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Sammanfattning    
 
I ett team ingår flera professioner och för att arbeta i ett team krävs det att kunna 
kommunicera med varandra. Genom att belysa vad som påverkar kommunikationen och 
hur kommunikationen påverkar människan, kan det leda till att människan utvecklar sin 
förmåga att kommunicera, vilket i sin tur leder till ett förbättrat arbetsklimat.  
 
Syftet med studien är att belysa kommunikationens betydelse för människan i det 
opererande teamet och eventuella orsaker som påverkar kommunikationen. Metoden är 
en litteraturöversikt med kvalitativ innehållsanalys av vetenskapliga artiklar.  
 
Resultatet redovisas med hjälp av tre huvudteman och 11 subteman där 
kommunikationens process belyses. Operationssalens miljö med resurser, rutiner, 
tidsbrist och beslutstagande. Operationsteamets samspel med ovan – oerfaren, 
kontinuitet och respons. Rollernas innebörd på operationssal med förhållningssätt, makt 
– respekt, tystnad och ansvar är framträdande faktorer som har betydelse för 
kommunikationen och människan.  
 
I diskussionen tas tidsbrist upp som är en stor orsak till konflikter i teamet, vilket 
troligtvis orsakas av bristande resurser. Vidare har teamets sammansättning en stor 
betydelse, människors personligheter och kunskaper har en inverkan på 
kommunikationen i teamet. Feedback diskuteras och vidare diskuteras rollernas 
betydelse, såsom att sjuksköterskan tar på sig rollen som keepers of peace, för att 
behålla en god atmosfär på operationssalen. Genus diskuteras, men ses som en lucka i 
analyserade artiklar. Hierarki och maktsituationer ses som ett hinder i 
kommunikationen. Avslutningsvis diskuteras konflikt och dess betydelse för 
patientsäkerheten och en utvärdering gjord från ett projekt där personal fått 
teamhandledning.  
 
Nyckelord: communication, teamwork, operating room, roles, enviroment, interaction.
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INLEDNING 

På en operationsavdelning arbetar människor med olika professioner i arbetslag.  
Människors livsvärld påverkas och förändras av stora och små händelser när det gäller 
arbete och vardag. Studien handlar om kommunikationens betydelse för människan i det 
opererande teamet och vad det kan leda till. 
 
Som studenter inför kommande yrkesroll som operationssjuksköterskor väcks intresset 
för ämnet kommunikation. Val av ämne uppkommer så tidigt som vid 
kursintroduktionen till operationsutbildningen. Under första föreläsningen betonas 
vikten av en rak och tydlig kommunikation på operationssalen, där det arbetas i team. 
Alla professioner i teamet är beroende av varandra, vi är en del av en enhet, ingen klarar 
sig utan den andre. Kommunikation mellan människor i team tror vi är en förutsättning 
för en bra arbetsmiljö, ett gott välbefinnande på det personliga planet och framförallt för 
en optimal vård för patienten.  
 
Som nyutexaminerade operationssjuksköterskor tror vi att det infinner sig en generell 
osäkerhet och det känns angeläget att vara förberedd. Vi kommer att vara väl förberedda 
inom många områden som vi lärt i utbildningen, men kommunikation och teamarbete är 
ett område som vi inte berör tillräckligt, mer än att det är viktigt att våga vara rak och 
tydlig i sin hållning. Att kommunicera och samarbeta är något som vi tror har med vår 
personlighet att göra, det är något som kommer inifrån människan, vi är unika och 
därmed olika.  
 
Vårt intresse för ämnet stärks ytterligare när vi läser en undersökning gjord av 
Vårdförbundet och Riksförbundet för Operationssjukvård (2006) ”Att vara självklar – 
att tillhöra en profession i praktiken, att vara operationssjuksköterska”. 
 
 
BAKGRUND 

Undersökningen som Vårdförbundet utfört tillsammans med Riksföreningen för 
Operationssjukvård (2006) beskriver svenska operationssjuksköterskors upplevelser 
inom sin profession och där i ingår kommunikation, teamarbete och patientsäkerhet.  
Studien är gjord på fyra sjukhus i Sverige där totalt 50 operationssjuksköterskor deltar. 
Gruppen omfattar individer med skiftande utveckling och erfarenhet. Studien berättar 
om både positiva och negativa upplevelser. Det finns forskning som visar på väl 
fungerande team med en bra kommunikation och en stor respekt mellan kollegor. Sedan 
finns det även situationer där ett dåligt kollegialt uppförande leder till tystnad på salen. 
Personal är rädd för att yttra sig då det kan göra situationen värre. Många beskriver brist 
på respekt från kollegor gällande sjuksköterskans yrkeskunskap, ”vi är som poliser som 
hela tiden får tjata” (Riksföreningen för Operationssjukvård 2006, s. 14). Många 
uttrycker en önskan om tid till reflektion och tid till möten där olika händelser kan 
ventileras och diskuteras.  
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Kommunikation 
Som operationssjuksköterska har det genom tiderna varit viktigt med ett fungerande 
samarbete med operatören både vad det gäller kommunikation och teamarbete. Enligt 
Olsson (1993) beskriver operationssjuksköterskor, i olika åldrar och som har arbetat 
under olika tidsperioder, hur viktigt det är med en bra kommunikation på salen. Det 
framkommer att operatörens humör styr stämningen. En del läkare höjer stämningen 
och en del sänker den. Något som framhävs är vikten av att den ena yrkesprofessionen 
inte kan vara utan den andre och att teamarbete och kommunikation går hand i hand. I 
början på 1900-talet var kulturen på operationssalen sådan att operatören krävde 
fullständig lydnad och kraven på operationssjuksköterskan var att vara samarbetsvillig, 
snabb i uppfattning, ha ledaregenskaper, beslutsförmåga, tålamod, lugn, flexibilitet och 
ligga steget före i instrumenteringen. Dessa egenskaper utmärker en 
operationssjuksköterska även idag, men den stora skillnaden är att fullständig lydnad 
inte förekommer, utan att kommunikation och teamarbete är centralt. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1995) kommer ordet kommunikation från de latinska 
orden: 
 

communica´tio som betyder ”ömsesidigt utbyte” 
communi´nico som betyder ”låta få del av”, ”få del av”, ”meddela” 
commu´nis som betyder ”gemensam”, ”allmän” och ”offentlig”  

 
För att kunna kommunicera krävs ett språk eller kod där information uttrycks och att det 
finns ett fysiskt medium genom vilken information överförs. För att kunna ha en 
fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling krävs att människan kommunicerar. 
Olika språk och koder har utvecklats för kommunikation genom historien 
(Nationalencyklopedin, 1995). 
 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) härstammar ordet kommunikation från latinska 
ordet communicare och betyder ”meddela”, ”rapportera”, ”stå i förbindelse med” eller 
”underrätta om”. Kommunikationen är en process där en person, grupp eller 
organisation som sändare överför ett budskap till en annan person, grupp eller 
organisation som är mottagare. När sändaren överför budskapet till mottagaren får 
denne en insikt om budskapet. Det är inte garanterat att kommunikationen är effektiv då 
meningsinnehållet är olika för sändare och mottagare. Kommunikationsöverföringen 
kan vara muntligt ansikte mot ansikte, telefonsamtal, rapportering eller skriftlig. 
Tystnad är också en form av kommunikation. En vanlig kommunikationsmodell som 
visar kommunikationens process är informationsteoretiska modellen. Denna modell (se 
figur 1) beskrivs här i sin enklaste form med en sändare med ett budskap till en 
mottagare och där mottagaren ger återkoppling på informationen.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1  Förenklad modell av social kommunikation. (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 352). 
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Vidare talar Kaufmann och Kaufmann (2005) om att avbrott, brister och fel i 
kommunikationsprocessen är välbekanta problem. Orsaker till kommunikationsproblem 
är många. Begreppet störning används generellt för något som har en negativ påverkan 
på kommunikationsprocessen och som leder till mindre effektiv kommunikation mellan 
människor. Störningarna kan ses som kommunikationsbarriärer. Figur 2 nedan, visar 
några typiskt psyksociala kommunikationsbarriärer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2  Barriärer i kommunikationsprocessen. (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 372). 
 
Fossum (2007) framhåller att det finns många olika kommunikationsmodeller för olika 
ändamål. Författaren skriver också om att grunden för kommunikation är själva 
överföringen av budskap eller processinriktning. Grunden kan utgöra en teori, där det 
beskrivs varför, vad och/eller hur överföringen går till väga och hur resultatet blir. 
Teorin bygger på psykologiska eller socialpsykologiska begrepp och består oftast av 
uppfattningar om jaget, om olika roller och interaktioner som eventuellt innebär 
ömsesidig påverkan, växelverkan, samverkan och samspel. 
 
Dimbleby och Burton (1999) hävdar att från det att människan föds utvecklas 
kommunikation genom inlärning från familj, vänner och skola. Förbindelser skapas av 
kommunikation, men det är ingen självklarhet att människor når varandra. Det är viktigt 
att det inte bara blir ord utan att det finns något bakom orden som har en innebörd, det 
måste finnas ett syfte med kommunikation. Författarna menar att kommunikation är mer 
än ord, enligt dem är kommunikation ”processen att skapa och dela mening genom 
överföring och utbyte av tecken. Processen kräver interaktion inom jaget mellan 
människor eller mellan människa och maskin.” (Dimbleby & Burton, 1999, s. 282).  
Nilsson och Waldemarson (1995) påstår att kommunikationen består även av icke-
verbala budskap och innefattar kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester, mimik, 
ögonkontakt, tystnad, betoning och tonläge med mera. Den icke-verbala 
kommunikationen speglar människans inre liv, så som känslor, upplevelser, tankar och 
vilja och dessutom avspeglas attityder, värderingar och avsikter. Det är genom kroppens 
språk vi upprätthåller relationer till varandra och samspelet mellan människor påverkas 
av den icke-verbala kommunikationen. 
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Roller och teamarbete 
Blom, Håglin, Rehnström och Stenson (2002) skildrar att yrket har stor betydelse för 
människans identitet och hur andra människor ser på oss. Författarna framhåller att 
Goffman menar att det är människans handlingar och hur omgivningen reagerar på dem, 
som bestämmer hur vi upplever oss själva. Det är situationen som styr människan i det 
sociala spelet tillsammans med andra människor. ”Goffman fokuserar i Jaget och 
maskerna på hur vi som individer enskilt eller i samspel med andra iscensätter olika 
roller på arbetet eller i andra sociala situationer. Detta iscensättande kan ses som att vi 
tar på oss en roll.” (Blom et al., 2002, s. 68). Ett team är en grupp av individer som 
samarbetar i framförandet av en roll, för att detta ska fungera är teammedlemmarna 
beroende av varandra.   
 
Kaufmann och Kaufmann (2005) hävdar att en förutsättning för att ett team ska fungera 
effektivt är att nyckelroller är fördelade på ett välbetänkt sätt. Om inte teamets 
rollfördelning är optimalt drabbas teamet av problem (ju fler kockar, desto sämre 
soppa). Någon innehar rollen som uppgiftsspecialist och driver på arbetet i teamet på ett 
sätt så målen nås på bästa sätt, genom att ta initiativ, ge synpunkter, söka information, 
summera arbetet och skapa engagemang. En annan roll är den socioemotionella som 
skapar goda relationer och en trivsam arbetsmiljö genom att uppmuntra, harmonisera, 
reducera spänningar och kompromissa.  
 
Teamwork är ett begrepp som är svårt att översätta till svenska. Ordböcker har ingen 
fullkomlig förklaring till ordets innerbörd, mer än att det handlar om flera personer i 
grupp. Enligt Sandberg (2006) är ”team” en arbetsgrupp som samarbetar. Ursprunget 
kommer från engelskan och är en beteckning för oxar eller hästar i ett spann som drar en 
plog eller en vagn. I Sverige har ordet sitt ursprung från 1500-talet där team betyder 
töm, som fästs vid dragdjurets betsel för att styra djuret. Då det varit svårt att få en 
tillfredsställande översättning av det engelska begreppet teamwork kommer 
resultatdelen bestå av det mer förekommande ordet ”teamarbete”.  
 
