens 
utövande av makt blir särskilt viktig att reflektera över vid tvångsvård (D38bc). 

Den tidigare nämnda artikeln, om maktanvändning och självskadande kvinnor, är ett exempel där en 
expert i teamet också producerar texter, där problemet djupare reflekteras utifrån ett maktperspektiv. I 
diskussionen, om artikelinnehåll och maktaspekten vid tvångsvård, i förhållande till riktlinjearbetet, 
synliggörs ett möjligt lärande. Den slutliga formuleringen (i riktlinjerna) syftar till en ökad medvetenhet 
hos vårdpersonal om sin maktutövning vid användning av tvång. Användning av tvång sammankopplad 
med makt uttrycktes på olika sätt på grund av patientens kön eller genusrelaterade föreställningar.   

Ett antagande om att det inte var kön i sig, utan vårdpersonalens agerande relaterat till specifik kön/genus 
diagnos och patientbeteende, ledde till att genusperspektivet inte uppfattas som gångbart i riktlinjearbetet. 
Dock blev i riktlinjerna ett större fokus på maktsituationen mellan personal och patient ett resultat av 
diskussionen om kön/genus.  

Steg 4. En diagnos- och genusneutral lag - ett individuellt perspektiv  
Steg fyra belyser teamets diskussion om kön/genusskillnader som leder till ett beslut om att tillämpa ett 
genusneutralt perspektiv på makt och på individen i riktlinjerna. Det blev svårt att i riktlinjerna, som var 
baserade på regelverk i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, inkludera aspekter av kön/genus. Riktlinjer 
måste vara generella och inte peka ut vissa specifika diagnoser eller grupper. 

Teamet startade diskussion om riktlinjerna skulle inkludera begreppet ”hen”. Pronomenet hen, som 
föreslogs att inkluderas i riktlinjerna av några teammedlemmar, skulle bidra till språklig variation. Hen 

                                                           
31 LVU är Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
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avfärdades dock (som användbart i riktlinjerna) av andra teammedlemmar. De menade att det var viktigt 
att explicit synliggöra könsskillnader, vilket inte kunde göras om hen inkluderades. Användning av hen, 
menade läkare (1) skulle dölja problemet med att unga kvinnor tvångsbältas frekvent, vilket var en viktig 
fråga som behövde undersökas vidare. Diskussionen om detta problem exemplifierar ett lärande om kön 
och genus genom reflektioner kring olika uppfattningar om vilka konsekvenser användandet av 
pronomenet hen skulle kunna få. Mening och kunskap skapades därmed, vid utformning av riktlinjetexter, 
kring hen-begreppet även om teamet blev överens om att inte använda begreppet i slutprodukten. 

Då riktlinjerna, där lagtexten var utgångspunkt, behandlade användning om bältesspänning i mera 
generella termer ansågs det olämpligt att koppla detta till specifika diagnoser eller grupper. Då 
självskadebeteende inte direkt berörs i lagen, menade läkare (1) var fokus i arbetet inte på att belysa 
bältesläggningar av självskadande kvinnor. Denna åsikt visade att man inte kunde fokusera kön/genus 
relaterat till specifik diagnos eller målgrupp, även om könsskillnader i vård var identifierade. Detta 
påminde etiksamordnaren om: 

… En anledning tror jag är … vet jag nu, när jag får tänka en sekund, att, det är väldigt svårt att i riktlinjer, 
lyfta fram olika diagnoser, olika yrkesgrupper, eller då, i det här fallet, kön eller genus, tänker jag… så kan 
det lätt bli ett jäkla liv om man antingen nämner vissa diagnoser eller vissa grupper i såna här riktlinjer, tror 
jag. Antingen att den gruppen känner sig utpekad som problematisk eller att de grupper som inte blir 
utpekade, undrar varför har ni inte nämnt oss också då? … Vi vill också ha bättre vård. Så det tror jag är 
ett skäl till att, det här kan, att även den inte minst problematiska delen, faktiskt inte har lyfts fram 
tillräckligt bra … (Int6.21)  

Citatet ovan vittnar också om en rädsla att, inom ramen för riktlinjearbetet, peka ut vissa diagnosgrupper 
eller områden inom psykiatrisk vård. Mot bakgrund av detta, betonades ett individperspektiv i 
vårdarbetet. Arbetsterapeuten betonade att självskadande kvinnor skulle, som andra patienter, bemötas 
individuellt, i sin situation och sitt funktionshinder. Även forskaren framhöll betydelsen av att alltid 
behandla patienter utifrån ett individperspektiv, exempelvis vid övervakning av patienter. I diskussionen 
transformerades problemet med könsskillnader i vård till att handla om ett bemötandeproblem. Med 
patienten i fokus genom att producera en text om behovet av en ökad medvetenhet om makt vid 
användning av tvång, skiftade teamets fokus från genus - kategoriseringarna män och kvinnor - till 
individen.  

