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ABSTRACT 

 

My name is Therese Simonsson and my study is entitled ”professions interaction in the 

operating enviroment – an observational study of professions interaction of surgery with a 

focus on communication and hierarchy – and power factors”. Previous research shows that 

conflicts and disagreements may occur between professions in the operating room and that 

even the communication may be poor among them. Studies, that have been made, and 

explains perseptions of how professionals using their hierarchical position made use of the 

power and responded to other professions with aggression during operations. Over 20 

different surgeries, I have, on the basis of these studies´ result, made an observation study to 

observe how the professions interact with each other with a focus on communication and 

hierarchy – and power factors.  The theoretical frameworks describes, among other, 

professions, roles, communication, norms, teams, power and hierarchy. Results from the study 

show that, even if the hierarchy is, that is not the status levels as clear anymore without 

hierarchical boundaries are increasingly blurred between the professions. The doctors treated 

the nurses with respect and appreciated their knowledge. The results also showed that the 

nurses dared to question the doctors and even showed their own views more clearly than that 

previously seemed to have done. Power conflicts, which no longer seemed to exist between 

surgeons and nurses anymore, had moved to the nurses instead. Between these professions, 

both of which are at the same hierarchical level, there was a discussion and power struggles 

real tviely frequently during operations.  

 

Keyword for this study is: professions, power, hierarchy, communication and team.   
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INLEDNING 

 

 

Det här arbetet handlar om professioners sätt att interagera med varandra där innehållet är 

baserat på observationer i operationsmiljö. När människor kommer tillsammans i en grupp, på 

en arbetsplats eller i en familj uppstår en interaktion mellan dem. I interaktionen bildas sedan 

relationer, där människornas handlingssituationer måste samordnas på något sätt (Engdahl & 

Larsson, 2011). I operationsteam integrerar olika professioner med varandra för att 

tillsammans genomföra operationer på bästa sätt. Även om olika yrkesprofessioner har arbetat 

tillsammans under många år på operationssalen har man tidigare inte sett dem som ett team, 

utan mera som separata yrkeskategorier. I dagens operationsvård har teamarbete blivit ett 

etablerat uttryck där det tvärfunktionella samarbetet mellan yrkesprofessionerna måste 

fungera för att ett operativt kirurgiskt ingrepp ska kunna genomföras (Grundström Nelson & 

Hammargren, 2010). Tidigare studier visar dock på att detta tvärfunktionella samarbete inte 

alltid flyter konfliktfritt på operationssalen, utan att kommunikationen mellan professionerna 

är bristfällig och att operationsmiljön präglas av makt och hierarki på ett negativt sätt. Det 

finns studier som till och med uppger att operationssjuksköterskor har blivit fysiskt sparkade 

av kirurger under operation. 

 

Jag reagerade när jag läste detta och undrade om det verkligen stämmer, som att vissa 

professioners beteende har blivit som en norm, en oskriven regel och att det är accepterat att 

de får bete sig så. Studier visar även på att patientsäkerheten riskerar att försämras om inte 

teamarbetet fungerar på ett bra sätt.  

För att just kunna ge säker vård till patienter poängteras det ofta i operationsvärlden hur 

viktigt det är att få arbetet i operationsteam att fungera optimalt, men då studier tyder på att 

det finns brister inom teamen, blev jag nyfiken och ville undersöka detta närmare. Eftersom 

de flesta tidigare studier som gjorts bygger på intervjuer eller enkäter från enskilda 

professioner, önskade jag istället göra en observationsstudie. Att utifrån tidigare studiers 

resultat observera hur professionerna i operationsteam interagerar med varandra med speciellt 

fokus på kommunikation och hierarki – och maktfaktorer.  

Resultatet från observationsstudien är sedan tänkt att kunna användas i arbetet med att 

förbättra och fördjupa teamarbetet på operationssalen.               
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SYFTE  

 

Vården är känd för att vara en hierarkisk organisation, där läkarna alltid haft en topposition. 

På grund av sin höga hierarkiska status har de förmedlats legitim makt att leda och fatta 

beslut, vilket kan innebära att utifrån sin kompetens fatta ett snabbt beslut, utan att behöva 

förankra det hos någon annan. Under en operation är det kirurgen alternativt narkosläkaren 

som har dessa befogenheter och beslutsrätten att agera (Lindmark & Önnevik, 2010). 

Kirurgen och/eller narkosläkaren tar oftast initiativ med auktoritet i syfte att uppnå de 

gemensamma målen för operationsverksamheten. Enligt, Sandahl, Falkenström & von 

Knorring (2010), skapar den auktoriteten tillit och mening i operationsteamet, vilket är 

positivt och behövligt för att teamet ska veta vad som gäller och vilken strategi som tänkt för 

ingreppet. Men om det auktoritära agerandet skulle övergå till auktoritär maktutövning kan 

problem uppstå i organisationen eller teamen. Det kan också vara svårt för professionerna att 

hitta sina roller i teamet om inte ett väl kommunicerat syfte finns angående operationen 

och/eller organisationen kring den. Risken blir då att varje profession istället arbetar utifrån 

sina egna drivkrafter och känslor. Vilket i sin tur kan leda till att man ytterst utsätter den man 

är ansvarig för (patienten i det här fallet) för fara genom att man lämnar fältet fritt för 

konflikter och personliga maktkamper (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010).  

 

Under ett kirurgiskt operativt ingrepp måste de olika professionerna, med respektive 

kompetenser och kunskaper, samarbeta och komplettera varandra för att operationen ska 

kunna genomföras (Coe & Gould, 2008). Den interaktionen kan dock leda till konflikter, som 

till exempel missförstånd, rivaliteter och ojämn maktfördelning, då professionernas olika 

viljor, intressen och prioriteringar ska samsas om begränsade resurser (Spratt et al, 2006). 

Tidigare studier, som gjorts, visar just på att det kan förekomma konflikter och 

meningsskiljaktigheter i operationssammanhang. Att maktfaktorer och hierarkier präglat 

operationsmiljön och operationssjuksköterskor har bland annat berättat om hur de känt sig 

nervärderade och utskällda i bemötandet från aggressiva kirurger (Coe & Gould, 2008).  

 

Även om tidigare forskning visar på en operationsmiljö där hierarki och maktstrukturer varit 

negativa för verksamheten, kan dessa två begrepp ändå vara positiva för en organisation. 

Hierarkisystem kan hjälpa till att förbättra och förtydliga strukturer och en person i 

maktposition kan använda sig av sin makt för att ge vägledning samt att ta snabba viktiga 

beslut i situationer som kräver det (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). 
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De konflikter, tidigare studier visar förekommer inom operationsteam, anser jag inte ska 

behöva uppkomma på operationssalen. Vare sig det är stressiga akuta eller lugna planerade 

operationer finns det ingen anledning till negativt bemötande eller aggressiva toner. Det bör 

aldrig vara för stressigt för god kommunikation och bra planering.  

 

Syftet med observationsstudien är att utifrån tidigare studiers resultat observera det som sker i 

operationssalen, hur professionerna interagerar med varandra, med speciellt fokus på 

kommunikation samt hierarki – och maktfaktorer. Tanken är att resultatet sedan kan användas 

i arbetet med att utveckla och förbättra teamens/professionernas samarbete, att få en förståelse 

vad som fungerar bra och vad som inte gör det.   

 

PROBLEMFORMULERING 

 

För att kunna möta människors alltmer mångfasetterade vårdbehov och kunna erbjuda en god 

vård krävs det att vårdprofessionerna dels blir bättre på att samarbeta, får en kännedom om 

varandras kompetensområden och att de mer börjar arbeta i team. Av tradition utbildas läkare, 

sjuksköterskor och andra grupper inom hälso – och sjukvården i parallella utbildningar och 

möts först på allvar i arbetslivet. Då har de olika professionerna oftast en förväntan om ett 

välfungerande samarbete, men det är inte alltid det uppfylls i praktiken (Ponzer, Faresjö & 

Mogensen, 2009). Tidigare studier menar att det kan förekomma olika slags konflikter mellan 

professionerna i operationsteamen samt att hierarki - och maktstrukturer präglar arbetet på 

operationssalen på ett negativt sätt. Det är inget konstigt att hierarki förekommer på operation, 

hela vårdens organisation är uppbyggd efter ett hierarkiskt byråkratiskt system. Men om 

hierarkiska professioner utnyttjar sin position på ett felaktigt sätt kan det leda till förvirring, 

exempelvis vem som ska göra vad, och negativt stämning i teamet (Sandahl, Falkenström & 

von Knorring, 2010). Maktfaktorer, är i sig inte heller något negativt, utan kan snarare skapa 

tydlighet och ordning samt visa på vem som leder i ”svajiga”, oklara, situationer. Det är om 

maktfaktorer börjar användas mot andras vilja och hota i aggressiv ton som de kan skapa en 

känsla av distans istället för samhörighet. Brister samspelet och kommunikationen i ett team 

leder det oftast till en minskad och försämrad effektivitet, som även i värsta fall kan leda till 

att patientsäkerheten riskeras (Edling & Rydgren, 2007). Utifrån tidigare studiers resultat 

önskar jag därför observera hur professioner samspelar med varandra på operationssalen, hur 



 7 

operationsmiljön präglas av hierarki – och maktfaktorer samt hur kommunikationen mellan 

professionerna i operationsteamet fungerar?  

 

Tidigare forskning  

 

Forskning som tidigare gjorts, gällande samarbete mellan professioner i 

operationssammanhang har visat att det finns tydliga brister och problem i operationsteam. 

Enligt Coe & Gould (2006) har de så pass vanligt förekommande konflikterna förstört myten 

av att arbetet i en operationssal är det ultimata välkoordinerade samarbetet (Coe & Gould, 

2008). I intervjuer med olika operationsteams medlemmar finns berättelser om upplevelser av 

hur professioner har använt sig av hierarkiska positioner och nyttjat maktutövande, vilket 

dessa informanter menar har präglat miljön på operationssalen på ett negativt sätt (Bagian, 

Carney, Mills, Neily & West, 2010) & (Kidd & Nestel, 2006). Operationssköterskor har 

beskrivit hur de blivit nervärderade, förlöjligade och utskällda, till och med fysiskt slagna och 

där några kirurger även har kastat saker på dem (Higgins & MacIntosh, 2010). 

Operationssjuksköterskorna upplevde att kirurgerna inte fullt ut förstod deras arbete, utan 

ställde orimliga krav och agerade aggressivt om deras förväntningar inte uppfylldes (Kidd & 

Nestel, 2006). Coe & Goulds (2008) studie visar även att dagliga motsättningar, mellan 

operationssköterskor och kirurger, var vanligt förekommande, vilket, Franssén, (2000) menar 

bland annat kan beror på statusbetingelser. Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter styrdes 

av makt och kompetensskillnader (Franssén, 2000). 