Sandberg (2006) skriver om att ett bra teamarbete är i behov av ett gott arbetsklimat för 
att människor i teamet ska känna ett välbefinnande och att ett gott resultat ska uppnås. 
Teamarbete innebär ett nära samarbete med arbetskollegor mot ett gemensamt mål. 
Arbeta i team är något som blivit mer aktuellt under senare delen av 1900–talet och är 
därmed ett relativt outforskat område, enligt författaren. Teamarbete har fått en stor 
genomslagskraft i arbetslivet, men inom vården är utvecklingen svag, relaterad till 
knappa resurser och kamp mellan professioner. För att förstå vad team innebär har 
Sandberg tagit fram tre teoretiska perspektiv. Perspektiven är; gruppteorier, det 
organisatoriska sammanhanget och nyinstitutionell organisationsteori och dessa 
överlappar varandra. Från perspektiven utgår fyra aspekter vilka är struktur, processer, 
utveckling och det goda teamet. De fyra aspekterna förenar helheten i team och 
teamarbete.  
 

• Struktur – redovisar teamets uppbyggnad och resursförsörjning, såsom antal 
teammedlemmar, formell och informell kompetens, arbetsroller, teamets 
ledning, uppgifter och resurser. Även teamets autonomi och tillhörighet. 
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• Process – konkreta handlingar i teamet och i teamets arbete, men även 
kommunikativa handlingar genom samtal och informationsutbyte. 

• Utveckling – beskriver en samlad bild av handlingar och konsekvenser av 
teamarbetet. Fokuserar på mognad och dynamiken i teamet, vilka krafter det 
finns i teamet och teamarbetet och vilken betydelse det har.  

• Det goda teamet – byggs upp av de tidigare nämnda begreppen. 
 

Arbetsmiljö 
Hammarsten (1998) redovisar hur operationssjukvården blir allt mer avancerad och att 
det krävs en allt större kompetens för att arbeta i en sådan miljö. Samtidigt som 
sjukvårdsekonomin krymper, ställs det högre krav på effektivitet, som i sin tur leder till 
ökat arbetstempo. Den avancerade operationssjukvården har fått en ökning av 
komplicerade medicintekniska och kemiska produkter och kan vid fel hantering orsaka 
patient och personalskador. Operationssalens miljö innefattar i stort sett alla 
arbetsmiljöfrågor som finns på ett sjukhus, såsom psykosocial stress, ergonomiska 
problem, kemiska faktorer som ger allergi, mekaniska skador och smitta. Det är 
arbetsgivarens skyldighet enligt lag att skapa en god arbetsmiljö. Det är av stor 
betydelse att tillvarata den viktigaste och dyrbaraste resursen som finns, nämligen 
personalen. Bra arbetsmiljö leder till personal som trivs, engagerar sig och utför ett bra 
arbete med förbättrad patientvård. Lindwall och von Post (2000) beskriver 
operationssalen som en tekniskt utrustad miljö med diatermiapparater, sug, optiska 
instrument, TV-monitorer, ultraljudsapparater, c-bågar för genomlysning och mycket 
mer. Operationssalen är hjärtat på operationsavdelningen. Inredningen på salarna bör 
vara så identiska som möjligt för att personal ska orientera sig snabbt och inte 
åstadkomma några misstag. Operationssalens miljö upplevs ofta som tröttande då det på 
de flesta salar saknas fönster och inget dagsljus når salen. Det får inte finnas någon 
överflödig inredning för säkerhetens skull, vilket innebär en ganska kal och steril miljö. 
 
Sandberg (2006) menar att arbetsklimatet på en arbetsplats ser olika ut från en tid till en 
annan och är inte lika mellan arbetsplatser och team. Arbetsklimatet är dynamiskt och 
beroende av sammanhanget. Sandberg beskriver begreppet, ”Arbetsklimat är individens 
värderande helhetsupplevelse av kommunikationen på arbetsplatsen, en kvalitet i det 
sociala samspelet i framför allt den närmaste arbetsgruppen/teamet” (Sandberg, 2006, s. 
97). För att livet ska bli meningsfullt är samspelet mellan människor av stor vikt. 
Kommunikation påverkar och förändrar människor i teamet och är starkt beroende av 
arbetsklimatet.   
 

Välbefinnande 
Socialstyrelsens föreskrifter (1995:5) innehåller krav som ställs på sjuksköterskan. För 
att sjuksköterskan ska nå upp till beskrivningens krav har kommunikation mellan 
professionerna en central betydelse, enligt dem. International Council of Nurses (2000) 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor  beskriver sjuksköterskans många ansvarsområden, 
vilket sker i samarbete med andra professioner. Något som har betydelse för 
välbefinnandet är att sköta sin egna personliga hälsa, vilket innebär den mentala, 
fysiska, sociala och andliga välbefinnandet, detta för att inte äventyra patientens 
säkerhet. En annan betydelsefull punkt är att ett gott samarbete mellan olika 
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professioner och personalkategorier upprätthålls. Sjuksköterskan ska se till att ett 
stimulerande samarbete mellan professioner blir till och att det finns en förståelse för 
varandras etiska problem. En yrkesrelation grundad på kollegial ömsesidiga handlingar 
och ett uppträdande som inriktar sig mot att nå samma mål är viktigt (International 
Council of Nurses, 2000). 
 
För att människor ska kunna mötas och samspela med varandra är det viktigt att känna 
sig själv och sina egna värderingar. Eriksson (2000b) framhåller att ansandet, lekandet 
och lärandet är något som äger rum mellan själv och andra. Denna förening är som 
fenomen viktig och gynnsam för människans hälsoprocesser. Hälsa är ”att vara hel eller 
integrerad, ett tillstånd inom människan själv men som samtidigt på olika sätt är 
beroende av den andre” (Eriksson, 2000b, s. 57). Denna förening är av stor vikt för en 
god hälsa, där människan känner sig fullständig till kropp, själ och ande, personen i 
fråga upplever ett välbefinnande. Filosofer före Kristus tid och kända tänkare av idag är 
inne på att splittring hos den enskilda personen har en stor betydelse för splittring i 
relationen mellan människor. Eriksson skriver också om relation människa till 
människa, som ofta är ett problem av stor karaktär i samhället i dag. Relationer 
människor emellan har störningar och det bedrivs mycket forskning kring området. 
Eriksson framhåller att ”endast en hel människa kan helt möta en annan människa” 
(Eriksson, 2000b, s. 52) och att en god naturlig vård aktiveras i en gynnsam miljö där 
människan upplever frihet och därmed kan förverkliga sitt innersta syfte. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Vår upplevelse är att kommunikation är viktig och central vid teamarbete på en 
operationsavdelning för ett gott samarbete, effektiviteten och säkerheten. 
Kommunikation i ett opererande team är grundläggande för samarbetet och hur 
samspelet ska utvecklas. Teamet består av skilda professioner så som kirurg, 
anestesiolog, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterska. 
Människor är unika och har olika bakgrund, olika roller i teamet och är av skilda kön, 
vilket kan avspegla sig i teamet. Professioner i teamet är beroende av varandra, vi är en 
del av en enhet, ingen klarar sig utan den andre. På vilket sätt vi uttrycker oss, uppfattar 
och förstår varandra skiljer sig från person till person. Då kommunikation har en central 
roll i ett team är det av stort intresse att undersöka dess innebörd och hur det påverkar 
teammedlemmarna. Det är också av stort intresse att se vad som kan vara orsak till hur 
kommunikationen utvecklar sig. Vi vill belysa ämnet och göra befintlig forskning mer 
tillgänglig, detta för att öka förståelsen för varandra i teamet. Genom att få kännedom 
om vad som påverkar kommunikationen och hur kommunikationen påverkar 
människan, kan det leda till att människan utvecklar sin förmåga till att kommunicera, 
vilket i sin tur leder till ett förbättrat arbetsklimat. En god miljö med en god atmosfär är 
bra för människans välbefinnande i teamet och att teamets gemensamma mål uppfylls. 
Utifrån ovanstående problemformulering uppkommer frågor såsom: Påverkas 
kommunikationens process i teamet av faktorer i omgivningen, av samarbetet mellan 
människor i teamet och av genus och/eller av de olika rollerna som finns i teamet? 
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa kommunikationens betydelse för människan i det 
opererande teamet och eventuella orsaker som påverkar kommunikationen.  
 
 
METOD 

Studien är en litteraturöversikt och forskningsansatsen är kvalitativ med innehållsanalys 
av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna som studeras är kvalitativa, där 
forskning framkommer genom deltagande observationer, gruppintervju och enskilda 
intervjuer.  
 

Litteratursökning 
Arbetsprocessen startas upp med att studera gamla Magisteruppsatser från Högskolans 
arkiv, för att få en inblick i dess utformning. Litteratur söks i Högskolans Bibliotek, via 
katalog, manuellt och via referenser i annan litteratur. Diskussion uppstår om val av 
metod och osäkerhet infinner sig om att finna tillräckligt med material för valt 
forskningsområde i litteraturen. Söker generellt efter vetenskapliga artiklar i Cinahl och 
Medline med krav på peer-reviewed, för att få en överblick av relevant material. Den 
generella sökningen visar på en tillgång av vetenskapliga artiklar. De sökord som 
används vid den generella sökningen är communication och team där resultatet av 
sökningen ger en mängd artiklar. Går nu över på att mer fokuserat söka artiklar i 
databaser som överensstämmer med vårt problemområde, detta med mera specifika 
sökord och sekundärt via referenslistor. De få artiklar som påträffas via referenslistor 
visar sig inte tillföra forskningsfrågan något och väljs därmed bort. Databaserna som 
nyttjas är relevanta för ämnet kommunikation i området operationssjukvård. Vid fortsatt 
sökning i Cinahl och Medline begränsas sökorden till communication, team, teamwork i 
olika kombinationer med surgical, nurse, enviroment, interaction, role, gender, 
profession, operating room, operating theatre. Vid sökning med kombinationen 
communication, operating room och role får vi 15 träffar och fyra intressanta artiklar. 
Begreppet role är det sökord som ger bäst utdelning. De kombinerade sökord som varit 
till störst nytta är communication, teamwork och operating room. Med dessa generella 
sökord påträffas den större delen av artiklarna, abstract läses och vid större intresse 
skrivs dessa ut i fulltext eller fjärrlånas. Återstår nu 15 artiklar som granskas ytterligare 
varav åtta fångar vårt intresse. Artiklar har valts bort relaterat till för litet material eller 
att forskning handlar om det preoperativa samtalet och motsvarar inte problemområdet. 
Vid ytterliggare sökomgång läggs databasen Blackwell Synergy till, finner tre bra 
artiklar som kan skrivas ut i fulltext. Elva artiklar är aktuella för ny granskning och en 
eventuell analys, alla artiklar har en vetenskaplig grund. Artiklarna är granskade av båda 
författarna på var sitt håll och även tillsammans. Efter den sista granskningen enas 
författarna om att avlägsna en artikel, då den inte är relevant till forskningsfrågorna.  
Avlägsnad artikel används i resultatdiskussionen, därmed innehas tio artiklar (se bilaga 
1). Årtalen har ett spann mellan 2001-2006 och artiklarna har en kvalitativ ansats. Har 
inte sökt specifikt på författare, men upptäcker vid granskning att tre av artiklarna är 
skrivna av samma författare. De respondenter och observerade personer i artiklarna som 
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granskas är av olika professioner så som kirurger, anestesiologer, 
operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. 
 