Kön/genusdiskussionen ledde därmed till implikationer för riktlinjerna och för IPL; lärandet både 
begränsades och stimulerades av individuell genusexpertis i arbetet med riktlinjerna som dock kom att bli 
utan ett genusperspektiv till förmån för ett individperspektiv.  
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6. 6. Sammanfattande resultat  
 
De båda studierna visar betydelsen av IPL och hur detta påverkades både positivt och negativt av 
professionella skillnader. Studie 1 visar hur professionella skillnader orsakade en kontrovers som 
hanterades genom användning av lärandestrategier då en medierande lagtext främjade IPL, men som 
begränsades av maktstrategier. Studie 2 visar hur professionsspecifika kunskaper och erfarenheter om 
kön/genus stimulerade ett IPL, men som reducerades av att de individuella kunskaperna var begränsade. 
Med implikation att de slutliga riktlinjerna blev könsneutrala, då fokus blev på makt och ett 
individperspektiv. Diskussioner om kön/genus och kontrovers synliggjorde hur professionella skillnader 
gjorde både framgångsrik och mindre framgångsrik inverkan på IPL.   
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7. Diskussion 
 

Denna licentiatuppsats syftade till att utveckla kunskap om IPL i teamarbete. Den övergripande 
frågeställningen var hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur professionella skillnader kom till uttryck 
och gav implikationer för ett IPL. De båda studierna visar både styrkan och sårbarheten med IPL när 
professionella skillnader kom till uttryck i teamarbetet.   
 

7. 1. IPL och kontrovers kring en kontroversiell sakfråga 
 
Den första studien syftade till att undersöka hur teamet hanterade en kontrovers och hur strategier som 
användes gav implikationer för IPL.  

Resultatet visar hur lärandet, genom användning av makt- och lärandestrategier, fick både positiva och 
negativa följder. Vi kunde se en typisk kontroversprocedur i enlighet med den redogörelse som Brante 
och Elzinga (1990) gör inom kontroversstudier. I kontroversen synliggjordes hierarkier i det gränsarbete 
som uppstod där medlemmar gjorde anspråk på kunskapsföreträde. Detta gjordes genom tillämpning av 
maktstrategier, i enlighet med Gieryns idéer (1983) för att vetenskapligt legitimera de motsatta 
ståndpunkterna i kontroversen. Samtidigt blev i hanteringen av kontroversen en lagtext genom 
meningsskapande ett medierande verktyg (se till exempel Mäkitalo, 2012) som fick teammedlemmar att 
utbyta och reflektera över sina olika perspektiv och kunskaper. Lärandestrategier användes när § 19 
medierade och stimulerade ett IPL i proceduren. Denna procedur benämndes därför för en konstruktiv 
kontrovers kring en kontroversiell sakfråga. Detta begrepp definieras vara  

En dispyt bestående av inneboende motstridigheter som är närvarande i alla interaktioner. I dessa är 
interaktiv behandling av texter genom både lärande- och maktstrategier relaterade till a) problemet, b) 
osäkerheten om vad som är den mest rationella kunskapen och c) aktörernas existerande konkurrerande 
syn på patientens bästa intressen (Viking, 2018, s. 27, ej publicerad). 

Som det framgår av begreppsförklaringen är lärande- och maktstrategierna relaterade till tre faktorer; 
problemet, osäkerheten om vad som är den mest rationella kunskapen och konkurrerande syn på 
patientens bästa intressen. Dessa tre faktorer32 förklarar Brante och Norman (1995) ger upphov till 
uppkomst av kontroverser. Kontroverser uppstår alltså på grund av dessa de tre faktorer, som därför här 
betraktas vara kontextuella faktorer. I denna uppsats anses de tre faktorerna ha koppling till den 
strategianvändning som aktiveras vid uppkomst av en kontrovers.  

Detta begrepp, en konstruktiv kontrovers kring en kontroversiell sakfråga, är användbart här då det möjliggör en 
teoretisk redogörelse, genom idéer från kontroversstudier och sociokulturell teori om vad som hände i 
den empiriska studien. Denna procedur illustreras i tabell 2 nedan.    

Tabell 2. Konstruktiv kontrovers kring en kontroversiell sakfråga. 

                                                           
32 De tre, av mig, angivna faktorerna skiljer sig en aning i sina benämningar från Brantes och Normans (1995) tre 
orsaksförklaringar; ett erkänt problem, osäker kunskap om vad som är det mest ”rationella” beslutet eller handlingen 
och konkurrerande intressen mellan aktörerna. 
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KONSTRUKTIV KONTROVERS KRING EN KONTROVERSIELL SAKFRÅGA 
        Kontextuella faktorer 

problem         osäkerhet om den mest rationella kunskapen           konkurrerande syn på patientens bästa intressen 

           Interprofessionellt teamarbete 
Kontroversstudier                                                                                     Sociokulturell ansats  
Interaktioner med anspråk på kunskap och makt                                      Interaktioner av lärande 
Användning av maktstrategier                  T 

                E 
                X  

                T 

                E 

                R 

Användning av lärandetrategier  
Definiering och argumentation om att problemet tillhör 
det egna expertområdet 

Gemensam problemformulering 
 

Mobilisering av externa exporter för att få stöd för sin 
rationella fakta 

Granskning av varandras argument  
 

Förhandlande stängning eller kompromiss Förhandlingar av kategoriseringar om olika syn  

 