Gällande kommunikationen, visar studier, att den inte bara brast mellan kirurger och 

operationspersonal, utan även kommunikationen mellan narkospersonalen och kirurger 

upplevdes bristfällig. Vid vissa tillfällen visade den sig vara så dålig att operationssköterskor 

var tvungna att förmedla informationen mellan dem (Kidd & Nestel, 2006). Professionerna i 

operationsteam har berättat att de upplevde att kommunikationen direkt försämrades när den 

behövde korsa en hierarkisk gräns inom teamet (mellan läkare och sköterska eller tvärtom 

alternativ undersköterska och läkare eller sköterska och tvärtom). Så länge kommunikationen 

hölls inom den egna professionen ansågs den fungera bra (Chaboyer, Fairweather, Gillespice 

& Gwinner, 2013). Professionerna upplevde också att kommunikationen då betydelsefull 

information behövde förmedlas ut i teamet, till exempel angående en speciell 

operationsteknik, att en speciell utrustning behövdes eller att patienten hade något specifikt 

önskemål inför operationen, fungerade på ett bra sätt mellan professionerna (Darzi et al, 

2005).  
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Det var vanligt att professionerna upplevde en oförståelse för varandras roller. Det var enbart 

kirurgerna som hade en mer positiv generell uppfattning av samarbetet på operationssalen än 

vad de andra yrkeskategorierna hade (Bagian, Carney, Mills, Neily & West, 2010). 

Statussystem är vanligt förekommande inom alla grupper och visar hur makten är fördelad 

mellan aktörerna (Elwyn, Greenhalgh & Macfarlane, 2005). Det yttersta medicinska ansvaret 

och beslutet hur vården ska bedrivas för varje patient har dock kirurgen. Hur patienten ska 

sövas ansvarar narkosläkaren för och ansvaret för omvårdanden har sjuksköterskor och 

undersköterskor. Utifrån läkarens kompetens har denne en hierarkisk position som getts 

formell makt att fatta beslut över det operativa ingreppet. Skulle läkaren/kirurgen, i form av 

sin höga position använda sig av auktoritära maktfaktorer och hota eller utföra maktangrepp 

mot någon/några andra professioner på operationssalen kan det bidra till och påverka de andra 

professionerna att bli nervösa och helt tappa fokus på sina uppgifter (Higgins & MacIntosh, 

2010) & (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). En teambaserad organisation kan få 

stora problem om inte de enskilda individerna känner förtroende för varandra och har den 

kommunikativa förmåga som krävs (Engdahl & Larsson, 2011). Är hierarkin otydlig och/eller 

samspelet samt kommunikationen brister i ett team leder det oftast till en minskad och 

försämrad effektivitet, som värsta fall även kan leda till risker för patienten (Grundström 

Nelson & Hammargren, 2010). 

Utifrån dessa resultat och det faktum att patienter riskeras att fara illa under en operation med 

anledning av att professionerna i operationsteamen inte verkar kunna samarbeta optimalt, har 

mina funderingar växt fram över hur samspelet i operationsteam på ett svenskt sjukhus ser ut 

idag. Hur operationsmiljön präglas av konflikter och dagliga motsättningar mellan 

professionerna? Hur hierarki – och maktfaktorer förekommer i operationsteam och hur 

kommunikationen fungerar mellan professionerna i operationsteamet?  

 

I detta inledande kapitel har jag redogjort för studiens syfte, problemformulering och den 

forskning som tidigare gjorts bland professioner i kirurgiska operationsteam. Utifrån denna 

forsknings resultat är syftet att observera det som sker i operationssalen, hur de olika 

professionerna interagerar med varandra med specifikt fokus på kommunikation samt hierarki 

– och maktfaktorer. Huruvida dessa begrepp förekommer och präglar operationsteamen.  

Nästa stycke handlar om de teoretiska utgångspunkterna jag har använt mig av i studien.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

De begrepp och teorier som fokuserats närmare på i observationsstudien redovisas i följande 

kapitel. Dessa teoretiska utgångspunkter utformades under inläsningen av tidigare forskning, 

då de kontinuerligt återkom i tidigare studier angående professioner i operationsteam. Jag har 

även valt att redovisa för vad som är normala företeelser på operationssalen och för att lättare 

förstå hur ett operationsteam fungerar och är uppbyggt valde jag att även redovisa det som en 

egen del i samma stycke som grupper/team.  

 

Grupper/Team 

 

En grupp består av människor som samlats för att lösa en gemensam uppgift och för att få 

utbyte av varandras sällskap. Oavsett om man är frivillig eller påtvingad medlem i gruppen 

måste vissa grundläggande problem, som rör samspel, roller och relationer lösas. I arbetet 

med att lösa dessa problem skapas en gruppkultur, ett sätt för gruppen att agera på (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Så länge handlingarna är de förväntade i situationen märks de inte, men 

skulle någon agera på ett avvikande sätt kan det uppstå konflikter och problem. De bestämda 

regler/principer som människor förväntas följa kallas normer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Med tiden stakar normerna ut gränser för accepterat uppträdande och fungerar som kontroller 

av gruppmedlemmars uppförande (Elwyn, Greenhalgh & Macfarlane, 2005). När det gäller 

gruppkulturen skapar den i sin tur relations – och beteendemönster, vem man pratar med och 

vilket gruppklimat som utvecklas (Nilsson & Waldemarson, 2007). Relationerna i gruppen 

påverkas om gruppen är tillsammans hela tiden eller bara vid enstaka tillfällen. Även 

fördelningen av status påverkar både relationerna och arbetsklimatet (Önnevik, 2010). 

 

När en grupp människor sätts ihop för att arbeta med en gemensam uppgift, som de är 

ansvariga för, talar man om ett team. Medlemmarna i teamet brukar ha olika fördelade 

funktioner, men är beroende av varandra för att uppnå målet (Engdahl & Larsson, 2011). Ett 

bra fungerande team kännetecknas bland annat av att medlemmarna har kunskap om varandra. 

Förståelse för och om varandra kan många gånger göra att missförstånd och konflikter 

undviks (Önnevik, 2010). Beroende på hur samarbetet är i teamet påverkar det också 

effektiviteten i hela organisationen.  

Även om teamarbete är ett relativt nytt begrepp har det ändå kommit att bli en vanlig 

arbetsmodell i dagens operationssjukvård (Coe & Gould, 2008). I operationsteamet är alla 
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professioner beroende av varandra för att en operation ska kunna genomföras. Ett 

operationsteam består av olika yrkeskategorier, där varje profession har sin speciella kunskap 

och sitt ansvar. Oavsett sjukhus består alltid ett operationsteam av en eller två kirurger, en 

operationssjuksköterska, en operationsundersköterska, en narkosläkare och en 

narkossjuksköterska. För att det tvärfunktionella samarbetet ska fungera på bästa sätt krävs att 

de olika professionerna har en god och tydlig kommunikation med varandra, en ömsesidig 

respekt och att teamets sammansättning inte varierar alltför mycket. En teammedlems 

agerande kan vara tillräckligt för att äventyra hela operationsteamets arbete (Grundström 

Nelson & Hammargren, 2010).  

 

Makt och Hierarki 

 

Makt är varken någonting positivt eller negativt, det är vad man använder makten till som 

avgör vad den är. När man säger att en person eller grupp har makt är det detsamma som att 

säga att den personen/gruppen är i stånd att påverka en situation eller får något att hända som 

har betydelse för personens/gruppens intressen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En del menar att 

makt handlar om tillgången på resurser, några ser att makt utvecklas vid former av sociala 

relationer och andra anser att makt hänger samman med former av beroendeställning 

(Repstad, 2005). 

Som begrepp kan makt förstås som förmåga eller som möjlighet. Med makt som förmåga 

innebär att makten finns boende i individen, antingen har man makten eller inte oberoende av 

situationen. Makt som möjlighet är situationsbunden och beroende på olika situationer kan 

man styra verksamheten i den riktning man önskar (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 

2010). Det är vanligt att se makt och maktfaktorer i relation till hur organisationen är 

uppbyggd, hur makt samverkar med eller motverkas av hierarkin i organisationen. 

Maktprocesser i organisationer kan exempelvis förklara varför konflikter blossar upp eller 

tystas ner (Wahl, Höök, Holgersson & Linghag, 2001). 

Inom organisationsteorin är det vanligt att definiera makt som en aktörs, person eller grupp, 

förmåga att övervinna motstånd för att uppnå ett önskat mål eller resultat. Övertalning, som 

maktutövning, hänger ofta samman med specialiserad kunskap och följer dessutom gärna den 

professionella statushierarkin på området. Där formaliserad kompetens på hög nivå ger status 

som förvaltare av kunskap. Denna typ av makt är också ofta knuten till professionalisering, 

där just professionella anses legitima kunskapsaktörer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Hierarki definieras som en social rangordning och beskrivs som en organisationsform med ett 

utvecklat centralstyre. Hierarkiska system hittas bland annat i Max Webers byråkratiska skola, 

där specialisering och strikt ansvars- och arbetsfördelning är kända begrepp. I de byråkratiska 

organisationer som finns idag är det i stor utsträckning regler och normer som styr 

verksamheten. Regler och normer är bland annat bra när det gäller att skapa tydlighet i 

verksamheten (Lindmark & Önnevik, 2010). När det gäller sjukvården är den djupt präglad av 

hierarki och strukturerna sitter kvar sedan lång tid tillbaka. Eftersom de är så gamla och blivit 

accepterade är de inte lätta att bryta/ändra (Bleakley, Boyden, Hobbs; Walsh & Allard, 2006). 

Högst upp i vårdhierarkin befinner sig läkarna med en unik status och maktposition, med hög 

grad av autonomi både i det medicinska arbetet och gentemot andra yrkesgrupper. 

Sjuksköterskor och undersköterskor kommer längre ner i vårdorganisationen i allt mer 

underordnade positioner (Franssén, 2000). Dessa professioner bildar tillsammans ett 

karaktäristiskt multiprofessionellt teamarbete, där operationsteam är ett exempel.  

 

Vid all form av samarbete kan det alltid uppstå konflikter och det är vanligare att detta sker 

vid interprofessionell samverkan. Olika typer av konflikter som kan uppstå vid denna typ av 

samarbete är bland annat missförstånd, rivaliteter och ojämn maktfördelning och eller oklar 

rollfördelning (Spratt et al, 2006).  Även oklarheter kring vart den ena professionen slutar och 

vart den andra tar vid kan också leda till meningsskiljaktigheter. Av misstag eller 

missförstånd kan professionerna inkräkta på varandras yrkesområden (Hall, 2005). 