Analys 

Evans (2003) beskriver analysen indelad som helhet-delar-helhet. Processen vid 
analysen av de vetenskapliga artiklarna delas in i olika skeden, läsa igenom artiklarna i 
sin helhet flera gånger, meningsbärande enheter identifieras och subteman bildas och 
fenomen framträder och sammanställs i teman. Friberg (2006) menar att i den 
kvalitativa analysen beskrivs arbetet som en rörelse från helhet till delar till ny helhet. 
Artiklarna är själva helheten och när resultatet i artiklarna sönderdelas uppstår delarna. I 
dessa delar söks bärande aspekter som ska ha betydelse för syftet. Dessa bärande 
aspekter förs samman till nytt resultat som är lika med en ny helhet. Vidare talas det om 
begreppet metasyntes och vad det innebär. Författaren skriver att ”Metasyntes är inget 
enhetligt begrepp och tillvägagångssätten beskrivs på olika sätt” (Friberg, 2006, s. 107). 
I boken tar författaren upp hur Evans klargör skillnad mellan tolkande syntes och 
beskrivande syntes. I den tolkande syntesen tolkar forskaren resultatet och eventuellt 
andra delar av studien. I den beskrivande syntesen är omtolkningen minimal, det är en 
beskrivande sammanfattning av studiernas resultat. Oavsett syntes höjs det nya 
resultatet till en högre nivå.  
 
Artiklar är nu valda och analysarbetet startas upp.  

• Artiklarnas resultatdel läses i sin helhet, för att vi vill bli bekväma med 
materialet. Med vårt syfte och delfrågor i sinnet markeras meningar eller stycken 
som verkar intressant. Det som söks är ord och begrepp som beskriver 
människors upplevelser av kommunikation av olika art och enheter som 
beskriver orsaker som påverkar kommunikationen. Dessa ord, begrepp eller 
enheter ringas in. 

• Artiklarnas resultatdel analyseras mer grundligt genom att identifiera 
nyckelfynd. Under läsandets gång numreras de delar eller meningsbärande 
enheter i studien som är av intresse för forskningsfrågan. Samtidigt som enheten 
får en siffra översätts enheten till svenska och överförs till pappersark och får 
där samma siffra. Detta för att lätt kunna återgå och hitta i studien vid ett senare 
tillfälle om behov finns. Om det finns intressanta citat från intervjuer kopplade 
till enheterna markeras även dessa. Översättning av enheter direkt på pappersark 
gör att vi får en fin översikt av materialet, vilket underlättar kommande arbete. 
Försöker att översätta texten så ordagrant som möjligt för att inget innehåll ska 
gå förlorat. 

• Varje studies översatta material läses högt för att vi som författare ska kunna 
diskutera dess innebörd. Ord och begrepp som är karaktäristiska för enheten 
noteras i marginalen. Dessa ord skrivs ned på lappar och vi söker likheter 
och/eller olikheter. Ord och enheter förs samman i grupper som sedan skapar 
nya övergripande teman som får tillfälliga rubriker. De nya teman som uppstår 
är stora, så materialet sorteras och analyseras ytterligare för att skapa subteman.   

• De övergripande temarubrikerna skrivs in i datorn, tillsammans med 
subtemarubriker. Efter detta skrivs enheterna in under respektive rubrik. Under 
analysens gång blir det tydligt att en del av enheterna är passande under mer än 
ett tema och vi har använt det så. Resultatdelen skrivs ut i pappersform och vi 
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som författare går igenom resultatet i sin helhet. En läser högt från datorn medan 
en följer texten på papper. Detta för att upptäcka eventuella fel och brister i 
texten. Under denna helhetsläsning passar vi på att sätta passande rubriker på 
våra teman.  

 
 
RESULTAT 

Resultatet av analyserat material redovisas med hjälp av tre teman och elva subteman, 
som beskriver faktorer som påverkar kommunikationens process och hur 
kommunikationen i sin tur påverkar människan i teamet. Artiklarna finns i bilaga 1 och 
följande teman är: 
 

• Operationssalens miljö 
 Resurser och dess betydelse 
 Rutiner och dess betydelse 
 Tidsbrist och dess betydelse 
 Beslutstagande och dess betydelse 
 

• Operationsteamets samspel 
 Ovan - Oerfaren och dess betydelse 
 Kontinuitetens betydelse 
 Respons och dess betydelse 
 

• Rollernas innebörd på operationssal  
 Förhållningssättets betydelse 
 Makt - Respekt och dess betydelse 
 Tystnadens betydelse 
 Ansvar och dess betydelse 
  
 

Operationssalens miljö 
Det finns en stor rädsla att göra misstag i team på operationssal. Miljön är sådan att 
misstag inte tillåts. Om misstag görs blir människan hårt dömd och detta leder till en 
offentlig förnedring. Då det är en oförlåtande och strikt arbetsmiljö uppstår nervositet, 
som lätt leder till nya misstag och ger en känsla av skuld, detta enligt författarna Silèn-
Lipponen, Tossavanien, Turunen och Smith (2005). Timmons och Tanner (2005) visar 
att sjuksköterskor avstår ifrån att starta upp något som skulle kunna uppröra eller reta 
operatören, för att bibehålla en konfliktfri arbetsmiljö. Espin och Lingard (2001) 
berättar om olika slags samtalsformer såsom skämt, historier, befallningar, frågor, 
uttalanden, påståenden, rapporteringar, tillrättavisningar, socialt småprat och tystnad. 
Dessa samtalsformer ligger till grund för hur spänning utvecklas på operationssal.  
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Resurser och dess betydelse 
Enligt Flin, Yule, McKenzie, Paterson-Brown och Maran (2006) är det många 
sjuksköterskor som upplever att ledningen inte lyssnar när de tar upp problem och 
bekymmer. Detta kan över sikt leda till att misstag uppstår. Författarna skriver om att 
trötthet och stress hos personal lätt leder till misstag, som i sin tur kan äventyra 
patientens säkerhet. För att minimera risken är det viktigt att våga påtala varandras 
trötthet mellan personalen. En resursbrist som författarna Riley och Manias (2005) 
redovisar är svårigheten att erhålla tid till förbättringsarbeten. Sjuksköterskor berättar 
om situationer där läkare blir irriterade då deras personliga önskemål, som finns 
nedskrivna på speciella kort gällande material, inte blir uppdaterade. Riley och Manias 
(2006b) framhåller att det ofta uppstår strider gällande resurser av personal och salar. 
Dessa strider leder till att sjuksköterskor känner sig frustrerade och operatörer känner 
sig irriterade i kommunikationen av dessa problem. Liknande förhållanden visas i 
studien av Lingard, Garwood och Poenaru (2004) där bristande resurser gällande 
personal och utrustning kan ge kommunikationsproblem. Småspydigheter och 
spänningar i luften förekommer när personalbrist uppstår, såsom vid lunchrast. I studien 
framkommer hur en sjuksköterska blir irriterad av situationen när kollegor går på lunch 
och hon blir ensam kvar med den preoperativa förberedelsen med nästa patient. 
Författarna har även sett att dispyter och diskussioner lätt uppstår kring teknik och olika 
ansvarsområden. Det framkommer att teammedlemmar inte har resurser för att fullfölja 
vissa uppgifter när situationen kräver det. Spänningen ökar när en i teamet efterfrågar 
något som den andre medlemmen inte kan fullfölja genast.  
 

Surgeon, as case commences: `This (headlight) is the worst one around… 
can`t we get our hands on a better one? ´ 
No response. Surgeon repeats request directly to circulating nurse:`(Mary), 
can you get me a good headlight?´ 
Circulating nurse, who is preparing materials for anaesthesia and the scrub 
nurse, says wryly: ` I won`t be able to get to it right now…maybe (junior 
resistant) can look in (Dr X`s) room´. (Lingard et al., 2004, s. 694). 
 

Rutiner och dess betydelse 
Författarna Timmons och Tanner (2005) beskriver detta i studien med att operatören 
vandrar in på salen med kaffe och smörgås i händerna och ingen påpekar något. Ett 
annat fall är när operatören anländer till salen utan huvudbonad, vilket strider mot 
operationsavdelningens regler, då det är en källa till ökad risk för infektioner. Återigen 
är det ingen som påpekar faktum, allt för att bibehålla en god arbetsmiljö. Även Riley 
och Manias (2006b) påvisar brister gällande hygienregler, där arbetskollegor nonchalant 
kommer in på sal utan att ha korrekt klädsel och ingen säger ifrån. Vidare skriver 
författarna att det finns en stor frustration bland sjuksköterskor som tvingas ta in 
patienter på operationssal innan salen är helt iordningställd, trots att det påpekas 
kommunikativt att det inte är korrekt utan går emot gällande regler. Lingard et al. 
(2004) rapporterar också om problem gällande kommunikationens betydelse när det 
handlar om hygienregler. Teamkommunikationen påverkas av frågor som sterilitet och 
patientsäkerhet och operationssjuksköterskan är alltid delaktig i dessa diskussioner. Det 
är inte ovanligt att irritation uppstår hos ansvarig operationssköterska. Silén-Lipponen et 
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al. (2005) påtalar hur viktigt det är med en fungerande och tydlig kommunikation för att 
förebygga misstag. En sjuksköterska säger: 
 

I was all the time asking about what side is going to be operated, what is 
your name and all that stuff. If somebody was doing things differently, I 
would go and demand her to change her way of treating the patients. If 
there is a case that is about right or left, everybody in the room needs to 
know it. (Silèn-Lipponen et al., 2005, s. 26). 
 

Riley, Manias och Polglase (2006) redovisar att sjuksköterskor hanterar kraven runt 
rutiner på olika sätt. Vissa sjuksköterskor är tydliga i sin kommunikation och talar högt 
med varandra när det gäller kontrollräkning av instrument och material, medan andra 
trotsar sjukhusets policy. En sjuksköterska i studien påpekar vikten av att få utrymme 
att räkna ner sina instrument inför suturering, operatören lyssnar inte utan kräver 
assistans i sitt arbete. Operatören väntar inte in sjuksköterskan utan säger att 
nedräkningen får skötas senare. Patienten lämnar salen innan kontrollräkningen är 
utförd. Espin och Lingard (2001) ser att konflikter uppstår vid rutinarbete, som att ringa 
efter nästa patient. Operatören har befogenhet att begära att nästa patient blir kallad till 
operationsavdelningen, ofta uttalas denna önskan i ett för tidigt skede.  Det är vanligt att 
sjuksköterskan ignorerar operatörens önskan, då det annars leder till oförmåga i teamet 
att hinna med förberedande åtgärder.  
 

Tidsbrist och dess betydelse 
Läkare stressar och pressar personal att arbeta snabbare i en redan stressig miljö. Detta 
leder till irritation och många tvingas arbeta övertid utan någon uppskattning. 
Kommunikationen blir lidande och misstag begås lättare. Författarna framhåller att 
situationer som är stressfyllda och ostrukturerade leder ofta till ogynnsamma 
konsekvenser (Silèn-Lipponen et al., 2005). Riley och Manias (2006b) ser ett liknande 
mönster, där patientens säkerhet sätts på spel vid tidsbrist i arbetet. Sjuksköterskor 
känner att deras aseptiska teknik inte får plats, utan prioriteras bort när tidseffektiviteten 
är det centrala. När tiden brister uppstår kommunikationskonflikter. Författarna visar på 
att det förekommer skillnader i förståelsen av hur tid ska användas för olika procedurer. 
Äganderätten av tid är en vanlig orsak till dispyter och konflikter i kommunikationen, 
där de olika professionerna ser till sitt bästa. Författarna skriver även om tidspress inne 
på sal. I en intervju visas en läkares angelägenhet av att komma igång snabbt och hur 
detta stressar en oerfaren sjuksköterska som får genomlida kommentarer från läkaren, 
som ”OK, we haven´t progressed very far. What are we waiting for?”. Denna situation 
leder till att drabbad sjuksköterska känner en stor stress och frustration av att bli 
påskyndad och mår inte väl utav den kommunikation som uppstår. Lingard et al. (2004) 
finner att hög spänning förekommer i stor omfattning mellan teammedlemmar vid 
patientbyte. Kollegor skyller förseningar i schemat på varandra, ordväxlingar innefattar 
ofta skuld. Författarna framhåller att det är lätt att hamna i en ond spiral där spänningar 
leder till ytterliggare spänningar som leder till frustration i teamet. Espin och Lingard 
(2001) framhåller att det är vanligt med befallningar och skarpa tillrättavisningar vid 
patientbyte och när patienter stryks från operationslistan, då tidsbrist är orsak. Det syns 
ingen större skillnad i utövandet av sådan kommunikation när det gäller läkare och 
sjuksköterskor. Författarnas resultat visar också på att läkare och sjuksköterskor ser 
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olika på förberedelsetiden inför en operation, ingen förståelse för hur lång tid saker och 
ting tar, vilket skapar konflikter. Det är sällan som operatören är delaktig i 
förberedelserna av patient.  
 