Tabellen illustrerar en procedur där maktstrategier nyttjas för att göra anspråk på kunskapsföreträde. För 
att åstadkomma detta tillämpades inledningsvis en maktstrategi (en kognitiv strategi) genom att definiera och 
argumentera för att problemet - om användning av mobila bälten var tillåtet eller inte - tillhörde det egna 
expertområdet. Förespråkare och Opponenten gjorde olika tolkningar av lagen som ledde till användning av 
juridiska argument; paragraf 19 tillåter/förbjuder användning av mobila bälten. För att hantera, denna 
kontroversiella sakfråga, användes sedan maktstrategin (en social strategi) att mobilisera externa experter för att 
få nya argument för den egna vetenskapen. För att få gehör för den egna expertisen, genom att kontakta sina 
allierade, användes etiska argument. Motstridiga argument presenterades där mobila bälten beskrevs vara 
en säker metod/riskfylld metod. Då även ett praktiskt handhavande diskuterades nyttjades i den 
meningen även tekniska argument; mobila bälten, då de är bärbara, kunde användas där patienten 
befinner sig argumenterade Förespråkare, medan Opponenten menade att detta i praktiken kunde leda till 
ett godtyckligt användande av mobila bälten. För att avsluta kontroversen användes slutligen 
maktstrategin (en social strategi) som var en förhandlande stängning eller kompromiss. Det är enligt Beauchamp 
(1987) en kompromiss som är möjlig att göra när en tillfällig konsensus är tillräcklig. Kompromissen här 
bestod i att de båda ståndpunkterna blev legitimerade genom olika rationella fakta; mobila bälten 
konstaterades vara både en säker metod (utifrån en avhandling) och en olaglig metod (utifrån tolkning av 
juridisk text). Det här blev således resultatet av att maktstrategier användes för att göra anspråk på 
kunskapsföreträde i proceduren.  

Av tabell 2 framgår hur i denna procedur samtidigt tillämpades lärandestrategier. Den inledande 
lärandestrategin var att göra en gemensam problemformulering, vilket här formulerades vara om användning av 
mobila bälten är tillåtet eller inte. Genom att denna problemformulering, som innebar utbyten och 
reflektioner över olika perspektiv och åsikter vid användning av § 19, skapades mening och kunskap om 
mobila bälten; bältena är lagliga/olagliga. Genom att förhålla sig till två motsatta ståndpunkter lärde sig 
teamet att bältena kunde uppfattas att vara både lagliga och olagliga. Sedan användes lärandestrategin för 
att granska varandras argument, som var en lärandestrategi i interaktioner där, genom att § 19 behandlades, 
uppstod utbyten och samreflektioner om olika värderingar och kunskaper genom de olika argument som 
presenterades för respektives rationella fakta. Vid granskning av olika vetenskapliga fakta lärde sig teamet 
om komplexiteten kring bältena. Då det gällande bältena var omöjligt att komma överens om en 
gemensam rationell fakta gjordes i fas 3 en förhandling av kategoriseringar om olika syn, som var en 
lärandestrategi som i form av kompromiss, genom två beslut, var baserade på två olika vetenskapliga 
resultat; Mobila bälten var en säker metod och en olaglig metod. I denna kontroversprocedur blev 
lagparagraf 19 ett medierande verktyg som gav riktning, överbryggade klyftor och därmed stimulerade 
IPL.  
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Genom att införa ett pedagogiskt fokus i en kontrovers, som vanligtvis undersöks av kontroversstudier, 
bidrar studie 1 med nya dimensioner till IPL-fältet. Studiens resultat skiljer sig från den tidigare 
forskningen inom IPL-fältet där studier, som Lidskog (2009) har lyft betydelsen av ”konstruktiva 
kontroverser” för IPL. Lärandet antas bli stimulerat när olika professionella ges möjligheter att skapa nya, 
konstruktiva vägar för att hantera oenigheter. I denna uppsats uppmärksammas förekomsten av en 
kontrovers och den potential för IPL som föreligger i, ofta samhälleliga offentliga debatter, som kan 
aktualiseras även i interprofessionella teamarbeten. Teamarbeten arrangeras ofta inom ett medicinskt 
område där som Hallberg (2007) påpekar kontroverser är vanliga. I kontroverser görs anspråk på 
kunskap, vilket innebär även anspråk på auktoritet, som är en legitim makt och som bygger på 
expertkunskap. Kampen om expertkunskapen symboliseras tydligast i en symmetrisk argumentation, som 
synliggjordes i studie 1. Både juridiska, etiska och indirekt även tekniska argument kom att användas vid 
hävdande av vem som var den främsta experten i situationen. I situationen uppenbarade sig frågor om 
säkerhet vid användning av olika typer av teknisk utrustning (bärbara bälten/fast bältessäng) på patienter 
relaterat till riskfaktorer, i enlighet med Nelkins (1992) idéer om hur frågor om risk, teknik och säkerhet 
ofta ingår i kontroverser. Kontroverser innefattar en osäkerhet som hör ihop med kunskapsutvecklingen 
(Hallberg, 2007). I kunskapsutvecklingen där motparter, i dispyten om hur ett fenomen ska förklaras, 
finns alltid osäkerhetsfaktorer i förklaringarna, som är uttryck för villkoren för själva 
kunskapsproduktionen (ibid) i kontexten. I en tvångsvårdskontext blev det en utmaning för det 
interprofessionella teamet att enas om en rekommendation om användning av mobila bälten, som var ett 
problem som saknade ett av alla ansett giltigt svar. Den här typen av kontroverser är viktiga att 
uppmärksamma då de ofta rör beslutstagande genom bevakande av patientintressen. Vid beaktande av 
patientens intressen, utifrån olika ansvarsområden, perspektiv och kunskaper, framträder konsekvenserna 
av professionella skillnader. Anspråk på auktoritet gjorde det svårt att använda sig av alla medlemmars 
erfarenheter och kunskaper och därmed begränsade den optimala potentialen för IPL. Lärandet kan antas 
ha fått konsekvenser genom att Neutrala, som studien gav exempel på, uttryckte sin åsikt genom tystnad. 
Som Jasanoff (1996) påpekar finns det vanligtvis fler än två sidor (ibid), vilket innebär att medlemmar, 
med neutral ståndpunkt i sakfrågan, kan ha åsikter som inte rymmer i de motsatta ståndpunkterna. 
Samtidigt visade studien hur i kontroversen lärandet främjades vid användning av lärandestrategier i 
samband med användning av texter genom att skapa olika mening och kunskap. Detta ledde i slutändan 
till en gemensam kunskapsutveckling. Genom synliggörande av hur kunskap och makt hör ihop i 
kontroverser bidrar kontroversstudier med viktiga insikter till IPL-fältet om villkoren för en gemensam 
kunskapsutveckling.  