Makt som utövas auktoritärt, mot andras vilja, eller med hot om repressalier, kan vara 

smärtsamt och skapar en känsla av distans (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). En 

läkare som till exempel utifrån sin hierarkiska topposition använder sig av makt för att få sin 

vilja igenom i operationsteamet kan bidra till att arbetsmiljön blir sämre och att segregationen 

mellan de olika professionerna i operationssalen ökar (Bleakley, Boyden, Hobbs, Walsh & 

Allard, 2006).  

Agera med auktoritet är någonting annat än att visa auktoritär maktutövning. Hos en läkare 

som agerar med auktoritet är makten legitim, han/hon har blivit tilldelad att utöva den makten 

utifrån dennes kompetens och hierarkiska position. Att agera med auktoritet menas att ta 

initiativ och handla för att uppnå de gemensamma målen för teamet. Den som leder med 

auktoritet bidrar till att skapa tillit och mening i operationsteamet (Sandahl, Falkenström & 

von Knorring, 2010).  
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Kommunikation 

 

En av de avgörande faktorerna för hur en organisation fungerar är kommunikation och för att 

man ska kunna anpassa sig till andra måste man veta vad de har gjort eller tänker göra. Denna 

information kommer bara fram om kommunikationen i organisationen fungerar 

tillfredställande (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikationen kan ske via flera kanaler, 

antingen som verbal kommunikation, språk/tal – ord som uttalas mellan två eller flera 

individer. Den kan även ske som icke verbal kommunikation, då genom kroppsrörelser, 

kroppshållning, ögonkontakt eller gester (Önnevik, 2010). 

Vanligtvis skiljs även kommunikationen åt i formell kommunikation och informell 

kommunikation. Den formella kommunikationen handlar om planerade upplägg för 

informationsförmedling som är relaterade till organisationens hierarkiska styrsystem och 

etablerade arrangemang för samarbete mellan olika medarbetare eller grupper av medarbetare 

i organisationen. Den formella kommunikationen är direkt relaterad till den verksamhet och 

arbete som utförs. Informella kommunikationen pågår kontinuerligt där medarbetare möts. 

Innehållet i den informella kommunikationen är oftast det som alla har gemensamt, 

arbetsplatsen, arbetsuppgifter, ledare/chefer. Oftast har anställda i organisationer mest kontakt 

med personer som arbetar med likartade eller besläktade uppgifter och som har lika status på 

samma hierarkiska nivå som de själva. Tydliga resultat visar att kommunikationsmängden 

avtar betydligt när man korsar en formell organisationsgräns som åtskiljer olika avdelningar 

eller kontor (Jacobsen & Thorsvik, 2007). 

 

Förutom att kommunikation bland annat fungerar som en informationsfunktion mellan 

människor, där åsikter, kunskap och tankar utbyts, har den en också en emotiv funktion. Den 

är kopplad till den sociala funktionen som handlar om relationer, roller, inflytande och status. 

En grundläggande social funktion är exempelvis att genom en hälsning, ett leende eller en 

blick bekräfta varandra och att man sett att en annan person är närvarande. Småprat och att ha 

roligt på jobbet tillhör också en viktig del i den sociala funktionen (Nilsson & Waldemarson, 

2007). 

Det är vanligt att kommunikationen mellan Chef/ledning och anställda är dålig, men lika 

vanligt är det att kommunikationen mellan de anställda också är dålig och att man vet för lite 

om varandras arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Oftast är sammanhanget eller situationen, 

där vi samspelar och utväxlar meddelanden, så bekant och vardaglig att vi inte lägger märke 

till den eller hur den inverkar på kommunikationen och våra tolkningar av andra. Men all 
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kommunikation äger dock rum i en både fysisk, psykologisk, social och kulturell kontext. Den 

fysiska kontexten rör saker som plats, tid och yttre händelser. Det psykologiska 

sammanhanget innebär tankar, känslor, erfarenhet, stress och försvarsattityder. Den sociala 

kontexten handlar om identitet, relationer, makt och roller och den kulturella om 

gemensamma värderingar, attityder, världsbild och språk. Studerar man kommunikation utan 

att ta hänsyn till kontexten eller sammanhanget kommer man att göra feltolkningar, dra fel 

slutsatser, förväntningar av avvikande handlingar och beteenden samt missbedöma effekterna 

av kommunikationen. En utomstående kan märka hur individerna samarbetar bättre eller 

sämre, enbart genom att lägga märke till hur kommunikationen är mellan dem (Nilsson & 

Waldemarson, 2007).     

 

Professioner och Roller 

 

Under de senaste åren har professionerna blivit alltmer ”nischade” för att innehålla 

spetskunskaper till expertområden. Exempelvis har läkarprofessionen varit ett yrke där 

läkaren förväntades stå för all form av vård själv till att numera ha utvecklats och 

differentierats till en mängd olika specifika kategorier, som exempelvis kirurg och 

narkosläkare (Hall, 2005). En följd av detta är att det ställs ett större krav på ökat samarbete 

mellan olika professioner. För att kunna uppnå önskat resultat behöver olika typer av 

kompetenser och kunskaper sammanfogas. Denna interaktion kan dock leda till konflikter då 

flera olika viljor, intressen och prioriteringar ska samsas om begränsade resurser (Spratt et al, 

2006). 

Sociologen, Frank Parkin, menade att den faktor som skapar störst ojämnlikhet i det moderna 

samhället bottnar i yrkestillhörigheten. Hans teori, ”social inhägnad”, bygger på att skilda 

yrkesgrupper är olika starka och att de ofta brukar framhäva sig själva och sin grupps 

intressen för att få ensamrätten på attraktiva arbetsuppgifter och skaffa sig olika slags 

privilegier (Repstad, 2005). Även sociolog, Abbott, förklarar med hjälp av professionsteorin 

hur olika professioner ofta konkurrerar med varandra och försöker monopolisera områden 

(Brante, 2009). 

 

Varför konflikter verka förekomma i operationsteam och varför dagliga motsättningar uppstår 

mellan professioner då respektive professionsgrupp hela tiden försöker skaffa sig fördelar och 

värna om sina egna intressen skulle även kunna förklaras som en oklar maktfördelning. 

Professionskonflikter handlar om yrkesgruppers strider att få monopol på bestämda uppgifter 
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eller utrymmen. Människor som tillhör samma profession svetsas ofta samman genom 

gemensam utbildning och som bidrar till både en stark vi-känsla och yrkesmässig gemenskap. 

Just den starka vi-känslan och professionernas skilda perspektiv kan förklara några problem 

som skapats i hälso – och sjukvården då man inom den egna yrkesgruppen tenderar att 

betrakta övriga yrkesgrupper som negativa referensgrupper (Repstad, 2005). Enligt 

professionsteorin kan professioner delas in i klassiska professioner och semi professioner 

(”nästan-professioner”). Där bland annat läkarkåren placeras in bland de klassiska 

professionerna och sjuksköterskorna bland semi professionerna. Klassiska professioner står 

för hög status och inkomst, vilket har gjort att sjukvården, som är känt som en de mest 

hierarkiska organisationerna, haft läkarna att representera den mest utpräglade professionen 

inom vårdsektorn (Repstad, 2005, & Brante, 2009). Den långa gedigna akademiska 

utbildningen inger ett förtroende för individens kunnighet och expertis inom professionen där 

individen har sin utbildning (Brante, 2009). Genom sin kunskap har professionen stor makt 

över andra, eftersom deras kunskap egentligen inte kan ifrågasättas, förutom av andra som har 

samma kunskap, alltså av professionen själv (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). 

Semi professionerna liknar till viss del de klassiska, men har som regel kortare utbildning och 

inte lika hög lön eller starkt status som de klassiska professionerna. Aktörerna i 

operationsteamen representerar med andra ord olika professionsnivåer, vilka ger dem olika 

högt status och makt. Det i sin tur kan bidra till att de olika professionsnivåerna kan ha svårt 

att förstå och respektera varandra (Brante, 2009). 

 

Det finns de som liknar operationssalen som en teaterscen där en händelse iscensätts (Riley & 

Manias, 2005). Goffman menade att vi som individer, enskilt eller i samspel med andra, tar på 

oss olika roller antingen på arbetet eller i andra sociala situationer, en så kallad rollteori 

(Therborn, 2002). Att iklä sig en roll innebär ett ständigt pågående dynamiskt arbete där man 

behöver reglera sina känslor och sitt beteende samt väga in olika aspekter för att kunna agera 

på ett moraliskt försvarbart sätt som främjar det övergripande syftet. Det handlar om att i 

varje enskild situation sätta syftet med verksamheten framför sina egna behov och impulser 

och agera utifrån det. För den professionella rollen är det systemets syfte som ska ange 

riktningen för ens handlingar, inte egna privata önskningar, känslor eller drivkrafter. Det 

gäller att hela tiden kunna disciplinera sitt beteende och vara professionell i sin roll. Har man 

inte reflekterar över detta riskerar man att agera ut sina egna känslor i situationer där de inte 

hör hemma (Sandahl, Falkenström & von Knorring, 2010). 
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Jag tänker, att denna rollteori kan förklara varför vissa kirurger ibland kunde agera 

nervärderande och aggressivt mot framförallt operationssköterskor. När de iklätt sig sterila 

operationskläder och ställde sig vid operationsbordet spelade de ett spel, en roll, utanför sig 

själva. De glömde dock att disciplinera sig och sätta organisationens/teamets bästa först, utan 

agerade enbart utifrån sina egna behov och känslor. Med hjälp av kommunikationsteorin har 

kommunikationen mellan professionerna fokuserats på själva processen. Kommunikationen 

ses som en överföring av budskap, där personer både påverkar och påverkas av varandra 

(Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

I följande kapitel har jag redovisat de teoretiska utgångspunkterna jag har använt mig av i 

studien. Styckena om grupper/team och professioner och roller valde jag att beskriva eftersom 

det är just dessa begrepp studien huvudsakligen handlar om och observeras. De andra 

begreppen, kommunikation samt hierarki - och maktfaktorer valde jag att beskriva och 

fokusera på då dessa begrepp ständigt återkom i tidigare studier och där beskrevs 

betydelsefulla för professioners interaktion på operationssalen. Om inte dessa 

begrepp/områden fungerade på ett optimalt och på ett positivt sätt kunde de istället orsaka 

konflikter i operationsteamet på operationssalen.  

Nästa kapitel handlar om hur jag gått till väga i min observationsstudie, ett kapitel om metod.  
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METOD  

 

I detta kapitel, om metod, redogörs bland annat för hur studien har genomförts, om 

observation som metod och hur urvalet samt databearbetning har gått till. I slutet av kapitlet 

finns även två stycken där etiska övervägande, validitet och reliabilitet diskuteras.     