Beslutstagande och dess betydelse 
Riley och Manias (2006b) finner att det är vanligt med tvistemål mellan operatör och 
koordinatorsjuksköterska gällande beslut om prioriteringar och operationsschema. 
Sjuksköterskan gör en prioritering relaterad till grad av angelägenhet, detta genom 
förvärvad kunskap och erfarenhet. Operatören ifrågasätter sjuksköterskans lagliga rätt 
att avgöra vad som är akut i hans fall. Lingard et al. (2004) redovisar en ökad irritation 
och spänning i situationer där snabba beslut skall tas och ofta handlar kommunikationen 
om fysiska och konkreta ting.  
 

Operationsteamets samspel  
Silén-Lipponen et al. (2005) framhåller att gott ledarskap, erfaren personal, utbildning 
och individuell motivation är viktiga aspekter för sammansättningen av ett team. 
Motsatsen är otrygga, oroliga och omotiverade teammedlemmar med bristfällig och 
otillfredsställande färdighet, som kan riskera hela teamets sammanhållning och orsaka 
misstag. Flin et al. (2006) belyser att sjuksköterskor föredrar att arbeta med operatörer 
som berättar, upplyser och förklarar under teamarbetet. Operatörer upplever sig som 
förklarande och upplysande ledare, medan sjuksköterskor tycker att operatörerna har ett 
enväldigt ledarskap. Författarna ser också att misstag som begås kan bero på mycket, 
men bristande kommunikation och avsaknad av samtycke mellan medlemmar är något 
som ofta är en bakomliggande orsak.  
 
Ovan – oerfaren och dess betydelse 
Silèn-Lipponen et al. (2005) redovisar vad som händer när sjuksköterskor får arbeta i ett 
nytt team eller på annan enhet mot vad sköterskan är van vid. Det gör att de inte blir lika 
delaktiga i planeringen inför operation. Operatörer förväntar sig att 
operationssjuksköterska ska kunna allt om instrument och ingreppets gång, trots att 
sköterskan befinner sig på ny mark. Två sjuksköterskor berättar: 
 

In a strange team, I could not prepare myself, could not participate in 
planning…I was nothing more than a pair of hands! 
 
I was brand new and I was standing there, sweating and thinking of how I 
could help the patient. I could not ask what he wanted me to do and could 
not call the operating room supervisor. (Silèn-Lipponen et al., 2005, s. 25). 
 

Riley och Manias (2005) rapporterar om läkares förväntningar på att sjuksköterskor ska 
veta och vara väl förberedda inför operation. Varje operatör har ett kort i ett arkiv där 
behov av material och utrustning inför ingreppet finns nedskrivet. De förväntningar som 
ställs på sjuksköterskan är att korten ska vara uppdaterade och är inte detta uppfyllt 
klandras sjuksköterskan. Syftet med korten är att sjuksköterskor ska kunna förbereda 
rätt, oavsett vilket ingrepp eller operatör det handlar om. Operatören slipper upprepa 
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samma information om önskemål vid arbete med olika sjuksköterskor. Tyvärr finns inte 
tid och resurser till uppdatering, vilket leder till en otrevlig kommunikation. 
Sjuksköterskor blir disciplinerade för okunskap och brister i yrkesrollen. I studien 
framkommer det hur en operatör ber om suturmaterial, uppdatering har inte skett och 
sjuksköterskan blir osäker och frågar vilken sutur som önskas. Operatören svarar då ” `I 
will have the same stitch I’ve been using all of my life´” (Riley & Manias, 2005, s.6). I 
ett annat fall framhåller en sjuksköterska sin rädsla för att kommunicera med läkaren 
om önskat material, viskar istället till cirkulerande sjuksköterska. I ett begränsat 
utrymme endast decimeter från operatören lyckas sjuksköterskorna kommunicera via 
viskande för att undvika att exponera brist på kunskap i en ovan situation. Att visa 
bristande kompetens kan resultera i att tappa värdighet och status som kompetent 
operationssjuksköterska. Riley et al. (2006) talar om att sjuksköterskor som inte arbetar 
regelbundet inom ett specialområde eller speciellt team ofta skapar spänningar och 
konflikter. Irritation uppstår hos de mer vana sjuksköterskekollegorna och läkarna. 
Ovan sjuksköterska ställer frågor och insisterar på att räkna instrument och material, 
känner sig som en besvärlig person som inte passar in. Författarna beskriver också hur 
det är att vara nyfärdig och oerfaren. Många känner att de är långsamma och hinner inte 
utföra uppgifterna på ett effektivt sätt, vilket leder till frustration hos personen i fråga. 
Sjuksköterskor vågar inte vara raka och tydliga i kommunikationen gällande sin 
okunskap. Det finns en stor rädsla för att inte bli respekterad, utan att istället bli utfryst 
och stämplad som ineffektiv och oduglig.   
  

Kontinuitetens betydelse 
För att kunna skapa optimala arbetsförhållanden är det viktigt att känna sig bekväm och 
förtrogen med teamet. Den familjära relationen som uppstår med kontinuitet leder till en 
god atmosfär på operationssal. En förtrolig relation med kollegor gör att tilliten till sig 
själv och andra i teamet ökar. Den goda relationen tillsammans med förvärvad 
erfarenhet leder till att mindre misstag begås. Författarna ser att team på mindre enheter 
som har en god relation och samvaro, lättare och bättre förverkligar och genomför 
beslut (Silén-Lipponen et al. 2005). Riley och Manias (2005) säger att när 
sjuksköterskor arbetar med samma operatörer på en regelbunden basis förekommer det 
mindre konflikter än när sköterskor inte känner sig familjära i teamet. Riley och Manias 
(2006a) poängterar att en djup kunskap och förståelse om hur operatören arbetar och 
fungerar leder till att kommunikationen ser olika ut. En djup kunskap om operatörens 
soul är till nytta, vilket innebär förmågan till att avläsa operatörens känslomässiga 
gensvar och reaktion. Vibrationer och spänningar kan genomsyra hela luften. Det är inte 
alltid behövligt med en verbal kommunikation, med kunskap och god klinisk blick 
förvärvat av lång erfarenhet kan sjuksköterskan bedöma situationen. Ibland är det klokt 
och välbetänkt att inte ställa frågor, engagera sig i triviala konversationer då de kan leda 
till irritation i teamet. Sjuksköterskor blir experter på att styra kommunikationen. Flin et 
al. (2006) ser i studien att sjuksköterskor rapporterar en lägre tillfredsställelse i arbetet 
än läkarna, sköterskor kände sig inte respekterade i sin profession. Sjuksköterskor anser 
att kommunikationen behöver förbättras och utvecklas, medan läkare vill ha en mer 
beständig och varaktig teamsammansättning. 
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Respons och dess betydelse 
Sjuksköterskor och läkare under utbildning är välvilligt inställda till regelbunden 
genomgång, så kallad debriefing. Sjuksköterskor vill också ha sammankomster 
preoperativt med kommunikativ genomgång för att arbetet ska bli utfört på ett säkert 
sätt, något som läkarna var mindre intresserade av (Flin et al. 2006). Riley och Manias 
(2005) påtalar att vissa sjuksköterskor vill höja sin status som mer vetande och duktiga 
jämfört med sina kollegor, till och med sätta kollegor i dålig dager genom att hänga ut 
någon. Sjuksköterskor delar inte sin kunskap med varandra och undanhåller vart saker 
finns. Författarna ser även i studien att sjuksköterskor som arbetar med flera olika 
operatörer, med olika tekniker tar inte upp problem som uppstår direkt på salen. 
Problemen tas upp utanför operationssal, såsom i korridorer och behandlingsrum. I en 
annan studie med Riley och Manias (2006a) redovisas liknande resultat hur 
sjuksköterskor tävlar mot varandra om status, genom att selektivt undanhålla 
information om operatörens tekniska krav för operationen. Information och kunskap de 
besitter avslöjas endast när det är precis lämpligt för egen vinning skull. De blottar sin 
kunskap exakt när det är till behållning för patienten, vilket anses oetiskt och 
oprofessionellt i ett livsbehandlande arbete. 
 

Rollernas innebörd på operationssal  
Riley och Manias (2005) beskriver operationssalens arbete som en teaterföreställning 
där en händelse iscensätts och att skådespel är en nödvändig del av arbetet. Människor i 
olika roller som ska samarbeta. Var och en har en roll och framför repliker eller lyssnar. 
Vid de akuta händelserna är det ett drama som utspelas. När dramat svalnar av börjar 
skådespelarna småprata och några lämnar scenen. Var och en bidrar till att operationen 
flyter på, ”the show must go on” (Riley & Manias, 2005, s.6). Lingard et al. (2004) 
redogör för hur människor i teamet ser på varandras roller. Sjuksköterskan skildrar den 
egna rollen som passiv i kommunikationen, de ser sig som en lyssnande publik av 
andras kommunikation. De uttrycker att andra medlemmar talar till dem och deras 
uppgift är att lyssna. Vidare ser de operatören som självupptagen och fientligt inställd. 
Anestesiologen ser sjuksköterskan som en dokumenterare och budbärare och upplever 
operatören som en självupptagen överkontrollant. Operatören ser sig inte som 
självupptagen, de ser sig som patientens advokat. De olika rollerna påverkar 
kommunikationen. Espin och Lingard (2001) framhåller myten att det finns en 
auktoritär hierarkisk atmosfär på operationssal, där spänningar och irritationer 
förekommer mellan sjuksköterska och operatör. Resultatet visar motsägelsefullt en 
omfattande grad av diffus och diskret kommunikation mellan medlemmar i ett 
opererande team, speciellt vid mer eller mindre spänningsfyllda situationer. 
 

Förhållningssättets betydelse 
Silén-Lipponen (2005) skildrar hur olösliga problem, meningsskiljaktigheter, 
omogenhet, fientlighet och aggressivt beteende hos teammedlemmar får sjuksköterskor 
att känna sig stressade och överansträngda. Dispyter under operationen kan leda till 
överhettade känslor som kan äventyra patientens säkerhet genom att misstag begås. 
Detta beteende upplevs skrämmande och stressande, att vuxna människor beter sig på 
ett sådant egoistiskt och barnsligt sätt. Författarna talar också om vikten av aktiva och 
personligt motiverade teammedlemmar som fokuserar på patientens vård. 
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Teammedlemmar som verkligen försöker lyssna och tolka den kommunikation som 
framförs bidrar till att arbetet flyter på utan problem. Riley och Manias (2005) skildrar 
sjuksköterskors upplevelse av att läkare dramatiserar i vissa situationer. 
 

`Professor can really lose his temper and you feel like he is being 
unnecessarily dramatic´; `he can really perform´; or `he likes being centre 
stage and he´ll let you know it´ (Riley & Manias, 2005, s. 5). 