Vid anspråk på att skapa ny kunskap behöver jag som forskare reflektera och problematisera min egen 
roll i undersökningen av kontroversen. I studier om kontroverser ska båda sidors argument synas vilket 
underlättar för forskaren att hålla en neutral ståndpunkt i undersökningen (Hallberg, 2007). Opartiskhet 
och symmetri förutsätter varandra och rör förhållningssättet till kontroversens kunskapsfråga. I 
föreliggande studie där en kontrovers blev identifierad blev det viktigt för mig som forskare att påvisa 
båda sidors argument, men också komplexiteten i sammanhanget. Det var motiverat att påtala hur den 
här typen av kontroverser, med inneboende motsättningar som inte kan lösas genom argument, är möjliga 
att hantera. I studien av kontroversen hade dock min forskarroll, som med teori- och metodval styrde 
vilka och hur argumenten blev framställda och den komplexitet som visades, sina begränsningar.  

 
7. 2. Kön/genus inom medicin - implikationer för IPL 
 
Den andra studien syftade till att undersöka hur teamet granskade kön/genus i produktionen av 
riktlinjerna och vilka implikationerna blev för de slutliga riktlinjerna och för IPL. Studien visar hur 
lärandet och riktlinjerna fick både negativa och positiva konsekvenser när professionella skillnader 
framträdde i teamarbete.  

I teamarbetet beskrevs diskussioner om tvångsbälten och kön/genus genom professionsspecifika 
erfarenheter och kunskaper som kan antas främja ett IPL. Lärandet om komplexiteten kring kön/genus 
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resulterade i könsneutrala riktlinjer då betoning blev på makt och fokus på individen i psykiatrisk 
tvångsvård.  

I denna kontext antas ett lärande ha uppstått genom de texter som användes i konversationerna. I 
diskussioner, som var baserade på en mer frekvent användning av tvångsbälten på kvinnor, användes flera 
textuella verktyg som tillägg till muntligt språk (jämför med Mäkitalo, 2012). Texterna inkluderade en 
lagtext, mediarapporter och artiklar producerade av medlemmar i teamet. Ett antagande görs här att ett 
IPL uppstod i teamarbetet vid utbyte av professionsrelaterade tolkningar av innehållet i texterna. 

Vid användning av texter antogs ett lärande ske vid insikter om; 

 Kön/genusskillnader som var oväntade. Det faktum att kvinnor, med ett självskadande 
beteende, oftare blev tvångsbältade än starka, arga män behövde förklaras. En slutsats kom 
att bli att det inte är kön eller genus i sig som orsakar skillnaderna utan bristen på adekvat 
behandlingsmetod relaterat till en viss typ av personlighetsstörning som är mer typisk för 
kvinnor jämfört med män. Till skillnad från män beskrivs kvinnor vara mer provocerande 
och benägna att skada sig själva och därför används tvång, som en teammedlem förklarade.  

 Betydelsen av makt och dess relation till genus och den statistiskt säkerställda könsskillnaden. 
Genusrelaterade orsaker togs upp. Att kvinnor fick utstå mer tvång än män trots att män 
(oftast) är starkare var en förklaring som blev tydlig i diskussionen om etik, där 
etikkoordinatorn hade moraliska invändningar till detta. Vid diskussion om denna 
tvångsanvändning var användning av makt, enligt en teammedlems personliga erfarenhet, en 
orsak till könsskillnaden.  

 Om hur komplexa relationer mellan sociala och biologiska faktorer behöver beaktas vid 
förklaring av en synlig könsskillnad. Samtidigt är den biologiska kroppen i centrum i alla 
medicinska fält och ett biologiskt perspektiv måste inkluderas vid hantering av socialt 
konstruerat genus (jämför med Lehtinen, 2004).  