 

Observation som metod  

 

Frågeställningen medför att forskaren måste göra ett val med avseende på vilken metod som 

lämpar sig bäst för att samla in den information som behövs för att kunna besvara 

frågeställningen. Det är alltså frågeställningen som tillsammans med syftet styr vilken eller 

vilka metoder som är mest lämpliga att använda i det specifika fallet. Forskaren måste dock 

vara medveten om att det finns för – och nackdelar med alla metoder (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). Min frågeställning och syfte handlade om att utifrån tidigare studiers 

resultat se hur de stämde överens med hur professioner interagerade med varandra på 

operationssalen idag, med specifikt fokus på kommunikation samt hierarki – och 

maktfaktorer. Detta medförde att jag valde observation som metod.  

Observationsmetoden innebär att forskaren gör en iakttagelse, främst av fenomen eller 

processer i naturen eller i samhället, och kan med fördel göras i ”verkligheten” eftersom det 

inte krävs några speciella arrangemang eller manipulationer för att kunna observera det som 

sker. Observation ses som ett pålitligt sätt att samla in information om grupper och bygger på 

vad som faktiskt händer (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  

Observationernas resultat beror sedan helt på hur observatören har tolkat den verklighet 

han/hon har observerat (Backman, 1998).        

 

Tillvägagångssätt  

 

För att uppnå mitt syfte valde jag att göra direkta observationer, där jag som observatör 

observerade hur gruppen agerade. Vid en ”direkt observation” observeras situationen i dess 

verkliga miljö då den sker, ögats direkta observation av en händelse. Det sker ingen 

tidsfördröjning mellan situationen och registreringen. Det finns olika sätt att göra en ”direkt 

observation” på, antingen kan man välja att under en viss tid själv aktivt delta i 

situationen/arbetet samtidigt som observationerna görs. Eller så kan man välja att finnas i 

bakgrunden och enbart observera. Ett tredje alternativ, vilket jag valde, var att växla mellan de 
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två alternativen, ibland var jag aktivt deltagande själv och ibland stod jag som observatör i 

bakgrunden (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 

 

För att inte materialet skulle bli för stort och för att jag skulle hålla mig till studiens syfte 

valde jag att under observationerna fokusera på att observera professionernas kommunikation 

och om hierarki – och maktfaktorer förekom mellan dem och i så fall på vilket sätt. Att jag 

valde att just fokusera på dessa begrepp var de kontinuerligt återkom i tidigare studier som 

betydelsefulla områden för att få teamarbetet med professionerna på operationssalen att 

fungera. Tidigare forskning visade att hierarki – och maktfaktorer präglat operationsteam på 

negativt sätt och som bidragande orsaker till konflikter inom teamen. Forskning visade också 

på brister i både interaktionen och kommunikationen, vilket kunde leda till förödande 

konsekvenser för patientsäkerheten. Dessa faktorer och för att avgränsa mitt resultat samt 

underlätta för mig själv, gjorde att jag valde att specifikt fokusera på just kommunikation samt 

hierarki – och maktfaktorer under observationerna.     

Min uppfattning var att jag även kunde skapa mig en tydlig bild genom att dela upp det på det 

sättet och sedan sätta ihop delarna till en helhet.  

 

Eftersom nästan alla de tidigare studierna som gjorts angående samarbete och kommunikation 

i operationsmiljö byggde på intervjuer eller enkäter och enskilda individers uppfattning och 

känslor önskade jag göra en observationsstudie för att pröva om/hur tidigare resultat stämde 

med verkligheten. Jag kunde inte heller hitta någon studie om samarbetet/interaktion mellan 

professioner på operationssalen som gjorts som observationsstudie, därför valde jag att 

observera operationsprocessen i dess verkliga miljö.     

 

Urval 

 

Det är vanligen särskilda faktorer som blir föremål för urvalet i en studie. Det kan till exempel 

handla om en viss behandling, en viss typ av försökspersoner (kön, ålder eller utbildning) 

eller ett speciellt resultat (Backman, 1998). I mitt fall handlade det inte om något sådant 

specifikt, utan istället ansåg jag det viktigt att få studera samtliga professioner i 

operationsteam i deras samarbete under hela operationsprocessen. Från att de började 

förbereda operationen till att patienten vaknat och lämnade salen samt avveckling och 

förberedelserna för nästa operation. Jag ansåg att det var viktigt att teamen var kompletta, att 

alla yrkeskategorier fanns representerade. Däremot ansåg jag det mindre viktigt hur länge de 
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arbetat inom sin profession eller ålder eller kön. Med tanke på de begränsade resurserna, i 

form av tid och studiens storlek, valde jag att begränsa antalet observationer till 20 

operationer, där samtliga utfördes på samma kirurgiska operationsavdelning. Utifrån särskilda 

omständigheter, som patienter med skyddad identitet eller andra begränsningar kunde jag inte 

alltid välja själv vilken operationssal jag ville vara på. Ungefär hälften av de 20 operationerna 

blev jag placerad på en operationssal av koordinatorn som arbetade på avdelningen, de andra 

10 valde jag själv från operationsprogrammet.  

 

Genomförande      

 

Redan vid ett tidigt skede i forskningsprocessen valde jag en avdelning som jag tänkte kunde 

passa för studien. Jag tog kontakt med avdelningens chef och berättade om min studie och att 

jag önskade få göra observationsstudier under operationer på operationssalen. Jag berättade 

om mitt syfte, att observera interaktionen mellan professionerna och att studien enbart 

handlade om personalen på operationssalen. Jag försäkrade henne om att det varken skulle gå 

att identifiera vilken avdelning studierna gjorts på eller vilka personer jag observerat. Jag 

lovade också att om någon inte önskade att jag var med under operationen eller på annat sätt 

kände sig ”obekväm” med min närvaro skulle jag acceptera detta och inte vara med eller 

direkt lämna salen. När avdelningschefen hade fått svar på sina frågor, var hon positiv till 

studien och gav mig tillåtelse att under två veckor i april månad vara på avdelningen och göra 

mina observationer. Hon skulle själv informera koordinatorn för avdelningen, men önskade 

även att jag tog kontakt med henne eftersom det var koordinatorn som placerade ut personalen 

på operationssalarna och då var det bra om hon visste om min närvaro och mitt syfte.  

 

Enligt Hammar Chiriac & Einarsson (2013) kan rollen som observatör utformas på olika sätt 

beroende på vilken observationsstrategi man väljer att använda sig av, öppen eller dold, 

strategi. Dold observation bygger på att teamet inte är medvetna om att de blir observerade 

eller att de deltar i en studie. Som forskare observerar man då bakom en skärm eller deltar 

aktivt, men man döljer sin roll som forskare. Eftersom jag inte vanligtvis brukar vara på 

operationssalen var det inte naturligt att jag plötsligt skulle vara där under några veckor utan 

någon egentlig anledning. Därför valde jag att berätta att jag var på salen i syfte att observera 

deras samarbete, men för att inte riskera att teamet skulle bli hämmat i sitt agerande på grund 

av min närvaro, valde jag att inte berätta vad jag specifikt observerade. Det var inte heller 

någon som ifrågasatte detta, utan accepterade att jag var där. Däremot visste chefen för 
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avdelningen och koordinatorn vad uppsatsen handlade om. Under två veckor var jag på 

avdelningen och genomförde 20 observationer på åtta olika operationssalar. Operationerna var 

av olika inslag och varierande längd, från heldagsoperationer till fyra eller fem mindre olika 

ingrepp. Vissa dagar var jag på samma operationssal och följde det operationsteamet hela 

dagen, medan andra dagar passade det bättre att jag gick växlade mellan olika operationssalar 

för att kunna se så mycket som möjligt eller för att jag inte kunde/fick vara med på någon 

operation. Det som dock var viktigt för mig var att jag alltid observerade hela 

operationsprocessen, innan, under och efter operationen och att det alltid var ett helt 

operationsteam som var med under operationen. Jag observerade interaktionen med fokus på 

kommunikation, hierarki och maktfaktorer under de tre förloppen i processen, hur dessa 

gestaltade sig innan, under och efter operationen, för att sedan sätta ihop dem till en helhet. 

Hammar Chiriac & Einarsson (2013) menar att genom att observera och föra 

dagboksanteckningar kan man studera det som händer och kommuniceras i interaktionen 

mellan yrkeskategorierna. Det jag observerade antecknade jag antingen direkt på ett block, 

som jag hela tiden hade i fickan, eller så memorerade jag observationen och antecknade sedan 

i en lugn avskild miljö då operationen var slut och jag lämnat salen.      

 

Databearbetning 

 

Medan jag hade observationerna i färskt minne skrev jag rent det jag antecknat direkt efter att 

jag lämnat avdelningen för dagen. Under dagen hade jag bara skrivit ner anteckningarna från 

observationerna i punktform, men för att lättare kunna förstå vad jag själv menade och för att 

få en överblick över observationerna, försökte jag omforma punkterna till en mer flytande och 

utförligare text istället.  

Under observationerna valde jag att specifikt titta på professionernas interaktion, 

kommunikation och huruvida hierarki – och maktfaktorer förekom i operationsteamet. 

Eftersom det var dessa faktorer som präglade observationerna valde jag även att dela upp dem 

i tre olika delar/rubriker och redovisa dem var för sig, för att sedan sammanslå dem till en 

helhet. Dessa tre områden formades till rubriker redan under tiden jag läst genom tidigare 

forskning som gjorts om professioners samarbete i operationssalar. Begreppen, interaktion, 

kommunikation och hierarki – och maktfaktorer, återkom kontinuerligt i artiklarna där dessa 

områden/begrepp, beroende på hur de fungerade, präglade arbetet på operationssalen positivt 

eller negativt. Eftersom dessa begrepp visade sig vara så centrala och betydelsefulla för ett 

teamarbete och som tidigare studier menade var orsaken till att samarbetet inte fungerade 
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optimalt, kändes det naturligt att titta på varje del för sig och sedan redovisa varje tillhörande 

resultatdel under sitt respektive rubrik/område. Genom att dela upp redovisningen i dessa 

olika delar avgränsande jag även mitt resultat och underlättade på så vis även för mig själv 

vad jag verkligen önskade studera.        

 

När jag läst och gått igenom materialet flera gånger, samt delat upp vad som tillhörde vad 

under varje del (det som handlade om kommunikation hamnade under den rubriken och det 

som handlade om hierarki och makt hamnade under den rubriken, och så vidare) kunde jag 

börja jämföra svaren och både se likheter och olikheter med den tidigare forskning jag 

jämförde svaren med och som legat till grund för mina observationer.  

För att ge ytterligare djup åt resultatredovisningen valde jag även att redovisa några citat och 

representativa situationer. Slutligen försökte jag sätta samman observationerna till en 

tolkning.  