 
Författarna framhåller att detta är förekommande även bland sjuksköterskor och de blir 
då skämtsamt kända som dramatiska drottningar utav kollegor. Espin och Lingard 
(2001) beskriver att sjuksköterskor har en strategi och taktik i sättet att kommunicera. 
Genom att vara taktisk i kommunikationen kan sjuksköterskor med kommentarer avleda 
en kommande konflikt eller erbjuda olika alternativ för att lugna operatören. 
Kommunikationen är användbar, neutral och passande. Det finns en uppfattning om att 
sjuksköterskor i operationsmiljön är hårdnackade rebeller, men sjuksköterskor svarar att 
de oftast riktar uppmärksamheten till att finna en balans mellan ödmjukhet och att vara 
rebellisk. 
 

Makt-Respekt och dess betydelse 
Silén-Lipponen et al. (2005) redovisar att sjuksköterskor ibland känner sig obekväma i 
situationer som är riskfyllda. Det är viktigt att lita på sitt eget omdöme för att inte begå 
misstag. En sjuksköterska berättar: 
 

I said I knew this would be risky, and I asked if I understood correctly 
what he wanted me to do. He (the surgeon) said, `Don´t worry, just do it 
now´. But I did not feel comfortable and refused. I could have made a big 
mistake if I had not trusted my own judgement (Silén-Lipponen et al. 
2005, s. 26). 
   

Silén-Lipponen et al. (2005) belyser fler situationer där ett likgiltigt och riskfyllt 
beteende kan äventyra patientens säkerhet. Det framkommer hur operatörer envisas med 
att få sin vilja igenom. Sjuksköterskor talar om situationer som är utom deras kontroll. 
Riley och Manias (2006b) påstår att sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter är 
underordnad av hierarkisk makt från operatören. Det är inte ovanligt med tvistande 
kommunikation mellan koordinatorsjuksköterska och operatör när det handlar om 
prioriteringar i operationsschemat. Vidare skriver författarna om en stor frustration och 
stress hos både erfarna och oerfarna sjuksköterskor, då de har svårt att säga nej och har 
en upplevelse av att känna sig överkörda. Flin et al. (2006) redovisar att sjuksköterskor 
känner sig inte respekterade i sin profession, får inte den respekt de förtjänar.  
 

Tystnadens betydelse 
Sjuksköterskor tvingar sig till att förbli lugna och inte störa sig på konfliktsituationer, 
för att det inte ska påverka arbetet. Sjuksköterskor berättar hur de blir tysta under 
operationen och hur den som ”ropar högst” oftast får som den vill (Silén-Lipponen et al. 
2005). Timmons och Tanner (2005) framhåller att sjuksköterskor avstår från att starta 
upp en diskussion som skulle kunna reta operatören, det verkar viktigt att inte uppröra. 
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Trots uppenbara brister i hygienpolicy, förekommer tillfällen när sjuksköterskor väljer 
tystnad istället för att säga ifrån. Det är vanligt att sjuksköterskor lyder läkarnas krav 
trots att de inte håller med, de vill inte argumentera. Allt för att problem och konflikter 
ska förebyggas. Riley och Manias (2005) finner liknande resultat där sjuksköterskor har 
svårt för att bestrida uttryck av överlägsenhet och dominans. De försvarar sig inte utan 
blir tysta, detta förekommer i varierande grad. Några sjuksköterskor förklarar tystnaden 
som ”`I let it wash over me´ or `I’m used to it. It doesn’t bother me anymore´” (Riley & 
Manias, 2005, s. 6). Andra sjuksköterskor uttrycker att tystnad är en försvarsmekanism, 
då de har en rädsla finns för att bli straffad. Tystnaden kan ses som ett defensivt 
beteende, där sjuksköterskan sparar sig från förödmjukelse och för att känna sig 
misslyckad. Vidare påtalar författarna att viskande kommunikation är vanligt 
förekommande på operationssal, där utrymmet är begränsat med tät kroppskontakt. Det 
finns ingen privat sfär för konversation med andra. Den viskande kommunikationen kan 
ibland vara destruktiv och påverka lojaliteten. Viskandets bakomliggande orsak är 
rädslan för att kommunikativt blotta sin okunskap i en viss situation. Riley och Manias 
(2006a) påstår att sjuksköterskor kan styra kommunikationens process genom att utöva 
prudent silence, vilket innebär en välbetänkt tystnad. Istället för att störa, vilket stressar 
många läkare, avvaktar sjuksköterskan med frågor till ett bättre tillfälle. Ibland finns det 
ingen förtjänst i att fråga, det bara leder till irritation och konflikter i teamet.   

 

Ansvar och dess betydelse 

Timmons och Tanner (2005) finner ”the hostless roll” som ett framträdande tema i 
studien. Sjuksköterskor ser sig som värdinnor med ansvar att se efter och passa upp 
operatören, genom att hålla operatören på gott humör och att inte uppröra. 
Sjuksköterskorna håller på med socialt småprat för att upprätthålla en god atmosfär. En 
sjuksköterska berättar att operatörerna är bra för det mesta, men vissa av dem får ibland 
raseriutbrott. Det handlar om att ge dem det de kräver. Lingard et al. (2004) berättar om 
att det är vanligt med diskussioner och dispyter över olika roller och ansvarsområden 
och dess innebörd. Ordväxlingar kan ha starka inslag av irritation, konflikter ökar av 
förväntningar på varandras roller. Sjuksköterskan har en uppfattning om den egna 
rollens innebörd, medan operatören har en annan uppfattning om sjuksköterskans roll. 
Riley och Manias (2005) påstår att sjuksköterskor ser sig själva som keepers of the 
peace. Uppdraget är att sörja för en god atmosfär, för att bibehålla en bra relation 
mellan teammedlemmar och låta dagen gå utan konfrontationer. Några ser denna roll 
som typiskt kvinnligt. Vidare säger författarna att det är vanligt för sjuksköterskor att 
hamna i situationer där deras roll och ansvarstagande ifrågasätts. De har svårt för att 
försvara sin roll och är ovilliga att utmana sin status. Några sjuksköterskor menar att det 
handlar om ett professionellt uppträdande med förmåga att handskas med sådana 
problem. I en annan studie av Riley och Manias (2006a) belyses rollen som 
peacekeepers hos sjuksköterskan. Ansvaret innefattar att bibehålla en behaglig 
arbetsmiljö där spänningar och irritationer inte ska finnas. Spänning och irritation kan 
distrahera operatörens uppmärksamhet i arbetet. Möjligheten finns att spänningar från 
konflikter kan förflytta sig från operatören till patienten och därmed ses ansvaret 
peacekeepers som ett konstruktivt och produktivt kirurgiskt arbete. Espin och Lingard 
(2001) visar att läkare och sjuksköterskor ser olika på varandras ansvarsområden och 
roller inför en operation. Det kan ibland vara svårt att finna en balans. Olika 
ansvarområden tar olika lång tid.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Oron och osäkerheten är stor för oss som författare redan från start, våra tankar kretsar 
runt hur en magisteruppsats är uppbyggd, hur det ska gå och vad krävs för att den ska 
godkännas. För att minska denna oro granskar vi befintliga magisteruppsatser inom 
vårdvetenskapen, från bibliotekets arkiv, Högskolan i Borås. Vi får en känsla av struktur 
och innehåll, men känner fortfarande en osäkerhet. Det känns bra att processen startar 
redan första veckan med forskningsseminarium. Mycket av arbetet är förknippat med 
tankar, funderingar och idéer som skall bollas bort och fram. En process som tar tid och 
därför är det en fördel att vara två som författare, tankar och idéer diskuteras vilket leder 
till nya idéer som utmynnar i gemensamma beslut. Som människor är vi unika med 
olika kunskaper och vi kompletterar varandra. Enligt Friberg (2006) är forskningen en 
tankeprocess, där tankar och reflektioner görs på ett speciellt sätt. Tankeprocessen ter 
sig som en spiralrörelse och innehåller flera faser. Dessa faser överlappar varandra, 
ändras en fas påverkas de övriga faserna och innebär en pendling i spiralen. Syftet med 
studien är att belysa kommunikationens betydelse för människan i det opererande 
teamet och om kommunikationens process leder till synliga effekter.  
 
Dahlberg (1997) beskriver vikten av att tygla sin förförståelse för att ny kunskap ska 
utvecklas. Som studerande till specialistsjuksköterska med inriktning operation, är det 
lätt att lyssna till åsikter och samtal som är relaterat till operationsmiljön. Som människa 
påverkas vi av det vi ser, hör och upplever. Det är svårt att vara helt neutral och fri från 
värderingar. Vi bygger upp en teori om hur det är och ser ut inom området operation 
och tycker därför det viktigt att undersöka fenomenet. Vi vill öka kunskapen och 
förståelsen om hur verkligheten ser ut. Genom att ordagrant översätta artiklarnas 
resultatdelar upplever vi att vi är neutrala i vårt arbetssätt. Friberg (2006) beskriver 
Evans tolkning av metasyntes. Den beskrivande syntesen är en av dem och innebär att 
omtolkningen är minimal, det är en beskrivande sammanfattning av studiernas resultat. 
Vi stärks i vårt val av arbetssätt genom att få Evans förklaring av den beskrivande 
syntesen.  
 
Litteraturöversikt är för oss en passande modell där forskning kan samlas från olika 
håll. Enligt Friberg (2006) är litteraturöversikt en modell där det skapas översikt om hur 
det ser ut inom ett specifikt vårdvetenskapligt område eller verksamhetsområde. 
Befintlig forskning från det specifika området tas fram för att förståelsen ska öka. Vi 
som författare är inte intresserade av den lilla enheten eller det enskilda sjukhuset i vår 
forskning. Om vi begränsar oss till den lilla enheten kan resultatet påverkas av 
bakomliggande orsaker som inte är synliga. Bakomliggande orsaker skulle kunna vara 
specifika problem i organisationen. Intresset ligger i att fånga kommunikationens 
betydelse inom det opererande teamet över ett större geografiskt fält, för att få en mer 
generell uppfattning om hur det förhåller sig. Med intervjuer fångas endast en mindre 
enhets upplevelser gällande vårt forskningsområde. Under sökningens gång görs inga 
avgränsningar gällande forskningsländer, det material som erhålls är aktuell forskning 
från olika delar av världen.  
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Sökprocessen av artiklar i databaser har emellanåt varit påfrestande och frustrerande. Vi 
ser ändå en positiv utveckling att komma vidare, ju mer vi sökt och bollat med sökord 
desto mer har vi lärt oss. För varje sökomgång har vi närmat oss vårt problemområde, 
med delfrågor och syfte. Oftast har vi sökt gemensamt och diskuterat problem och 
tankar som uppstått. Ibland har vi fastnat i ett tankemönster och då har det varit positivt 
att fortsätta sökningen på egen hand. Vi tycker oss finna större antal artiklar med 
perspektiv på kommunikation mellan sjuksköterska och patient, det så kallade 
perioperativa samtalet. Det upplevs som om forskning bedrivs mer inom detta område. 
Många sökomgångar har genomförts för att finna artiklar som handlar om 
kommunikation mellan teammedlemmar på operation. I början av studietiden 
medverkar vi vid ett litteratursökningsseminarium där vi får goda råd inför 
sökprocessen och information om databaser. Cinahl och Medline rekommenderas som 
databaser, vi finner större delen av materialet i Cinahl. Sistnämnd databas har erbjudit 
ett brett sortiment av artiklar. I ett sent skede utökas sökprocessen med databasen 
Blackwell Synergy och vi blir positivt överraskade, då vi finner ytterliggare tre artiklar. 
En annan positiv aspekt är att det är en fulltextdatabas och att material blir mer 
lättillgänglig. Blackwell Synergy är ett bra komplement till Cinahl och Medline. Friberg 
(2006) upplyser om att det finns databaser som levererar hela texter (fulltextdatabaser) 
och att det även finns de som refererar till texterna (referensdatabaser). Databaserna är 
sorterade i ämnesområden, valet styrs av informationsbehovet. Att enbart söka i en 
fulltextdatabas är enkelt, men är inte att rekommendera. Det står att information väljs ut 
som förstahandskriterium i stället för att se innehåll. Fulltextdatabas ska ses som en 
extra bonus i arbetet. 
 