 Hur män kunde bli ouppmärksammade på grund av en könsroll som förknippades med 
kvinnor och användning av makt. Antagandet om att maktanvändning var kopplad till en 
specifik köns-/genusrelaterad diagnos och patientbeteende ledde till fokus på en 
problematisk maktrelation mellan patienter och vårdpersonal. För att öka personalens 
medvetenhet om deras användning av tvång, inkluderades en reflektion om makt i 
riktlinjerna. Förutom maktaspekten konstaterades det också att könsskillnader är del i 
föränderliga genusstrukturer. Självskadande hos kvinnor kunde uppfattas som del av en 
”könsroll” i en social struktur och unga självskadande män riskerade att bli 
ouppmärksammade på grund av deras olika sätt att uttrycka sig.  

 Att bästa sättet att hantera genus i riktlinjerna var att betona en individuell ansats. Den 
individuella funktionskapaciteten, inte den sociala tillhörigheten är viktig i undersökningar 
som alltid görs av individer.  

 Hur det neutrala pronomet ”hen” inte kunde användas i riktlinjerna för att kunna behålla 
fokus på de funna kön/genusskillnaderna.  

Genom diskussioner om problemet (kön/genus) vid användning, behandling och produktion av texter, i 
linje med en sociokulturell teori, utbytte och reflekterade medlemmarna över olika professionella 
tolkningar av genus. Det är troligt att en expert på genus skulle utvecklat diskussionen bortom ett 
dikotomiskt kön för att betona behovet av att uppmärksamma, och därmed även inkludera, individuella 
könsidentifikationer och variationer av kön/genus (hbtq-personer33).  

I diskussionen, om kön/genus som ledde till riktlinjer utan ett genusperspektiv, blev lärandet därmed 
också begränsat av professionella skillnader i form av olika expertis och individuell kunskap.  

Studien bidrar med viktiga insikter om betydelsen av att inom medicin behandla en komplex 
relation mellan kön och genus. En insikt är hur man vid diskussion om kön/genus inom 
                                                           
33 Hbtq-begreppet refererar till homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och 
identiteter (www.rfsl.se/hbtq-fakta/).  

http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/
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medicin behöver behandla kön/genus på ett annat sätt än i övriga områden. I det medicinska 
området behöver den fysiska kroppen, som följer biologiska förklaringar beaktas samtidigt som 
påverkan av sociala faktorer (Hamberg, 2004; Smirthwaite, 2010). Relationen mellan kön och 
genus behöver uppmärksammas inom IPL-fältet för att utveckla en hälso- och sjukvård som är 
jämlik. Studier om genus har uppmärksammat hur kvinnliga och manliga talmönster (Tannen, 
1990) kan ge negativa konsekvenser i interaktioner (Gilbert, 2005). Hur diskussioner om kön/genus 
förs, i interprofessionella teamarbeten, har dock inte tidigare studerats enligt funnen forskning. 
Studie 2 synliggör diskussioner där teammedlemmar, trots sin genusexpertis, på grund av en 
svårgenomtränglig terräng mellan kön och genus i ett medicinskt område, är i behov av ett 
genusmedvetet förhållningssätt.  

Dessutom visade även studie 2 (kön/genus) kunskapsskapandets villkor vid undanröjande av en 
underliggande kontrovers. Studien synliggjorde en dold, men ständigt närvarande kontrovers om man vill 
arbeta för jämställdhet och rättvisa; ska man visa upp könsskillnader för att kunna åtgärda dem eller ska 
man undvika att förstärka föreställningen om skillnad genom att låta bli att tala om skillnad? I denna 
(outtalade) kontrovers gav professionella skillnader både positiva och negativa följder för IPL.  

Konstaterandet ovan leder till en undran om det även här skulle kunna röra sig om en konstruktiv kontrovers 
kring en kontroversiell sakfråga (kön/genus)? Hur skulle denna procedur i så fall teoretiskt kunna visas?  

Försök till en sådan redogörelse är att föreslå hur makt- och lärandestrategier tillämpades i proceduren. 
Inledningsvis genom att beskriva hur lärandestrategier, enligt resultatet från studie 2, användes enligt 
följande: 

 En gemensam problemformulering  
Ska genusperspektiv inkluderas eller inte? 

 Granskning av varandras argument  
- Argument för att inkludera genusperspektiv - könsskillnaden beror på 

genusrelaterade mönster (som har samband med vårdpersonalens 
maktanvändning) 

- Argument mot att inkludera genusperspektiv - könsskillnaden beror ej på kön i 
sig utan på kön/genusrelaterade diagnoser (som har samband med 
vårdpersonalens maktanvändning) 

 Förhandling av kategoriseringar om olika syn 
Kön/genus transformeras till fokus på makt och individ 

Vid en jämförelse av argumentationen här med den underliggande kontroversen föreslås följande 
procedur: 

 En gemensam problemformulering  
Ska genusperspektiv inkluderas eller inte? 