    

Etik 

 

Då min studie planerades som en observationsstudie av personal/professioner behövde inte 

någon etisk prövning göras. Dock är det ändå viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden, 

vilket ska göras under hela forskningsprocessen. De etiska frågorna måste hela tiden vägas 

mot forskningskravet (Kvale, 1997). Enligt vetenskapsrådets krav ska hög kvalitet av 

forskning främjas samtidigt som arbetet med goda relationer mellan såväl forskare som 

allmänhet ska ske. När det gällde informationskravet för min studie meddelade jag vad jag 

skulle göra samt syfte och motivering till avdelningschefen och koordinatorn. Jag bad dem att 

inte fullt ut berätta för operationsteamen om mitt syfte, utan att jag enbart var där för att 

observera samarbetet. Detta på grund att inte riskera att de hämmades i sitt agerande om de 

fullt ut visste vad jag observerade. Chefen gav sitt godkännande och förstod mitt syfte. Jag 

försäkrade att jag vid minsta oro eller känsla av obehag hos någon personalkategori angående 

min närvaro skulle lämna operationssalen på en gång och inte utsätta någon för påtryckning 

att bli observerad. När jag kontaktade avdelningschefen lovade jag att observationerna inte 

skulle kunna identifieras i den slutliga rapporten, vilket konfidentialitetskravet handlar om. 

Jag lovade också att informationen jag fick fram endast skulle användas i samband med 

forskning, det så kallade nyttjandekravet.  
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Validitet och reliabilitet 

 

Med validitet menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet 

handlar om att mäta på ett tillförlitligt sätt. När det gäller observationsstudier kan man inte 

skatta tillförlitligheten med siffror och det kan vara svårt att mäta till exempel maktfaktorer 

och samarbete, som i min studie. I dessa fall handlar det om att kunna beskriva att data 

samlats in och bearbetats på ett systematiskt och hederligt sätt (Kvale, 1997). Jag valde att 

observera operationsteam på en och samma avdelning där teamen skulle bestå av kompletta 

professioner, kirurg (en eller två stycken), narkosläkare, narkossjuksköterska, 

operationssjuksköterska och operationsundersköterska. Jag tyckte det var viktigt att alla dessa 

professioner fanns med under hela operationsprocessen, eftersom min frågeställning handlade 

om interaktionen dem emellan och huruvida det förekom maktfaktorer och hierarki mellan 

dem på operationssalen. Skulle jag enbart observera en enstaka profession eller att någon 

profession inte var närvarande skulle det sänka trovärdigheten för studien. Jag är själv 

utbildad operationssjuksköterska och har arbetat inom operationsverksamhet, så jag känner till 

den miljö de observerade professionerna arbetar i. Det var dock flera år sedan jag själv var 

verksam i den kliniska operationsmiljön, numera arbetar jag i princip enbart administrativt 

med organisations – och koordineringsfrågor. Det gjorde att jag inte såg några problem med 

att jag skulle bli präglad av min egen yrkesprofession, utan att jag snarare hade möjlighet att 

observera operationsmiljön med nya ögon, ett sätt jag aldrig tidigare observerat den på. Under 

observationerna fokuserade jag på professionernas interaktion, maktfaktorer och hierarki på 

operationssalen, vilket hjälpte mig att hålla mig till det aktuella ämnet. I och med att jag valde 

att redovisa vissa situationer och citat ansåg jag att det styrkte svaren på frågorna och ökade 

trovärdigheten. Då studien var relativt liten ansåg jag också att trovärdigheten höll med 20 

observationer. Det hade dock varit intressant att antingen göra fler observationer eller 

observationer på andra avdelningar och jämföra observationerna. Vetskapen om hur 

samarbetet ser ut och om det förekommer maktfaktorer och hierarki på operationssalen tror 

jag kan vara av stort värde för att förbättra samarbetet mellan professionerna i 

operationsteamet.  

Studien jag har gjort är en observationsstudie, där observationer gjorts. Jag har valt att 

begränsa urvalet till 20 observationer som gjorts på samma avdelning och som består av 

kompletta professioner i så kallade operationsteam. Hur de samarbetar/interagerar och om 

maktfaktorer och hierarki förekommer mellan professionerna på operationssalen redovisas i 

nästa kapitel, resultat.                  
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RESULTAT 

 

I mina observationer har jag utgått från tidigare studiers resultat angående interaktion, 

kommunikation samt hierarki – och maktfaktorer på operationssalen. Med hjälp av 

observationerna har jag försökt observera hur dessa begrepp utspelade sig mellan 

professionerna under själva operationsprocessen. Observationerna och mina egna tolkningar 

av dem har sedan påverkat innehållet i presentationen. För att göra presentationen tydligare 

och lättare att läsa valde jag att redovisa de tre så kallade ”fokusområdena”, interaktion, 

kommunikation samt hierarki – och makt, under tre olika rubriker. För att ytterligare 

tydliggöra observationerna har jag även valt att redovisa vissa specifika händelser och några 

citat.  

 

Interaktion  

 

Narkossköterskan, operationssjuksköterskan och operationsundersköterskan är de som är 

närvarande under hela operationsförloppet, både innan, under och efter operationen. 

Narkosläkaren är med vid sövning och väckning samt ”tittar in” på salen då och då under 

operationens gång. Kirurgen anländer då det är dags att börja operera och lämnar salen så fort 

operationen är slut. Inför en operation sker nästan alltid samma procedur, oavsett om det är 

första patienten på dagen eller mellan två byten av patienter. Operationssjuksköterskan 

började förberedelsen med att sätta sig vid datorn och läsa patientens journal och aktuell 

operationsanmälan för att sedan gå igenom material och apparatur som behövdes för 

operationen. Operationsundersköterskan ställde fram apparater i operationssalen, hämtade 

material och såg till att operationsbordet fungerade. Narkossköterskan ställde sig vid 

narkosbordet och drog upp läkemedel som behövdes för operationen. Operationssköterskan 

och operationsundersköterskan samtalade vid vissa tillfällen med varandra. De kontrollerade, 

till exempel, med varandra vem som hade hämtat vad och vad som mer behövdes tas fram. 

Alla tre professionerna verkade fokuserade på sina uppgifter och ingen av dem hade egentigen 

något samarbete eller interagerade med varandra. När operationspersonalen ansåg sig klara 

med förberedelsen lämnade de salen eller satte sig och väntade på att narkossköterskan också 

skulle bli klar så hon/han kunde hämta in patienten på salen. För att hjälpa patienten över från 

sin avdelningssäng till operationsbordet hjälptes alla åt. Vid samtliga observationer hjälptes 

teamet bra åt i det direkta arbetet med patienten. När patienten låg bra på operationsbordet 

backade operationspersonalen och ”lämnade över” patienten i narkospersonalens händer. 
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Under sövningen var det bara narkospersonalen som var runt patienten och 

operationspersonalen satt antingen tysta på stolar eller gick tysta omkring i salen. Då 

sövningen var klar var det narkospersonalen som backade från operationsbordet och 

operationspersonalen tog över. Operationspersonalen började i några fall sätta kateter, de 

placerade benen i benstöd och gjorde det som behövdes med patienten. Behövde 

operationspersonalen hjälp med något fick de be narkospersonalen om det. 

 

När kirurgen anlände till salen och operationen precis skulle börja, gjorde han/hon en så 

kallad ”time out”, en paus där alla i teamet stannade upp och presenterade sig. Kirurgen 

berättade om ingreppet och vad han/hon förväntade sig för svårigheter, planerad operationstid 

och om det fanns risk för stora blödningar under operationen. Narkos – och 

operationssjuksköterskan fick även tillfälle att ställa frågor eller om de behövde informera om 

något innan operationsstart.  

 

När operationen var igång fungerade samarbetet i princip friktionsfritt mellan kirurg och 

operationssjuksköterska. Vid flertalet tillfällen observerade jag hur operationssjuksköterskan 

bara av att läsa kirurgens fingerrörelser kunde tyda vilket kirurgiskt instrument han/hon 

önskade få. Kirurgen hade kvar sin blick i operationssåret och gjorde handrörelser i luften 

utan att säga vad han/hon ville. Detta sätt, att interagera socialt, men utan verbala ord, kallas 

enligt Edling & Rydgren (2007) för ”tyst samarbete”. Kirurgen och operationssjuksköterskan 

interagerade under hela operationen och ibland var även undersköterskan med genom att 

hämta saker/instrument/material som oförutsätt kom att behövas under operationen. Däremot 

satt oftast narkossköterskan bakom ett draperingsskynke vid patientens huvud och 

medverkande knappt i operationsförloppet. Efter att operationen var färdig lämnade kirurgen 

salen, operationssjuksköterskan satte på förband på såret och narkospersonalen såg till att 

patienten vaknade. Alla hjälptes åt att flytta över patienten till sängen, men splittrades sedan 

igen till olika sysselsättningar. Narkossköterskan gick iväg och lämnade patienten på 

uppvakningsavdelningen, operationssjuksköterskan fixade med instrument och diskning samt 

skrev journal och operationsundersköterskan städade salen och började förbereda för nästa 

patient.           
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Kommunikation  

 

Under förberedelsen inför en operation, speciellt på morgon vid dagens först operation, 

kommunicerade inte professionerna särskilt mycket med varandra. Vid några observationer 

hälsade de ens knappt på varandra, eller sa ”God Morgon” när de kom in på salen och inte 

hade träffat varandra den dagen. Den kommunikation de hade med varandra handlade enbart 

om formella saker, som hur någon apparat skulle stå, hur operationsbordet skulle placeras i 

salen eller om patienten skulle ligga i något annorlunda operationsläge. Under tiden som 

patienten låg på operationsbordet och väntade på att bli sövd pratade professionerna enbart 

med personer inom samma profession eller yrkeskategori, till exempel kommunicerade 

narkossköterskan bara med narkosläkaren. Vid de flesta observationer stod professionerna i 

små klungor och kommunicerade med varandra. Operationspersonalen stod och småpratade 

med varandra på ena sidan av salen. Medan narkossköterskan och narkosläkaren stod och 

pratade med varandra vid patientens huvudända, ofta med ryggen från patienten.  

 

Hände det något oväntat efter sövningen eller under operationens gång, till exempel att 

patienten blev dålig, var det sällan någon av varken operation – eller narkospersonalen som 

informerade om det. Exempelvis ett tillfälle: 

 

Under tiden en operationssjuksköterska tvättade en patient tittade narkossjuksköterskan på 

patientens ansikte och ringde ett samtal. Utan att säga något tog hon fjärrkontrollen och 

tippade operationsbordet. Operationssjuksköterskan blev irriterad och menade att man inte 

kan ändra operationsbordets läge utan att berätta det. Narkossköterskan uppfattade inte detta 

och berättade inte varför hon tippat bordet. Från att ha varit en narkossjuksköterska på salen 

kom nu ytterligare en narkossköterska in plus två narkosläkare. De tittade på patienten, gav 

läkemedel, men sa fortfarande ingenting till operationspersonalen. De pratade enbart med 

varandra. Operationspersonalen verkade inte ha uppfattat att läget var allvarligt och att 

patienten var dålig. Efter en lång stund uppmärksammade operationsundersköterskan att 

någonting inte var som det skulle och frågade narkospersonalen om patienten var dålig. Då 

reagerade narkospersonalen och svarade att det var så och att man kanske inte borde börja 

operationen tills allt var stabilt.  