Analysen har sin grund från Evans (2003). Modellen beskriver analysen indelad som 
helhet – delar - helhet och processen vid analysen delas in i fyra skeden. Leta och samla 
in artiklar som berör det valda ämnet, läsa igenom artiklarna i sin helhet flera gånger, de 
meningsbärande enheterna ska identifieras och subteman bildas. Fenomen framträder 
och sammanställs i teman. Vi är positiva till denna modell som är tydlig och enkel att 
följa med helhet – delar - helhet. Artikelläsningen har ibland varit enkel och ibland svår, 
men överlag har det flutit på bra. I enstaka artiklar är engelskans utformning 
svåröversatt, eftersom vissa vedertagna uttryck används. Ibland kan en byråkratisk 
fackengelska ställa till det för oss som läsare. Det är ändå så pass lättförståeligt att 
sovring av artiklar genomförs utan större problem. Arbetet med att mer fokuserat och 
konkret finna relevanta delar eller enheter och översätta dessa är ett krävande arbete 
som tar tid, men samtidigt mycket givande. Det har varit viktigt för oss att 
översättningen är så korrekt som möjligt, men det är ibland svårt att tolka innebörden i 
vissa enheter. Ser detta som en svaghet som kan påverka resultatets innehåll. Det 
framgår tydliga likheter mellan studiernas resultat, vilket gör att vi som författare ser 
tydliga mönster eller teman som uppkommer. I skrivandets process är det okomplicerat 
att föra samman enheterna under nya teman och subteman, problemet som uppkommer 
är att flera enheter passar under fler än ett subtema. Vi väljer att ta med vissa enheter 
flera gånger då de vinklar olika saker. De citat vi valt att ta med behålls på engelska 
språket för att inte innebörden i det sagda ska gå förlorat.  
 
Artiklar som redovisas i vår studie har granskats med ett öppet sinne på ett kritiskt sätt. 
Upplevelsen är att de är av god kvalité och speglar vårt syfte och innehar de krav som 
ställs. De vetenskapliga artiklarna som studeras är kvalitativa, där forskning 
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framkommer genom deltagande observationer, gruppintervju och enskilda intervjuer. 
Enligt Dahlberg (1997) är fördelen med observationer närheten till det som studeras. 
Forskaren får tillgång till information som annars är svåråtkomlig. Närheten kan också 
ge forskningsproblem, studerade personer kan uppleva forskaren som störande, vilket 
leder till svårigheter för den eller de observerade att kommunicera på lämpligt vis. När 
det handlar om intervjuer är det viktigt att forskaren förhåller sig helt öppen för det den 
utfrågade uttrycker. Det handlar om en balansgång mellan en helt ostrukturerad och en 
helt strukturerad intervju. Ett vanligt misstag är att vissa sekvenser under intervjun 
avslutas för tidigt. Det som var självklart under intervjun blir otydligt vid analysen och 
påverkar därmed resultatet. Det är för oss som författare mycket viktigt att den 
forskning som söks är aktuell. Det känns spännande att finna forskningsmaterial som är 
författat under 2000-talet, vilket kan tyda på att teamarbete ligger i tiden. Vi vill med 
vår forskning sprida färsk kunskap som människor kan ta del av och ha nytta utav. Det 
är intressant att resultaten i artiklarna har så pass lika teman, då forskningen är från 
skilda delar av världen. Vi tror att det handlar om att det är länder med liknande 
samhällsstruktur och sjukvård från västvärlden. Under helhetsläsningen finner vi att tre 
utav artiklarna utgår från samma författare och samma forskningstillfälle. Författarna 
har redovisat forskningen i tre separata artiklar, detta tycker vi är positivt. Analysen blir 
lättare av att materialet är mer överskådligt. Den artikeln som är av annan karaktär och 
går under rubriken team supervision tycker vi tillför vår forskning mycket. Trots en 
sökning är genomförd med samma sökord är denna artikel ensam i sitt slag. Vi tycker 
att det är konstigt att inte finna fler artiklar med en mer positiv anda. 

 
Resultatdiskussion 
Kaufmann och Kaufmann (2005) visar kommunikationsprocessmodellen (figur 3 
nedan) som förklarar olika barriärer som kan orsaka problem i kommunikationen. Dessa 
barriärer kan liknas med störningar som kan ha en inverkan på 
kommunikationsprocessen. Vi vill ta med denna modell med olika barriärer även i 
resultatdiskussionen för att underlätta för läsaren.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3  Barriärer i kommunikationsprocessen. (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 372). 
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Operationssalens miljö  
Kommunikation är ett centralt begrepp i teamarbete. Sandberg (2006) hävdar att det 
goda teamet är uppbyggt bland annat av konkreta handlingar i teamet och i teamets 
arbete, men även kommunikativa handlingar genom samtal och informationsutbyte. I 
resultatet framträder det tydligt att irritation och frustration uppstår mellan olika 
professioner när tiden inte räcker till. Tidsbrist verkar vara en stor orsak till konflikter 
inom teamet, då det är flera studier som lyfter fram detta i forskningen. Det förekommer 
en ständig stress vid patientbyten och i förberedelsen av patienter. Det är inte ovanligt 
med en bristande förståelse mellan olika professioner i teamet för varandra när det 
gäller hur lång tid det tar i förberedelsen inför ingreppet. Vi ser i resultatet att olika 
professioner ser till sitt bästa, äganderätten av tid leder till dispyter. Det förekommer att 
sjuksköterskor inte säger ifrån vid tydligt övertramp gällande riktlinjer. Trots att 
människor är utbildade och har riktlinjer att förhålla sig till väljer sjuksköterskor att inte 
säga ifrån. Kanske handlar det om rädsla för att fördröja operationen så att dagens 
schema ruckas eller att irritera en redan stressad operatör. Eller handlar det om 
konflikträdda personer. Det framkommer tydligt att tidseffektiviteten med en stressig 
miljö har en påverkan på kommunikationens process då människor avstår från att 
framföra viktig information. Personalen är rädd för att begå misstag och det är lättare att 
misstag begås när kommunikationen blir otydlig. Resultatet visar att stress och tidspress 
fungerar som en barriär eller som en störning i kommunikationen mellan 
teammedlemmar, denna stress verkar vara en del i människans vardagliga arbete på 
operation. Kaufmann och Kaufmann (2005) har tidspress med som en psykosocial 
barriär i kommunikationsprocessen. Tidspress ses som en negativ störning och inverkar 
på kommunikationen mellan människor. Kommunikationen blir mindre effektiv.                       
Det är svårt att komma med konkreta förslag på hur förbättring ska bli till. Det handlar 
om att tillföra resurser till sjukvården i form av pengar till personal, en fråga som 
ständigt är i ropet. Ytterligare är det viktigt att som personal våga ta upp problem och 
föra en diskussion med teamet och chefer, för att problemet ska komma fram. 
 
Hammarsten (1998) framhåller att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att planera, 
leda och följa upp arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och åtgärder 
ska vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Det är viktigt att ta hänsyn till de speciella 
förhållanden som råder på just en operationsavdelning, så som regelbunden 
undersökning av arbetsförhållanden av risker för ohälsa och olycksfall, utredning av 
orsaker till ohälsa och olyckor och att åtgärda vid behov. Von Schéele (1997) påstår att 
stress leder till en kemiskt hormonell process som påverkar både kropp och psyke. När 
människan utsätts för att arbeta under tidspress under längre tid, kallas det för farlig 
stress. Den farliga stressen innebär höga halter av stresshormoner i kroppen och 
kroppen får inte tid för återhämtning. När frustration uppstår reagerar vi med vrede eller 
ilska som väcker stressreaktioner i kroppen. I forskning om stress i arbetslivet definieras 
”begreppet stress som en process som sker mellan individ och situation och mellan 
mentala och kroppsliga förlopp” (Von Schéele, 1997, s.17). Författaren visar på att det 
är viktigt att förebygga stress i arbetslivet, den psykiska belastningen ska vara rimlig 
både kvantitativt med arbetstempo, tidspress och kvalitativt med arbetsinnehåll och 
utvecklingsmöjligheter. Vi tror att det är nedbrytande för människan att uppleva denna 
stress och att när människan är påverkad av stress är det risk för att människan känner 
ett mindre välbefinnande. Eriksson (2000a) beskriver att ”Ordet ´välbefinnande` betyder 
´att finna sig väl`. Man kan således sluta sig till att ´att äga hälsa` betyder att finna sig 
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väl i betydelsen vara sund och frisk” (Eriksson, 2000a, s. 37). Välbefinnande ska ställas 
i relation till människans inre upplevelse. Upplevelsen är en helhetskänsla.  
 

Operationsteamets samspel  
Kommunikationens process påverkas av olika faktorer. Vi tror att teamets 
sammansättning, människors personlighet och kunskaper har en betydelse för 
kommunikationen i teamet. När sjuksköterskor får arbeta i ett nytt team eller på annan 
enhet mot vad sjuksköterskorna är van vid blir de inte lika delaktiga i planeringen inför 
operation. Operatörer förväntar sig att operationssjuksköterskan ska kunna allt om 
instrument och ingreppets gång, trots att sjuksköterskan befinner sig på ny mark. 
Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om personfaktorer, vilket handlar om personliga 
egenskaper såsom attityder, förmåga, personlighet och tidigare bakgrund. Genom dessa 
faktorer påverkar människan gruppen. Individens personlighetsdrag, bakgrund, 
förmåga, kunskaper och färdigheter är av stor betydelse vid sammansättning av ett team. 
För att teamet ska bli till ett effektivt problemlösningsinstrument är det viktigt att finna 
medlemmar som kompletterar varandra och är kapabla att samarbeta. Författarna 
nämner vidare att personer med olika bakgrund kan skapa en större bredd i teamets 
arbetsperspektiv. Då resultatet visar på osäkerhet, rädsla, irritation, frustration och 
spänningar när en ovan sjuksköterska är på tillfälligt besök, tror vi att det kan bero på 
dålig planering i sammansättningen av teamet och människors oförmåga att samarbeta. 
Sjuksköterskor får ibland arbeta inom områden och team som är nya för dem. Trots 
erfarenhet och kunskaper är de ovana i just den här nya situationen. Många 
sjuksköterskor talar om ett obehag eller rädsla för att exponera sin okunskap. Rädslan är 
stor för att inte bli respekterad, bli utfryst, stämplad som ineffektiv och oduglig. Det kan 
inte vara bra att hålla saker inom sig, inte våga fråga, inte känna tillit till sina 
arbetskamrater och våga uttala sina känslor. En sådan här situation verkar ohållbar. Vi 
tror att det lätt leder till en nedåtgående spiral, där irritation föder mer irritation. 
Kommunikationens process påverkas tydligt när vi ser hur osäkerhet hos människan 
eller bristande självtillit håller tillbaka människan i sin kommunikation. Dahlberg 
(1997) beskriver paradigmteori och olika komponenter till dessa. Här skildrars 
Törnebohms kompetenskomponent, som innehåller flera faktorer, varav två är språklig 
och kommunikativ. ”Den språkliga kompetensen innebär att personer inom en kulturell 
gemenskap har språk för att hantera kulturgodsen.” (Dahlberg, 1997, s. 37). En 
fackspråklig kompetens krävs. Törnebohm menar att det finns olika nivåer i den 
språkliga kompetensen och den första nivån innefattar att kunna lyssna, förstå och lära. 
Nästa nivå handlar om att kunna skriva och tala, sista nivån att kunna utveckla sitt 
språk. Det bästa är om de som deltar i vården behärskar minst två av dessa nivåer. Att 
ha kompetens i kommunikation är viktigt för att kunna meddela sig med andra, både i 
den egna omgivning, men även utanför.  
 