 Granskning av varandras argument  
- Argument för att inkludera genusperspektiv - könsskillnader behöver visas upp 

för att kunna åtgärda dem 
- Argument mot att inkludera genusperspektiv - undvika att förstärka 

föreställningen om skillnad genom att låta bli att tala om skillnad 
 Förhandling av kategoriseringar om olika syn 

 Kön/genus exkluderas (för att kunna påvisa könsskillnader) och inkluderas (genom fokus 
på makt och individen) 

Den senare proceduren blottar, genom att visa de underliggande argumenten i de motstridiga 
ståndpunkterna, den inneboende, svårlösliga kontroversen; att synliggöra könsskillnader för att kunna 
förebygga dessa och agera i sakfrågan, eller att undvika att förstärka föreställningen om skillnad genom att 
inte benämna och synliggöra dessa. Avslutningen genom en förhandling ledde till att kön/genus både 
inkluderades och exkluderades; Genusperspektiv exkluderades (i riktlinjerna) för att kunna påvisa 
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könsskillnader i tvångsvård (statistiken). Genusperspektiv inkluderades genom att kön/genus ledde till fokus på 
makt och individen. Denna procedur gestaltar därmed den komplexa relationen mellan kön och genus.  

Det föreslås här också att denna kontrovers, då den var underliggande, var passiv i sin karaktär vilket 
gjorde att maktstrategier inte användes i samma utsträckning. Det gick inte att klargöra hur de två sidorna 
genom sina aktörer definierade och argumenterade för problemets tillhörighet i det egna expertområdet. Trots att olika 
expertkunskaper om genus fanns med i diskussionen går det inte att uttala sig om vilka som var för/mot 
inkludering av ett genusperspektiv. I diskussionen om kön/genus, där det presenterades både biologiska 
och sociala orsaker till könsskillnader, var det på grund av det komplexa förhållandet mellan kön och 
genus, svårt att reda ut sambanden. För att hävda auktoritet användes maktstrategin mobilisering av externa 
experter för att få stöd för sin rationella fakta, vilket var att kontakta en redaktör för att publicera en 
debattartikel. I proceduren går det inte att avgöra vilken sida (för/mot inkludering av ett genusperspektiv) 
som använde denna maktstrategi. Den sista maktstrategin förhandlande stängning eller kompromiss kan sägas 
bli använd genom att en lagtext, d.v.s. en juridisk grund, blev avgörande för resultatet. Denna, passiva, 
kontrovers skiljde sig från den tidigare illustrerade kontroversproceduren som var aktiv. Genom att 
föreslå denna procedur exemplifierar studie 2 hur hantering av en icke-aktiv, osynlig kontrovers gav både 
positiva och negativa konsekvenser för slutprodukten och för IPL.  

 

7. 3. IPL, professionella skillnader och interprofessionella 
teamarbeten 
 
Det interprofessionella lärandet, som påverkades positivt och negativt av professionella skillnader, 
var informellt, och kontextuellt, kulturellt och socialt betingat. I ett socialt sammanhang, genom 
ageranden i en tvångsvårdskontext med sina historier och kulturer, användes, behandlades och 
producerades texter som stimulerade ett IPL. Lärandet var en del i en social praktik som, förstådd 
utifrån en sociokulturell teori, använde texter (Mäkitalo, 2012) som genom medieringsprocesser 
gav bränsle till ett informellt IPL. Då lärandet i de båda studierna (1 och 2) även inkluderade 
arbetsmöten kan studierna jämföras med undersökningen av Nisbet et al. (2015) om hur möten, 
inom akutvården, gav medlemmar möjligheter till delande av perspektiv, kunskap och idéer. 
Lärandet begränsades dock av att det främst var läkare som delade sin kunskap. Detta resulterade i 
en lägre tilltro till den egna kunskapen hos icke-medicinska professioner (ibid). Resultatet i 
föreliggande studie kan också jämföras med Kvarnströms (2007) studie. Hon visade svårigheten att 
i interaktioner uppskatta och använda andra hälsoprofessioners kunskapsbidrag, med implikation 
att det blev svårt att tillämpa en helhetssyn på patienten. I studien resonerades också om hur i 
gemensamma diskussioner om problem som uppfattades vara möjliga att lösa ett informellt IPL 
blev stimulerat. Lärandet reducerades dock när problem uppfattades vara svåra att lösa och inte 
heller diskuterades tillsammans. Studien gav således exempel på hur problem som 
hälsoprofessioner hade olika uppfattningar om gjorde positiv och negativ inverkan på IPL. 
Därmed visade alla studier hur IPL både främjades och begränsades av professionella skillnader i 
teamarbete.    

De båda studiernas resultat bekräftade förväntningarna om ett team som var interprofessionellt tillsatt för 
att genom varandras expertis ge ett mervärde i processen och för slutresultatet. Processen fram till 
slutprodukten, som kom att benämnas som ett försök att formulera en ”best practice”, tyder på både vilja 
och ödmjukhet inför uppdraget. Det genomfördes av ett tillsatt team som betraktas vara ett ”färdigt” 
team med ”färdiga” kunskaper. En central kunskap i IPE är att vara ”interprofessionell", det Hammick et 
al. (2009) menar handlar om att skapa en relation som möjliggör ett gränsöverskridande. För att detta ska 
lyckas erbjuder IPE möjligheten att skapa erfarenhet av att ha kommit i kontakt med professionella 
skillnader för att öka förståelsen för vad som krävs för att uppnå ett IPL i praktiken. Genom ett arbete 
med förväntningar om att bevara det yrkesspecifika (Dahlgren, 2009) och etablera gemensamma kunskaper 
i form av ett team (Barr, 2003) skulle det studerade teamet öka kvalitén i utfallet och processen dit.  
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Denna uppsats om fallet med en ”best practice” visar utmaningar och villkoren för IPL. Vad innebär 
uppsatsens resultat om IPL i praktiken/för praktiken? Vilken betydelse kan professionella skillnader antas 
ha för IPL? Vilken kritik är viktig att lyfta i uppsatsen? Då uppsatsen är en fallstudie är det inte möjligt att 
dra generella slutsatser. En fallstudie kan däremot, genom att den möjliggör att fördjupa sig i ett autentiskt 
fall, ge exempel som kan bidra med vissa insikter;  