 

Vid den så kallade ”time outen”, presenterade sig alla på operationssalen för varandra med 

namn och titel. Det hände dock nästan aldrig att någon tilltalade någon med vederbörandes 
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namn, utan istället kallade de varandra för ”du där”, ”hallo, du narkosen”, hallo, operation” 

eller för ingenting alls.  

 

Plötsligt, under en pågående operation, säger kirurgen rakt ut i salen ”sänk bordet”! Men 

ingen reagerade. Operationssjuksköterskan säger ingenting, operationsundersköterskan sitter 

och tittar på datorn och narkossjuksköterskan står med ryggen mot operationsbordet och 

håller på med läkemedel. Kirurgen säger efter en stund igen, betydligt mer irriterad på 

rösten, Sänk Bordet! Varvid narkossköterskan reagerar och säger: ”Oj, är det mig du menar, 

är det jag som ska göra det” och tar fjärrkontrollen till bordet och sänker.  

 

Vid de flesta observationerna småpratade kirurgen med operationssjuksköterskan under 

operationens gång. De småpratade och skrattade och verkade ha trevligt tillsammans. 

Samtalen kunde till exempel handla om helgaktiviteter eller vad som var aktuellt på 

avdelningen. Det hände också att kirurgen eller operationssjuksköterskan berättade en historia 

eller situation där alla på operationssidan var med och lyssnade, utom narkossjuksköterskan. 

Ytterst sällan var hon/han med i diskussionerna/samtalen under operationen. Han/hon satt 

bakom draperingen, vid patientens huvudända, alternativ stod med ryggen ifrån operationen 

och tittade på datorn och deltog varken i samtalen som fördes eller hängde med i operationens 

förlopp. Det hände flera gånger att narkospersonalen inte förstod att operationen var slut eller 

vad som hade gjorts under operationen. Operationssjuksköterskan informerade inte heller 

narkospersonalen om vad som hände, de bjöd heller aldrig in dem till att vara med i deras 

samtal eller småprat under operationen.  

 

Makt och hierarki 

 

Vid förberedelserna inför en operation, har redan nämnts, att operationssjuksköterskan, 

operationsundersköterskan och narkossköterskan arbetade var och en för sig. Både samarbete 

och kommunikation mellan dem var nästintill obefintlig. Det fanns ingenting heller som tydde 

på att någon av professioner ansåg sig ha makt över den andre. Både narkos – och 

operationspersonalen förberedde ”sina sidor” parallellt, oberoende, av varandra. Efter att 

narkossköterskan hämtat in patienten till operationssalen intog hon/han en central roll runt 

patienten. Narkossköterskan styrde arbetet vid operationsbordet och patienten medan 

operationspersonalen automatiskt backade och antingen plockade upp sterila instrument eller 

satte sig på några stolar och småpratade sinsemellan. Förberedelserna inför sövning och under 
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sövningen höll sig operationspersonalen långt bort från operationsbordet. Vid själva 

sövningsmomenten sa antingen narkosläkaren eller narkossköterskan med bestämd röst: ”Nu 

söver vi, sluta prata”. Vid några tillfällen tystande inte operationspersonalen, utan fortsatte 

prata eller skramla med instrument. Då höjdes rösten ännu mer från narkospersonalen: ”Nu 

söver vi”! När patienten sen sov fick operationspersonalen ibland en verbal tillåtelse att börja 

prata, ”Varsågod, ni kan börja skramla igen” och ibland frågade de själva om det gick bra att 

”låta” igen. Då patienten sov och allt var stabilt kring patienten var det operationspersonalens 

tur att ta över arbetet med patienten. Vid varje observation gick operationsundersköterskan 

fram till operationsbordet och sökte narkossköterskan blick för att få ett godkännande, 

antingen genom en nickning eller genom ett ord, att få röra patienten. Fick hon/ han inte 

ögonkontakt frågade undersköterska alltid om det gick bra att börja arbeta med patienten. Vid 

en observation gjorde inte undersköterskan det, utan började arbeta med att lägga patienten i 

rätt läge utan att ha bett om tillåtelse om det först. Narkossköterskan sa då med bestämd röst:  

 

”Du rör inte patienten förrän jag säger till”.  

               

Vid ett annat tillfälle skulle en patient flyttas på operationsbordet ut till kanten. Rutinen är att 

den som står vid patientens huvud styr flytten genom att räkna till tre, så alla flyttar samtidigt. 

Oftast är det narkossköterskan som gör det. Denna gång hann operationsundersköterskan 

börja flytta patienten innan narkossköterskan hunnit till tre, varvid narkossköterskan sa till 

undersköterskan: 

 

”Det är inte du som bestämmer tempot, det gör jag”.  

 

När narkospersonalen gett sitt godkännande kom operationspersonalen till operationsbordet 

och operationssjuksköterskan tog över kommandot och ledarskapet. Vid nästan alla 

observationer talade och visade operationssjuksköterskan tydligt om hur hon ville att 

apparater skulle stå runt patienter och vad operationstekniken krävde när det gällde hur 

patienten skulle ligga, draperas och var/hur operationspersonalen (kirurgen) behövde 

utrymme runt patienten. Flertalet gånger uppkom diskussioner kring detta mellan 

operationssköterska och narkossköterskan, som hade delade meningar om framförallt om vem 

som ska störst utrymme kring patienten och var medicintekniska apparater ska stå i 

operationssalen. Båda professionerna ansåg sina respektive arbetsuppgifter var viktigast och 

kunde inte ändras på. Ingen gav sig eller var villig att kompromissa, båda parter ville ha rätt. 
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Vid några sådana diskussionstillfällen kom en narkosläkare in på operationssalen och hörde 

vad som diskuterades och uttryckte då sin åsikt. Både narkossköterskan och 

operationssjuksköterskan tystande i sin diskussion och rättade sig direkt efter vad 

narkosläkaren tyckte.  

Vid en observation skulle en patient ligga i ett ovanligt läge under operationen. Operation – 

och narkospersonalen hade börjat diskutera hur de bäst skulle göra då narkosläkaren, med 

tydlig röst, sa till operationssköterskan att ringa kirurgen så att vederbörande själv fick lägga 

upp. Operationssköterskan ringde och kirurgen kom. Alla diskuterade fram en plan 

tillsammans och under ett bra samarbete la de upp patienten efter planen. När sedan den 

andra, assisterade, kirurgen kom till salen, vid operationens början, började hon klaga högt på 

flera saker. Kritiken var riktad till operationssjuksköterskan där framförallt patienten låg 

uruselt på operationsbordet. Operationssjuksköterskan accepterade inte kritiken utan avbröt 

kirurgens klagande och hänvisade direkt till att det var den assisterade kirurgens kollega som 

själva hade lagt upp patienten och godkänt läget, så skulle hon klaga kunde hon göra det på 

sin egen kollega. Den assisterande kirurgen sa ingenting mera, utan tystande direkt.  

 

Vid de flesta observationerna flöt arbetet mellan kirurgen och operationssköterskan smärtfritt, 

utan problem. Samarbete, kommunikation och respekt för varandras uppgifter verkade 

fungera bra. Det var bara vid en observation/ingrepp som en kvinnlig kirurg, med bestämda 

steg, kom in på salen innan operationen började. Hon verkade stressad, hälsade inte, utan 

undrade varför inte operationspersonalen hade satt upp de speciella informationsskyltar på 

dörrarna, som man ska göra vid just denna operation. De var tvungna att göra det på en gång, 

menade hon, och upplevdes upprörd över att det inte var gjort. Samma kirurg började sen 

rycka och dra i de sterila operationslakanen och ansåg att operationssköterskans sätt att 

drapera patienten inte var gjort på rätt sätt. Hon uttryckte en nästintill önskan att få drapera 

själv nästa gång.  

 

Jag upplevde att varken narkossköterskor eller operationssköterskor var rädda för att säga 

ifrån eller argumenterade för sin sak, om det behövdes, under operationer. Vid flera tillfällen 

ifrågasatte operationssköterskan kirurgen och undrade om hans/hennes beslut var rätt. Vid en 

operation, till exempel, önskade kirurgen ha ett instrument, som har en lång sladd kopplad i 

en apparat, på ett visst sätt. Operationssköterskan tyckte inte det var någon bra idé eftersom 

hon trodde att sladden antagligen skulle vira sig och göra så att instrumentet gled ner på 

golvet och blev osterilt (måste slängas då). Kirurgen ville inte lyssna, utan gjorde som han 
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själv ville. Efter ungefär en halvtimme in på operationen upptäckte operationssköterskan att 

instrumentet hade glidit ner och låg på golvet. Hon berättade det då för kirurgen: 

 

”Nu ligger instrumenten du envisades med att fäst som du ville på golvet. Så nu har vi prövat 

ditt sätt och sett hur det gick – inget bra. Nu får vi ta upp ett nytt instrument och den här 

gången gör vi på mitt sätt”. 

 

Vid några andra tillfällen, då kirurgen manade på och ville att undersköterskan skulle hämta 

och göra flera saker samtidigt, lyfte operationssköterskan rösten och sa till kirurgen att det 

räckte med kommandon/önskningar. Hon (undersköterskan) kunde bara göra en sak i taget 

och gjorde saker så snabbt och gott hon kunde. Vid några andra tillfällen då kirurgen också 

begärde/få hjälp med flera saker samtidigt, sa operationssköterskan: 

 

”Nu får du väl lugna dej, va tyst. Du ser väl att hon hjälper din kollega nu. Hon hjälper 

honom först, låt undersköterskan göra en sak i taget” 

 

Vid en observation behövde narkossköterskan hjälp med en sak och pockade på 

operationsundersköterskans uppmärksamhet genom att ropa ”hörrö du” över salen. Samtidigt 

bad kirurgen om undersköterskans hjälp med sin pannlampa. Operationssköterskan vände sig 

då direkt till narkossköterskan och meddelande att: ”Hon (undersköterskan) ska hjälpa 

kirurgen först, sen dej”.  

 

 

I det här kapitlet har jag redovisat det resultat jag fick av observationerna.  

När det handlar om interaktionen mellan professionerna under operationsprocessen fungerade 

den enbart då det specifikt handlade om patienten. Annars interagerade professionerna enbart 

med personer som tillhörde samma profession som de själva.  

Detta gällde även för kommunikationen mellan professionerna i operationsteamet. Då det 

handlade om någonting med patienten kommunicerade de med varandra, men annars fördes 

samtalen mellan varandra i den egna professionsgruppen.        