Resultatet visar att irritation uppstår hos de mer vana sjuksköterskekollegorna och 
läkarna när en ovan och osäker sjuksköterska ställer frågor. Sjuksköterskan känner sig 
som en besvärlig person som inte passar in. Vi ser att ovanan och okunskapen inom ett 
nytt område eller team leder till irritationer och konflikter i teamet. Vi tror inte att 
irritationen som uppstår handlar om sjuksköterskans osäkerhet i sig, utan mer om att 
sköterskan inte vågar berätta om det. Vi tror att osäkerheten syns utanpå, trots att 
sjuksköterskan inte uttalar detta vilket gör att kollegor bli irriterade. Sandberg (2006) 
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säger att det är viktigt att det finns utrymme i ett team att visa osäkerhet, våga pröva nya 
vägar och på det sättet lära sig något nytt. Vi ser ”irritationerna” från teamet och att 
berörd person är ”känslomässigt påverkad” som barriär i kommunikationsprocessen. Vi 
tror att det är svårt att våga vara rak och tydlig i kommunikationen i teamet då 
osäkerheten infinner sig och självförtroendet inte är på topp. Vi ska inte glömma att vi 
är unika som människor och därmed olika. En del människor är mer känsliga eller 
känslosamma än andra. Vi tror att det har en betydelse för hur vi uppfattar varandra och 
den kommunikation som uppstår. Något som uttalas uppfattas olika för mig eller någon 
annan. Vissa situationer kan ibland tolkas fel beroende på hur vi mår. Kaufmann och 
Kaufmann (2005) visar på barriärer som har en påverkan på kommunikationen, en orsak 
som påverkar är det känslomässiga tillstånd som människan befinner sig i. De icke-
verbala signalerna som medmänniskor ger har också en påverkan på människan. Vidare 
talar författarna om vikten av att vara tydlig i sitt budskap som sändare och att 
återkoppling eller feedback är viktig i en kommunikationsprocess. Budskapet sänds 
fram och tillbaka tills en klar och gemensam förståelse av vad det handlar om infinner 
sig.  
 
Kaufmann och Kaufmann (2005) påstår att det är viktigt för självkänslans och 
identitetens utveckling att omgivningen ger feedback på våra handlingar. Den feedback 
vi får är även betydelsefull för uppkomsten av självförmåga, alltså vår egen upplevelse 
av vår kompetens och förmåga att hantera olika uppgifter vi ställs inför. Vi tycker att det 
är oroväckande att det är så vanligt att känna obehag av att arbeta i nya team. Vår 
upplevelse är att människor går omkring och är rädda på sin arbetsplats, därför är det 
oerhört viktigt att få respons från sina arbetskollegor för att tilliten till sig själv inte ska 
sjunka. En annan viktig del är att få tid till reflektion i teamet där ett forum för rak 
kommunikation uppstår och människan bjuds i till att uttala sina känslor. Maltén (1998) 
skriver om att självbilden är något som utvecklas via våra relationer till andra. När 
människan har en god självbild uppträder ofta denna människa stabilt i förhållande till 
andra människor och detta leder därmed sällan till stress och humörsvängningar. Vidare 
framhålls feedback som en viktig del av kommunikationsprocessen. Med feedback får 
vi reda på hur andra uppfattar det vi säger och gör, med andra ord hur vi uppfattas av 
omgivningen. ”Hur stämmer deras uppfattning om mig med min egen självbild? Vågar 
jag avslöja mina egna svagheter om jag ber andra om hjälp?” (Maltén, 1998, s. 24). 
Feedback kan vara både verbal och icke-verbal, ibland medvetet och ibland omedvetet.  
 

Rollernas innebörd på operationssal  
Det finns flera professioner med olika roller och ansvarsområden i ett team. Kaufmann 
och Kaufmann (2005) beskriver att med begreppet roll menas summan av de 
förväntningar som riktas mot en rollinnehavare. Varje person har en plats i teamet och 
vissa förväntningar är knutna till personen i fråga. Teammedlemmar har förväntningar 
på varandras arbetsroller och kommunicerar dessa till varandra. Varje rollinnehavare 
har en uppfattning av vad som förväntas av henne eller honom, en vägledning för 
handlandet. Vidare pratar författaren om den socioemotionella rollen, som vill skapa 
goda relationer och en trivsam miljö. Vi ser i vårt resultat att sjuksköterskorna ser ett 
ansvar i att vara en keepers of peace (bevara den goda atmosfären på operationssalen). 
Vårt resultat visar på att det är vanligt att sjuksköterskor i vissa situationer undviker att 
kommunicera i teamet för att det skulle uppröra. Till ansvarsområdet hör att förhindra 
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irritation och eventuella konflikter påstås det. I resultatet ser vi hur sjuksköterskan 
skildrar den egna rollen som passiv i kommunikationen, de ser sig som en lyssnande 
publik av andras kommunikation. De uttrycker att andra medlemmar talar till dem och 
deras uppgift är att lyssna.  Vissa sjuksköterskor uttrycker det som prudent silence (att 
vara taktisk i sin kommunikation och att ibland undanhålla sanningen). Här ser vi en 
tydlig störning i kommunikationens process där sjuksköterskan håller tillbaka i 
kommunikationen. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är störningar av olika slag 
en barriär i kommunikationen. När vi läser om sjuksköterskans tolkning av 
ansvarsområde i studierna reagerar vi med häpnad. Vi har svårt att förstå varför 
sjuksköterskan upplever att det ligger i deras ansvarsområde att bibehålla en behaglig 
atmosfär. Som studenter till operationssjuksköterskor har vi inte stött på någonting som 
påtalar att det är sjuksköterskans roll. Det bör ligga i allas intresse och ansvar att värna 
om en god arbetsatmosfär tycker vi. Hammarsten (1998) påstår att 
operationssjuksköterskan känner ett ansvar för den stämning som råder på 
operationssalen. Sjuksköterskan arbetar för att skapa en stämning som inger trygghet, 
som i sin tur ska leda till ett positivt operationsresultat. Om stämningen inte blir bättre, 
får sjuksköterskan ofta ”tiga och lida” för att inte göra situationen värre. Vi reagerar på 
att Hammarsten stödjer resonemanget om att sjuksköterskan känner ett stort ansvar för 
den rådande atmosfären. Vi är mycket nyfikna på hur detta fenomen infinner sig i 
sjuksköterskans roll, då vi inte lärt oss detta teoretiskt eller praktiskt. Möjligheten finns 
att det är ett paradigmskifte på gång.  
 
Vi har en nyfikenhet på om genus har någon betydelse för kommunikationens process i 
det opererande teamet, därför finns det med i en av forskningsfrågorna. Under analysen 
av artiklarna reagerar vi på att resultaten inte tar upp genusfrågan mer än i en artikel. I 
artikeln framhåller några sjuksköterskor att det är typiskt kvinnligt att ta på sig rollen 
som keepers of peace. Vi håller med om det och tror att det är typiskt kvinnligt, men det 
borde det inte vara, återigen ligger det i allas ansvar kvinna som man. Som kvinna har 
vi i oss att ta hand om och värna om andra människor. Vi tror att kvinnor helst vill att 
alla ska vara vänner och kanske omedvetet tar på sig rollen som keepers of peace. Vi 
upplever att detta måste vara ett vanligt problem och vi tror att det kan bero på ett 
kvinnodominerat arbete. Genusperspektivet är av stort intresse i samhället idag och 
media tar upp dessa frågor till debatt ofta. Ekstam (2004) talar om manligt och kvinnligt 
och beskriver könsolikheter. Det sägs att män relaterar vertikalt, medan kvinnor 
relaterar horisontellt. När mannen ingår i ett team försöker han nå så högt i rang som 
möjligt, accepterar sin plats, men arbetar på att avancera. Kvinnor visar mer hänsyn och 
drivs av en önskan att alla ska vara med och alla ska vara nöjda. Sandberg (2006) 
redovisar att ”olika könsfördelning ger olika språk och olika perspektiv, både på 
samarbetet i teamet och på de aktuella arbetsuppgifterna” (Sandberg, 2006, s. 119). 
 
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever riskfyllda situationer som obekväma, de 
känner sig stressade och frustrerade. De säger att situationer är utom deras kontroll, då 
operatörer envisas med att få sin vilja igenom. Sandberg (2006) talar om olika typer och 
grader av yrkeskunnande och kompetens i ett team. Kommunikationen och 
arbetsklimatet i ett team är sammankopplat med de arbetsroller som finns i teamet, men 
även med hierarkin. Individens inflytande är beroende av den formella positionen och 
personliga egenskaper. I resultatet ser vi att sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter 
är underordnat hierarkisk makt och att tvistande kommunikation är vanligt. Vi anser att 
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de medicinska besluten är läkarens ansvar, men läkaren får inte brista i sin respekt till 
sjuksköterskan och sätta sjuksköterskan i en obekväm situation genom att använda sin 
maktposition. Sandberg (2006) talar om olika ledarstilar och en ledarstil som är 
nödvändig i arbeten som kräver snabb samordning är den krävande och beordrande 
ledaren som pekar med hela handen. Denna ledarstil passar vid arbeten med akuta 
operationer på svårt sjuka människor, säger författaren. Vi anser att den tvistande 
kommunikation som förekommer utvecklas genom frustration och stress och kan ses 
som en störning som bildar en barriär i kommunikationsprocessen. Kaufmann och 
Kaufmann (2005) påtalar att det dagliga arbetet är fyllt av både positiva och negativa 
emotionella inslag, som påverkar trivsel och produktivitet. En ledare med emotionell 
intelligens har insikt i egna känslor och reaktionssätt och förstår därmed hur andra 
känslomässigt reagerar på honom. Empati är kärnpunkten och det handlar om förmågan 
att leva oss in i andras människors tankar och känslor. Detta tror vi är oerhört viktigt för 
att förebygga människors frustration och obehagskänslor så att inte tvister i 
kommunikationen uppstår. Det optimala är att föra fram dessa frågor och våga mötas i 
diskussioner för att utveckla sin empatiska förmåga.    
 

Sammanfattande diskussion  
Konflikt-Patientsäkerhet 
Det framkommer tydligt i resultatet att de flesta situationer som är präglade av 
frustration, irritation och spänningar leder till negativa konsekvenser för 
kommunikationen. Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om problem som kan 
komplicera kommunikationsprocessen. Begreppet störning används generellt för det 
som på ett negativt vis stör kommunikationen så att den blir mindre effektiv mellan 
människor. En störning kan vara en oläslig handstil, hög arbetsbelastning eller ett dåligt 
humör. Störningar av olika art ingår under det så kallade kommunikationsbarriären. 
Författarna talar också om att stressproblem och negativa känslor är orsak till konflikter. 
En konflikt leder till kaotiska förutsättningar och irrationella negativa känslor. Effekten 
av detta blir begränsad produktiv problemlösning och prestation. Vi ser att resultatet 
visar på att de olika kommunikationsbarriärerna leder till konflikter mellan människor i 
teamet. Under i stort sett alla teman ses irritationer leda till konflikt, de framträdande 
orsakerna i resultatet till att konflikter utlöses är arbetsmiljöns tidspress och resursbrist. 
Utlösande faktor är även teamets sammansättning med kunskap och erfarenhet, samt 
teamets rollfördelning med makt och ansvar. Enligt Ekstam (2004) så räcker det inte att 
begrunda vad konflikt handlar om, utan det viktiga är den bakomliggande orsaken till 
konflikt. Vidare talar författaren om att vi som människor tolkar samma objektiva 
situation på olika sätt när konflikter uppstår. Orsaker till att vi uppfattar saker och ting 
olika beror på kön, arv, uppfostran, utbildning, positioner i verksamheten, erfarenheter 
och behov. Vi anser att människans personligheter har stor inverkan på hur konflikter 
utvecklas. Människor är inte lika och har olika förutsättningar. Det är tydligt att vi 
reagerar och upplever på olika sätt, det räcker ibland att sitta ned och samtala om någon 
gemensam händelse och ingen av de inblandade har samma upplevelse. Jag kan tycka 
att en person var kort och lite otrevlig medan andra inte märkt någonting.  
 