 Möjligheten, och samtidigt utmaningen i teamarbeten för att främja IPL ligger i att medlemmar 
som experter lyckas att både förmedla sina professionsspecifika perspektiv och kunskaper, och bli 
lärande med varandra. Som studierna visade, uppstod ett lärande genom textanvändning i 
medieringsprocesser där man genom att skapa olika mening och kunskap överbryggade klyftor 
mellan professionerna. Professionernas lärande begränsades dock vid anspråk på auktoritet som 
därmed visade att maktaspekten är nära sammanbunden med kunskapsfrågan. Kunskap och makt 
blev en symbios i studie 1 (kontrovers) där epistemiska faktorer, såsom rationell fakta, blev 
centrala. Det här innebär att vid anspråk på auktoritet, blir det svårt att vara lyhörd för varandras 
kompetenser och kunskaper, vilket försvårar ett ömsesidigt lärande.  

 Kontroverser åskådliggör ytterst villkoren för kunskapsutveckling, vilket är relevant att 
uppmärksamma i sammanhang där experter ska lära med, från och om varandra. När ett team 
delas i två läger blir det besvärligt för olika professioner, med problemformuleringsprivilegium, 
att utifrån sina utgångspunkter genom gemensamma överenskommelser berika procesessen och 
resultatet. I uppsatsen ges exempel på hur vägen till en ”best practice” kan handla om 
ansträngningar att få ”osäker” kunskap, genom övertygande argumentation och acceptans av 
allierade, legitimerad som ”sann” kunskap. En gemensam kunskapsutveckling (ett beslutstagande 
på vetenskapliga grunder) blir, på grund av kontroversens natur, sårbar även vid bästa IPL-andan.  

 Det är angeläget att främja en mer demokratisk hantering av den här typen av kontroverser. 
Medicinska kontroverser är vanliga, och som Nelkin (1992) menar ofta, på ett eller annat sätt, rör 
teknik och dess följdrisker för människor. För att bevaka patienters intressen behöver 
interprofessionella team manövrera dessa kontroverser väl, som Jasanoff (1996) påpekar sällan 
har bara två sidor (ibid). Med sannolikhet finns det medlemmar, som är neutrala i sakfrågan, som 
behöver ges utrymme att engagera sig i en kontrovers där förespråkare/motståndare tenderar att 
ta plats för att göra anspråk på auktoritet. Anspråk på auktoritet kan dock innebära att positiv 
makt utövas som Weiss et al. (2018) framhåller. Auktoritet kan ge stöd i att skapa ordning i 
teamarbetet. För att detta ska ske behöver medlemmar, förutom att ha en god sammanhållning, 
turas om att utöva auktoritet (ibid). Hävdande av expertkunskap kan leda till låsta positioner, 
vilket också kan berika processen. Genom att mötas utifrån motstridiga ståndpunkter kan 
argumenten behöva vässas för att bli mer övertygande, vilket kan ge följden att de blir mer 
genomtänkta i sitt innehåll. Granskning av argumenten leder till jämförelser av deras styrka (och 
bevisvärde) och skärskådning av normativa inslag om hur världen bör vara beskaffad eller, som 
här, hur en ”best practice” för tvångsvård bör se ut. När argumenten tas upp för diskussion, 
genom att involvera de neutrala och deras perspektiv och kunskaper, skapas förutsättningar för 
en inkluderande procedur.  

 Kritik kan riktas mot mitt anspråk på att visa på betydelsen av ett IPL. Det är en svårighet att 
uttala sig om lärande, vare sig det antas bygga på professionsspecifika kunskaper (IPL) eller 
kunskaper som inte behöver ha en koppling till professionen (kollektivt lärande). Även om 
professionsspecifika kunskaper och erfarenheter tycktes ge upphov till IPL är det, som alltid i 
forskning, befogat med en kritisk blick. 