När det handlade om hierarki – och maktfaktorer fanns fortfarande hierarkisystemet kvar där 

läkarna, kirurg och narkosläkare, hade det yttersta ansvaret över den medicinska vården. Dock 

fanns det inget tecken under observationerna att någon läkare skulle missbruka sin hierarkiska 

ställning och utöva makt över någon annan i operationsteamet. Däremot observerades istället 
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tydliga tendenser på maktkamp mellan operationssjuksköterskor och narkossköterskor, där det 

relativt ofta uppstod konflikter, och där båda parter ansåg att det var den egna professionen 

som hade rätt att bestämma. 

I nästa kapitel, analys, ska jag försöka analysera detta resultat närmare.  

    

 

ANALYS  

 

Syftet med studien var att utifrån tidigare studiers resultat observera hur professioner i 

operationsteam interagerar med varandra med speciellt fokus på kommunikation och hierarki 

– och maktfaktorer. Frågeställningar, jag utgått ifrån, handlar om hur samspelet ser ut mellan 

professioner på en operationssal på ett sjukhus i Sverige. Om det stämmer att 

operationsmiljön fortfarande präglas av konflikter och dagliga motsättningar mellan 

professioner, huruvida hierarki – och maktfaktorer förekommer och hur kommunikationen 

fungerar mellan professionerna i operationsteamet?    

 

Interaktion 

 

Även om professionerna i teamet är beroende av varandra för att utföra teamets gemensamma 

mål, fokuserade de under observationerna enbart på sina egna uppgifter och interagerade 

knappt med varandra. Dock fungerade och interagerade professionerna med varandra då det 

handlade om det betydelsefulla arbetet med patienten. De hjälptes åt att flytta patienten till 

operationsbordet och lägga patienten i rätt ”operationsläge”. Även efter operationen hjälptes 

alla åt i efterarbetet med patienten, flytta över till egna sängen och såg till att hon/han kom ut 

till uppvakningsavdelningen. Detta stämmer väl överens med studien Darci et al gjort (2005) 

där det som specifikt rör patienten ofta fungerar i ett team. Om någon profession behövde 

hjälp med något annat, som inte rörde patienten, fick de be om hjälp och uppmärksamma sitt 

behov för att någon av de andra i teamet skulle lägga märke till dem.  

 

Den så kallade ”time outen” professionerna hade tillsammans innan operationen började var 

ett ypperligt tillfälle att interagera med varandra. Alla samlades och både förklarade samt fick 

en inblick i varandras uppgifter under det planerade ingreppet. När operationen var igång 

kändes det däremot som om teamet var splittrat igen. Operationssjuksköterskan och kirurgen 

interagerade och samarbetade med varandra, medan operationsundersköterskan endast 
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stundtals var med i deras interaktion. Narkossköterskan och narkosläkaren, de stunder 

han/hon var inne på salen, medverkade i princip inte alls i samspelet, utan höll sig enbart vid 

det som rörde narkosens eget område.  

Att de olika professionerna hade starkt fokus på sina egna uppgifter kan förklaras utifrån 

professionsteorin, att aktörerna i ett team brukar ha olika fördelade funktioner/arbetsuppgifter 

utifrån kompetenser. Professionsteorin menar att de olika kunskaperna är till för att 

komplettera varandra och där vissa uppgifter inte kan utföras av någon annan än av en viss 

profession (Engdahl & Larsson, 2011). Det är till exempel bara narkospersonal som kan söva 

och övervaka narkosen under en operation och det är enbart en operationssjuksköterska som 

har hel kunskap om sterilitet och hantering av operationsinstrument. Det är även 

operationsköterskan som har ansvar för att inget material blir kvar i patienten efter att 

operationen är klar. Detta kanske är en förklaring till varför professionerna hade fokus på sina 

egna uppgifter och inte på att interagera med varandra. Dock kännetecknas ett fungerade och 

bra teamarbete bland annat av att professionerna i teamet har kunskap om varandra och 

beroende av hur samarbetet är i teamet påverkar det också effektiviteten och 

patientsäkerheten.  

 

Efter att ha läst tidigare studiers resultat angående interaktion mellan professioner i 

operationssammanhang ställde jag mig frågan hur professionerna i operationsteam samspelar 

med varandra i dagsaktuellt skede. Utifrån mina observationer kan jag dra slutsatsen att 

professionerna inte interagerade särskilt mycket med varandra. Dock behöver det kanske inte 

betyda något negativt. Professionsteorin menar att professionerna med sina respektive 

kunskaper kompletterar varandra, vilket också är syftet med ett teamarbete och tillsammans 

genomför de teamets huvudsakliga gemensamma uppgift. Samtidigt kan jag konstatera att 

arbetet under operationsprocessen inte alltid var helt konfliktfri.  

 

Kommunikation 

 

Kommunikationen fungerade, precis som vid interaktionen, bra mellan professionerna då det 

handlade om det formella, det som var direkt kopplat till verksamheten. Även detta stämmer 

överens med Darci et al (2005) där betydelsefull information kommunicerades på ett väl 

fungerade sätt mellan varandra i operationsteamet. Till exempel om en operationsteknik 

ändrades, en särskild sövning skulle användas eller en oväntad operationsutrustning som 

behövdes, så fick alla i teamet information om det. Kommunikationen över 
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professionsgränserna kunde även handla om var någon apparat bäst skulle placeras eller hur 

operationsbordet skulle stå i salen beroende på vilken operation som skulle göras. Däremot 

förekom nästan aldrig den informella kommunikationen, småpratet om vardagliga saker, om 

arbetsplatsen generellt, maten i personalmatsalen eller semestrar, mellan varandra. Den 

formen av kommunikation existerade bara mellan personer inom samma professionsgrupp. 

Chaboyer et al (2013) visade i sin studie att professioner i operationsteam själva upplevde att 

kommunikationen blev sämre när de var tvungna att kommunicera över hierarkiska gränser, 

vilket kändes som professionerna i observationerna också upplevde då de kommunicerade 

minimalt med de övriga professionerna i teamet. 

 

Enligt professionsteorin är sammanhållningen och tillhörigheten stark inom professionerna 

och personer umgås helst bara med de personer som befinner sig inom samma profession. 

Även tidigare studier visar att anställda i organisationer mest har kontakt med personer som 

har liknande arbetsuppgifter, samma status och hierarkiska nivå som de själva. Detta kan 

förklara varför professionerna inte spontant kommunicerade med de andra professionerna i 

teamet.  

Enligt bland annat, Nilsson & Waldemarson (2007), är kommunikationen kopplad till en 

social funktion, som bland annat handlar om roller och status. Den sociala funktionen betonar 

bland annat betydelsen av att bekräfta varandra, men också att det vardagliga ”småpratet” 

mellan varandra är viktigt bland annat för att lära känna varandra som teammedlemmar och 

utvecklas i teamet. Något jag observerade, gällande den sociala funktionen, var att vid flera 

tillfällen hälsade inte personalen på varandra när de träffades på operationssalen på morgonen. 

Varken operationssköterskan eller narkossköterskan sa ”hej” eller ”God Morgon”, vilket jag 

anser hör till att bekräfta varandra. Att bli tilltalad med sitt namn kan också höra till att bli 

bekräftad, tycker jag. Även om alla presenterade sig i ”time outen” var det knappt någon som 

tilltalade någon annan med vederbörandes namn. Vid operationen där kirurgen ropade rakt ut, 

”sänk bordet”, anser jag, nästan är en säkerhetsrisk. Om kirurgen istället hade vidtalat någon 

vid namn och bett vederbörande sänka bordet hade det utförts direkt och säkert. 

 

Jag upplevde under de flesta observationer att professionerna över lag var dåliga på att 

återkoppla eller informera varandra om något hände inom något område. Till exempel då 

patienten blev dålig efter sövning och narkospersonalen arbetade frenetiskt att få patienten 

bättre, men berättade ingenting för operationspersonalen, som inte alls förstod hur allvarligt 

läget var. Professionerna har ingen möjlighet att kunna förstå om något allvarligt händer och 
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har heller ingen chans att hjälpa varandra om de inte kommunicerar när och vad som händer 

inom varandras områden. Saknas även ett kommunicerat syfte/mening kan det vara svårt att 

hitta rollerna i teamet, vilket gör att professionerna arbetar helt utifrån sina egna drivkrafter 

och känslor. Det i sin tur skapar fri mark för konflikter och maktkamper (Sandahl, 

Falkenström & von Knorring, 2010).  

 

Svaret på undran hur kommunikationen fungerade mellan professionerna skulle jag säga att 

den kan bli bättre. Det finns möjligheter att bli bättre på att överföra budskap mellan varandra 

och även se hur och att budskapen och kommunikationen påverkar varandra.                   

    

Hierarki och makt  

 

I tidigare studier har professioner i olika operationsteam berättat hur de upplevt att miljön på 

operationssalen varit präglad av hierarki och makt mellan professionerna (Bagian, Carney; 

Mills, Neily & West, 2010) & (Kidd & Nestel, 2006). Professionerna har också berättat om 

dagliga motsättningar mellan kirurger och operationssköterskor och Higgins & MacIntosh 

(2010) har även beskrivit operationssköterskors upplevelser av att ha blivit utskällda, slagna 

och aggressivt bemötta av kirurger. Utifrån dessa resultat ställde jag mig frågorna huruvida 

operationsmiljön präglades av konflikter och dagliga motsättningar och hur hierarki – och 

maktfaktorer visar sig i operationsteamet?          

 

Som jag redan beskrivit tidigare var det bara narkossköterskan, operationssköterskan och 

undersköterskan som arbetade på salen innan patienten anlände och operationen började. Det 

fanns ingenting som tydde på någon maktkamp mellan dem, utan snarare upplevde jag som de 

inte brydde sig om de andra personerna på salen. Även efter att patienten anlänt till salen och 

lagts på operationsbordet arbetade professionerna parallellt eller tog över efter varandra. 

Under sövningsmomentet var det narkospersonalen som ”ägde” patienten och 

operationspersonalen blev alltid tillsagda att vara tysta då patienten sövdes. Ingen fick heller 

röra eller börja arbeta med patienten innan narkospersonalen gav tillåtelse att göra det.  

 

Om narkossköterskan varit bestämd med vad som gällde på salen under sövning var 

operationssköterskan lika bestämd med vad som gällde under tvättning och drapering av 

patienten. Operationssköterskan berättade tydligt hur hon/han önskade att patienten skulle 

ligga på operationsbordet, hur apparaterna skulle stå i salen och vilket utrymme kirurgen 
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inklusive hon/han själv behövde runt patienten. Jag fick flera gånger upplevelsen av att 

narkossköterskan och operationssköterskan nästan tävlade om vem som skulle bestämma vad 

och makten att få sin vilja igenom. Konflikterna pågick så länge som enbart sköterskorna 

deltog, men vid de tillfällen narkosläkaren dök upp och sa till dem hur de skulle göra i 

sakfrågan rättade de sig direkt efter honom/henne. Vid dessa situationer kunde man tydligt se 

hur läkaren i sin högre hierarkiska ställning använde sin legitima makt och visade vägen och 

förtydligade vad som gällde.  