Vi anser även att människor beter sig illa eller annorlunda i vissa situationer i resultatet. 
Vid något tillfälle utagerar en doktor kraftigt och kollegor påstår att det förekommer ett 
barnsligt uppträdande. Det är nog så att vid irritationer eller en kommande konflikter 
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reagerar vi olika även här. Maltén (1998) redovisar för Freuds försvarsmekanismer eller 
anpassningsreaktioner och att vi tar till dessa i trängda lägen för att försvara mitt eget 
jag när situationen känns pressande. Försvarsmekanismer är bra, men kan bli till hinder 
i kris och konfliktsituationer. I regression återfaller personen lätt till ett omoget 
beteende. Skriker, gapar, kastar saker eller slår näven i bordet. En annan 
försvarsmekanism som kan uppstå är identifikationen, där personen spelar med i teamet 
för att känna trygghet och vill inte avvika från det normala i teamet. Det är också vanligt 
att människor använder sig av bortträngning och vill inte avslöja sina problem. 
Människor sopar problemen under mattan. Vi ser bortträngningen som intressant, då 
flera forskare i vårt resultat redovisar hur sjuksköterskor förblir tysta och inget säger när 
konflikter uppstår. Några uttrycker det som deras ansvar att bibehålla en god atmosfär, 
andra att det är ingen idé att starta upp något då det bara blir värre, men vissa uttalar att 
tystnad är en försvarsmekanism och att de finns en rädsla för att bli straffad. För att 
konflikter ska reduceras anser vi det viktigt med klara och tydliga mål i teamet, att 
utvärdering och återkoppling blir en självklar del av arbetet och att teamet vågar 
konfronteras med eventuella problem på ett tidigt stadium. Vi tror att det är oerhört 
viktigt med en god relation i teamet för att kunna kommunicera på ett effektivt sätt och 
få ut något positivt av det. Det är inte bara till ondo med konflikter tror vi som 
författare, utan konflikter kan även vara utvecklande. Ekstam (2004) framhåller att det 
är omöjligt med en konfliktfri arbetsplats. När människor möts uppstår oenigheter 
relaterat till olika åsikter. Det är positivt att människor har olika åsikter och kan se på 
saker med olika perspektiv, olika åsikter leder till en dynamisk avdelning med en 
kreativ utveckling. Konflikter är inte bara destruktiva utan kan även vara konstruktiva. 
Om människor har respekt för varandras åsikter, definierar orsaken till problemet kan 
konflikten bli konstruktiv genom att sedan diskutera möjliga lösningsalternativ. 
Konstruktiva konflikter kan ibland innehålla ett starkt engagemang med höjda röster 
och gräl, men det är alltid koncentrerade på sakfrågan.  
 
Vi får inte glömma att i det opererande teamet på operationssal är det patienten som är 
det centrala. Vi har som författare ägnat den största tanken på just människan i teamet 
och vilken betydelse kommunikationen har för den och vilka orsaker det finns som kan 
ha en inverkan på kommunikationen. För det har vi absolut inte glömt patienten och det 
vi ser i resultatet är att patientens säkerhet kan förväntas påverkas av irritationer, 
frustrationer, stress, dispyter och konflikter, då dessa känslor och händelser har en 
påverkan på teammedlemmar. Vi har sett i resultatet att tidspressen leder till att vissa 
viktiga rutiner prioriteras bort när effektiviteten är det centrala. Sjuksköterskor känner 
att deras aseptiska teknik inte får plats, utan prioriteras bort då tiden rinner iväg. En 
sjuksköterska i resultatet påpekar vikten av att få utrymme att räkna ner sina instrument 
inför suturering, operatören lyssnar inte utan kräver assistans i sitt arbete. Operatören 
väntar inte in sjuksköterskan utan säger att nedräkningen får skötas senare.  I dessa fall 
argumenterar inte sjuksköterskan mot operatören utan förblir tyst. Lindwall och von 
Post (2000) skriver att sjuksköterskan ofta tar på sig skulden när patienten blir utsatt för 
ett ovärdigt vårdande av personal i teamet. En värdekonflikt uppstår när sjuksköterskan 
inte kan försvara sina ideal, utan det är kollegors krav på effektivitet som styr vården. 
Vi ser tystheten som uppstår vid rutinarbete som en stor risk för patientens säkerhet. Det 
är svårt att få fram synliga effekter av vad brister i kommunikationen gör för patienten, 
men vi anser att mycket säger sig självt. Irritationer, spänningar med kommande 
konflikter tar mycket tid från patienten och vid dispyter tror vi att arbetet stannar upp. 
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Lingard, Espin, Whyte, Regehr, Baker, Reznick, Bohnen, Orser, Doran och Grober 
(2004) har forskat runt ämnet kommunikationsmisslyckande. De påstår att ineffektiv 
kommunikation är roten till medicinska misstag och vill beskriva karaktären av 
kommunikativa misstag på operationssal och klassificerar effekten av detta. De har 
observerat 421 kommunikationshändelser, där 129 av dessa klassas som misslyckade 
och delas in i fyra orsaksgrupper. Då en kommunikationshändelse kan klassificeras 
under mer än ett tema eller kategori av misslyckade händelser blir summan av dessa mer 
än 100 %. Resultatet visar att 47,5 % är orsakade av dåligt val av tidpunkt i utväxling av 
information, ofta lämnas viktig information för sent i skedet för att kunna nyttjas till 
fullo. Så mycket som 35,7 % är orsakat av själva innehållet i informationen. 
Informationen är otillräcklig eller inte relevant för situationen. Ofta handlar det om 
felaktigt innehåll som överförs på ett slarvigt sätt. 24 % är orsakat av att medlemmar har 
svårigheter med att vara sakliga och är ofta obeslutsamma eller otydliga. 20,9 % orsakas 
av oengagerade teammedlemmar, nyckelpersoner saknas vid viktig planering, det 
förekommer tillfälligt gap i sammansättningen av teamet. Författarna påstår att 
misslyckad kommunikation leder till effekter såsom ineffektivitet, spänningar i teamet, 
bortkastade resurser, övertid, förseningar och extra besvär.  
 

Team supervision 
Hyrkäs och Appelqvist-Schmidlechner (2002) har forskat om Team supervision som var 
ett projekt som pågick mellan 1995 och 1998 och innebar att fem team var delaktiga. 
Dessa team fick tid avsatt för möten (1,5 h med tre veckors mellanrum) med stöd av 
handledare. Forskning som redovisas i studien är utförd efter år 1998, för att se effekten 
av team supervision. Detta projekt hade effekt på känslan av samhörighet, 
kommunikationen, åsiktsutövande, teamets relationer, samarbete och arbetsmotivation.  
 
Hyrkäs och Appelqvist-Schmidlechner påstår att hälften av de fem teamens medlemmar 
upplever att känslan av samhörighet utvecklats efter projektet och är nu etablerad i det 
dagliga arbetet. Vidare tycker lika många att kommunikationen har utvecklats relaterat 
till att de har fått ökad samhörighet i teamet. De känner att kommunikationen och 
yttrande av åsikter blivit mer öppen och att medlemmar blivit bättre på att lyssna till 
varandra. De flesta är nu mer försiktiga och betänksamma i kommunikationen, för att 
undvika att kränka eller förolämpa varandra. De upplever att de lärt känna varandra 
bättre och att en ökad förståelse för varandra utvecklats. Det är en positiv effekt som 
betonas. Relationen är mer nära och teamet mer sammansvetsat. Närmre hälften av de 
delaktiga tycker att konsten att ta ett beslut har utvecklats, likaså att lyssna till allas 
åsikter innan beslut tas. En annan effekt av projektet är att teamen förbättrat förmågan 
att hålla sig till ämnet när de diskuterar arbetsrelaterade frågor när de arbetar 
tillsammans. 
 
Vi anser att det är intressant och givande att se en positiv utveckling efter tillförda 
resurser. För att det ska ske en utveckling och förbättring av olika slag i ett team krävs  
förändring i form av konkret arbete anser vi. I just detta forskningsarbete tilldelas det 
extra tid för möten under handledning, något som vi tror är bra. Ett forum där alla 
förhoppningsvis kan komma till tals inom teamet. Därför tror vi att det är viktigt att 
utveckla teamen, så de blir medvetna om sina fel och brister. Sandberg (2006) påstår att 
det är viktigt att titta på vad som är behov av förändring. Utvecklingsarbeten har stora 
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chanser att bli meningsfulla om de förhållanden som ska förändras verkligen är till nytta 
för teamet och dess resultat. Det är viktigt att urskilja och kommunicera dessa 
förhållanden. Arbetsklimatet blir bättre när teammedlemmar upplever att det finns 
utrymme för handling och när de får konstruktiv och positiv feedback. Teammedlemmar 
anser att feedback är en bristvara. Författaren uttrycker att ”I det optimala teamet finns 
goda kommunikationsfärdigheter samt avspända och konstruktiva relationer mellan 
teammedlemmar” (Sandberg, 2006, s. 43). Teamets kommunikationsmönster har en 
inverkan på teamets resultat och arbetsklimat. Vi tycker att det viktigt att ta reda på 
orsakerna till problem som finns i organisationen. Personalen måste våga uttrycka sitt 
missnöje på arbetsplatsen, för att problemen ska bli synliga. Om inte problemen 
framkommer finns det ingen möjlighet att åtgärda och förbättra arbetsmiljön. Ekstam 
(2004) talar om den sjuka organisationen där arbetsplatsen skapar vantrivsel, brist av 
engagemang och känsla av illamående. Det är inte ovanligt att personal i en sådan 
organisation drabbas av fysiska sjukdomar och psykosomatisk ohälsa. Att skapa en frisk 
organisation måste vara ett centralt mål för verksamheten.  

 

Slutsats  
I det resultat som vi fått fram belyser vi störningar som påverkar kommunikationen. Vi 
har en förhoppning om att vår forskning kan leda till att vårdpersonal inom området 
operation blir medvetna om det som stör kommunikationen.  
 

• Människor måste få möjligheten till att arbeta i kontinuitet i ett team för att 
samhörighetskänslan ska infinna sig.  

• Tryggheten får en självklar plats i ett team där människor känner varandra med 
känslor och personligheter. Det blir ett välkomnande klimat för oerfarna 
teammedlemmar. 

• Det måste finnas utrymme för åsiktsutövande, den tysta individen kan ha den 
klokaste tanken.  

• Samarbete utan prestige är viktig. Alla arbetar mot samma mål, patientens bästa 
för ögonen.  

• Genom att känna glädje och motivation i ditt arbete kan mindre störningar som 
uppstår fördjupa teamkänslan.  

 
En åtgärd som stärker människan och teamkänslan är handledning enskilt och/eller i 
grupp. I grupphandledning får människorna möjlighet att ventilera sina känslor under 
ordnade former där allas åsikter är av intresse och alla blir hörda. Om människan är 
trygg och är bekräftad kan hon/han möta andra människor på ett bättre sätt. I och med 
detta utvecklas teamets kommunikativa förmåga och samarbetet fungerar bättre. När 
samarbetet fungerar bättre har det en positiv effekt på vården av patienten. Om 
människan blir motiverad och inspirerad till att förändra, utvecklas ett större välbehag i 
arbetet att vårda patienter. Det är viktigt att sjukvården på alla möjliga vis förebygger ett 
eventuellt vårdlidande.  
 
För att människan inte ska känna olustkänslor och missnöje när de går till sitt arbete är 
det viktigt med fortsatt forskning inom området som belyser problemen. 
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