 En undersökning om IPL i en tvångsvårdskontext, med inneboende värdekonflikter om 
paternalism eller rätt till självbestämmande, är en utmaning i sig. Denna prövning innebär att 
resultaten, då de är en av flera alternativa versioner, bör granskas kritiskt.  
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8. Slutsatser 
 

Den tidigare forskningen visar på ett behov av fler studier om ett informellt IPL. Denna uppsats bidrar 
med kunskap om betydelsen av ett informellt IPL i ett teamarbete. Studien visar hur i teamarbetet IPL 
blev invecklat när professionella skillnader framträdde på olika sätt, ibland som bränsle och ibland som 
hinder för gemensam kunskapsutveckling. Kunskapsfrågan blev central för teamet vid hantering av en 
kontrovers kring en kontroversiell sakfråga. I den här typen av kontroverser är kunskap och makt 
sammanfogade, som genom att skapa en icke-demokratisk procedur, kan bli en barriär för IPL och ett 
vetenskapligt välgrundat beslutstagande i team. Interprofessionella team, där professioner som experter 
ska ta del av varandras expertkunskaper, möter utmaningar. Samtidigt visar studien en procedur där 
interaktioner genom textanvändning ändå främjade ett IPL. Uppsatsen visar också hur lärandet fick 
konsekvenser när teamet diskuterade kön/genus. Diskussionen om kön/genus blottade dess komplexa 
innebörd som har särskild betydelse inom det medicinska området. Inom hälsoområdet uppfattas 
interprofessionellt tillsatta team ofta vara en garanti för att genom mångperspektivitet och kritisk massa 
öka kvalitén i processen och slutresultatet. I praktiken är ett teamarbete baserat på ett informellt IPL 
komplext, vilket därför gynnas av fler forskningsstudier.  

I uppsatsen identifieras nya forskningsfrågor som; Vilken betydelse får IPL i andra teamarbeten, i en 
annan kontext och teamkonstellation? På vilket sätt framträder professionella skillnader och gör inverkan 
på IPL? Och hur överensstämmer begreppet en konstruktiv kontrovers kring en kontroversiell sakfråga teoretiskt 
med andra (i praktiken existerande) kontroverser? Är begreppet tillämpningsbart i praktiken och om, hur i 
så fall kan begreppet utvecklas? 
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Bilaga 2 
                                                   Intervjuguide 
 
Berättande frågor 

1. Berätta, vad är bakgrunden till arbetet med riktlinjerna? 
2. Berätta, hur kom det sig att du kom med i arbetet?  
3. Hur ser din bakgrund ut? 
4. Har du deltagit i/gjort något liknande förut?  
5. Berätta, hur har det varit att delta i arbetet med riktlinjerna? 
6. Vilken roll har du haft? 
7. Berätta, fanns det problem i arbetet med riktlinjerna? Vilka? Om och när ni stötte på problem, 

hur gjorde ni då? 
8. Var det svårt att komma överens eller att komma fram till upplägg?  
9. Fick du gehör för dina synpunkter? Om inte, varför? 

 
Tyckande frågor 

10. Tycker du att kommittén har kunnat arbeta självständigt? 
11. Finns det perioder i kommittéarbetet som du eller någon annan tycker att ni skulle ha avvikit från 

de direktiv som fanns eller kanske ni gjorde det? 
12. Tycker du att arbetet har varit intressant, givande? På vilka sätt? 
13. Vad har du som person lärt dig? Hur i såfall? 
14. (Tycker du att du har kunnat lära någon annan?)  
15. Finns det saker som du tycker att du och kommittén skulle gjort annorlunda? 

 
Frågor om slutprodukten 

16. I slutversionen av riktlinjerna (och boken) talas om riktlinjerna som ett försök att formulera en 
”best practice”. Vad är detta? Hur kom det sig att ni formulerade er så? 

17. Hur såg skrivprocessen ut?  
18. Vad var din roll? 
19. Vilken viktig kunskap innehåller riktlinjerna? 
20. Ordföranden för Svenska Psykiatriska Föreningen nämnde under nationella tvångsvårdsdagen att 

riktlinjerna fyller ett gap, en kunskapslucka, då vården skiljer sig åt. Vilka kunskapsluckor lyfte ni 
fram i era diskussioner? 

21. När jag var på konferensen där riktlinjerna presenterades kunde jag inte annat än att notera att 
kvinnor var överrepresenterade i statistiken inom tvångsvård och speciellt bältesläggning. 
Stämmer detta? Hur ser du på detta? Vad hände med den uppgiften i ert arbete med riktlinjerna? 

22. Vad har varit det viktigaste i arbetet med riktlinjerna? För dig, för gruppen och för patienterna?  
23. Är det något du vill tillägga, som jag inte har frågat om?  

 

 

 

 

 

 

 

 







En studie om interprofessionellt lärande i 
teamarbete

En högspecialiserad vård, som kräver fungerande samarbete och teamarbete, har lett till 
spridning av interprofessionellt lärande, IPL, och att ”lära med, från och om varandra”. I 
interprofessionell utbildning, IPE, förbereds deltagarna, genom att de får möta professio-
nella skillnader, för ett framtida teamarbete. Forskning har studerat IPE, men riktat min-
dre intresse åt etablerade team och deras informella interprofessionella lärande. Denna 
licentiatuppsats syftar till att bidra med ökad kunskap om IPL i teamarbete. Studien rör 
ett teams arbete med att skapa riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård.
Huvudfrågeställningen handlar om hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur pro-
fessionella skillnader kom till uttryck och gav implikationer för IPL. Resultatet visar hur 
lärandet påverkades både negativt och positivt av professionella skillnader när teamet 
behövde hantera en kontrovers (studie 1) och granska konsekvenser av kön/genus 
(studie 2).
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