 

Att hierarki förekommer på operationssalen var inte så konstigt, vården i sig är uppbyggd 

efter en hierarkisk modell. Läkaren (kirurgen och narkos) hade sin topposition med grund i sin 

kompetens och medicinska ansvaret. Det var antingen kirurgen eller narkosläkaren som 

fattade avgörande och yttersta beslut om vården för patienter. Utifrån en hierarkisk position 

tilldelas även makt, vilket kan vara bra för tydlighet och struktur och det är bra att veta vem 

som gör vad i en organisation/team. Så länge auktoriteten skapar tillit och tydlighet i teamet är 

makten till nytta. Det är om det auktoritära agerandet övergår till auktoritär maktutövning som 

konflikter kan uppstå och skapa problem.  

 

Enligt, Spratt et al (2006) kan det vid all form av samarbete alltid uppstå konflikter, vilket är 

ännu vanligare vid interprofessionell samverkan. Olika typer av konflikter och spänningar 

som kan uppstå vid denna typ av samarbete är bland annat missförstånd, rivaliteter och ojämn 

maktfördelning. De upplevelser som Kidd & Nestel (2006) och Higgins & MacIntosh (2010) 

menade att några operationssköterskor hade av mötet med vissa kirurger, aggressivitet, 

nervärdering och/eller fysiskt slagna, såg jag ingenting av under mina observationer. Jag 

upplevde inte att någon kirurg betedde sig illa eller behandlade någon i operationssalen på 

något elakt eller nervärderande sätt, snarare tvärtom. Jag upplevde istället att kirurgerna 

respekterade både narkossköterskornas och operationssköterskornas kompetens, 

arbetsuppgifter och närvaro på operationssalen. Så mina observationer stämmer inte överens 

med den tidigare forskningen på det området.  

Däremot, som jag redan nämnt, observerade jag flertalet diskussioner, konflikter och 

maktkamper mellan narkossköterskorna och operationssköterskorna, framför allt i perioden 

mellan att patienten sövs och operationens start. Spratt et al (2006) menar att rivaliteter mellan 

professionerna och oklar roll - och maktfördelningen skulle kunna förklara dessa konflikter. 

Flera av de aggressiva ordväxlingarna eller kommentarerna mellan sköterskeprofessionerna, 

vem som skulle ha störst utrymme eller vart apparater skulle stå, skulle antingen kunna tyda 
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på rivalitet, där båda parter vill bestämma och få sista ordet sagt, eller ojämn maktfördelning. 

Båda professionerna vill bestämma, men ingen av dem har den uttalade makten att göra det. 

Hall (2005) menar att även oklarheter kring vart den professionen slutar och vart den andra tar 

vid också kan leda till konflikter. Även misstag eller missförstånd kan göra att professionerna 

inkräktar på varandras yrkesområden. Både tillfället då undersköterskan började röra 

patienten innan narkossköterskan tillåtit henne göra det och då operationspersonalen flyttade 

patienten för snabbt och narkossköterskan sa till, tycker jag, tyder precis på det Hall (2005) 

menade, att operationspersonalen kom för nära narkospersonalens utrymme och inkräktade på 

deras område.  

 

Professionsteorin förklarar också konflikterna med att det är vanligare att närliggande 

professioner konkurrerar med varandra (Brante, 2009) och att professionskonflikter handlar 

just om yrkesgruppers strider att få monopol på exempelvis bra utrymmen. Professionsteorin 

nämner även den starka ”vi-känslan”, som en förklaring till professionskonflikter, att det inom 

varje profession finns personer som professioner som alltid strävar efter att hävda sin rätt i 

sakfrågor. 

Under observationerna kunde jag se tydliga tecken på att sköterskorna (både operation och 

narkos) ifrågasatte kirurgers beslut och sa ifrån om de hade avvikande åsikter och 

argumenterade emot om de ansåg att det behövdes. Till exempel då en operationssköterska sa 

ifrån hur en sladd till en apparat bäst skulle fästas på operationsbordet, att de skulle göra på 

operationssköterskan vis, för det var bäst. Eller vid ett annat tillfälle då operationssköterskan 

sa åt kirurgen att lugna ner sig och att undersköterskan bara kunde göra en sak i taget.  

 

Efter att ha analyserat mina observationer och jämfört dem med tidigare studier, kan jag 

konstatera att mycket av dem stämmer överens, speciellt när det gäller interaktion och 

kommunikation. Det som dock skilde observationernas resultat jämfört med tidigare studiers 

resultat var att kirurgerna behandlade sjuksköterskorna på ett bra och respekterat sätt. Samt att 

deras hierarkiska överlägsenhet i vården håller på att suddas ut. 

Sköterskorna vågade även ifrågasätta kirurgers beslut och gjorde heller inte alltid som 

kirurgen önskade. Som någon operationssköterska sa: Vi tar inte längre skit från dem”.   

I Kidd & Nestel (2006) studie ansåg operationssköterskor att samarbetet med 

narkospersonalen var bättre än med andra professionerna. Detta är dock tvärtemot vad mina 

observationer visade. De visade att maktfaktorerna mellan läkare och sköterska har förflyttat 

sig och numera figurerar mellan sköterskorna själva istället. Denna maktkamp förklarar 



 35 

professionsteorin dels är vanlig bland närliggande professionsorganisationer och/eller en oklar 

maktfördelning mellan professionerna i teamet.             

 

DISKUSSION OM VALD METOD  

 

Collins (2008) menar att man ska öppna sina sociologiska ögon och skaffa sig en 

genomlysningsblick som ser det som egentligen sker, vilket var precis det jag önskade göra i 

denna studie. För att uppnå syftet med studien ansåg jag att observationer hade bästa 

förutsättningen för det eftersom en observationsstudie är oberoende av 

undersökningspersonernas förmåga att delge information. Metoden kräver inte heller att 

gruppen måste delge information verbalt, som de måste göra vid en intervju, utan vid 

observationer ger istället gruppen information genom sitt handlande (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). För att verkligen se vad som händer i interaktionen mellan olika 

professioner under en kirurgisk operation ansåg jag alltså att bästa sättet var att vara 

närvarande i situationen själv och observera den. Man kan som observatör välja hur mycket 

man vill berätta om det man observerar. Det finns de observationsstudier som i sin helhet är 

dold, vilket är själva styrkan i studien. Den kan på så sätt generera data som annars kan vara 

svår att fånga upp. Det kan också vara svårt att bli accepterad i gruppen om inte berättar 

varför man är där och det kan även bli komplicerat att föra anteckningar. Jag tyckte själv att 

det ibland var svårt att observera och framförallt hur mycket jag skulle informera 

operationsteamet om varför jag var närvarande på salen. Jag behövde säga något eftersom jag 

inte brukade vara där, samtidigt som jag inte ville säga för mycket. I det här fallet hade kanske 

en annan avdelning på ett annat sjukhus varit bättre, där jag hade varit helt anonym. På den 

här avdelningen visste de vem jag var och vilka arbetsuppgifter jag annars brukar ha.  

 

Förutom att bara föra anteckningar, som jag gjorde, kan man vid observationer även göra bild 

- och ljudupptagningar. Bilder underlättar att fånga upp och registrera kroppsspråk, som 

ögonkontakt och grimarser och man gå igenom materialet om och om igen för att hitta nya 

infallsvinklar. Det kan dock vara svårt att välja vad som är viktigt då både bild och 

ljudupptagningar av observationer ofta ger stort råmaterial (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013). För att jag inte själv skulle förlora helheten och innebörden i det fullständiga materialet 

sparade jag originalanteckningarna från observationerna under hela processen.  
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Studien bygger på 20 observationer, vilket kanske är för få för att kunna dra några egentliga 

slutsatser. För att kunna se tydliga resultat, anser jag, att fler observationer borde ha gjorts och 

även ha gjort observationer på andra avdelningar och sjukhus för att sedan kunna jämföra och 

se likheter och olikheter i operationsteamens arbete på operationssalar. Om jag hade mer tid 

och större studie hade det varit intressant att även ha gjort kompletterande intervjuer med 

samtliga professioner i teamet. Jag tycker ändå att resultatet från observationerna är intressant, 

de gav svar på mitt syfte och även flera möjligheter att arbeta vidare med i utvecklingen att 

förbättra teamets interagerande på operationssalen.  

 

Eftersom jag själv är utbildad operationssjuksköterskan och har arbetat i operativ kirurgisk 

miljö har jag en viss förförståelse om hur arbetet på en operationssal fungerar. Denna 

förförståelse, som bland annat består av erfarenheter, teorier och synsätt inom yrket, kan 

påverka insamlings – analysprocessen. Det kändes viktigt att vara medveten om att det var 

observationerna och situationerna som var i fokus och inte min förförståelse. Det kan finnas 

risk för att man annars inte förblir neutral, vilket är viktigt att vara medveten om. Det är också 

viktigt att man som observatör och närvarande i situationen är medveten om den påverkan 

som uppstår enbart genom att finnas med i gruppen och att även gruppen kan påverka 

forskaren. Man är både som en medlem i gruppen samtidigt som man ska observera den. Det 

finns en risk att forskaren bara ser det hon/han är van att se och tolkar gärna otydligheter i 

enlighet med tidigare kunskap. Det kan även vara lätt att kanske främst se det som man önskar 

ska hända och inte det som kan motsäga de resultat som kan kanske förväntar sig att få. Andra 

risker som kan påverka observationsförmågan är fysiska tillstånd som hunger, törst, känslor 

och aktuella prioriteringar som kan förändra perceptionen. Även minnet kan påverka 

datainsamlingen, precis som det alltid finns ett inslag av tolkningar vid alla observationer 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).             

 

DISKUSSION  

 

När det gäller de observerande professionerna i operationsteamen funderade jag mycket på 

deras kommunikation med varandra. Hur de sakligt och formellt informerade och diskuterade 

det som de behövde kommunicera för operationens skull. Men hur de övrigt inte sa något till 

varandra. Jag upplevde det ibland som en form av likgiltighet eller ointresse för de andra 

personerna i teamet och detta speglade samtliga professioner. Det är egentligen inget fel eller 

skadligt för teamets gemensamma mål att professionerna inte småpratade med varandra, men 
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med tanke på att småpratet om vardagliga ting, enligt litteraturen, både stärker och utvecklar 

teamet, tror jag, att de skulle få roligare på operationssalen om de även samtalade informellt 

med varandra. Det som i det här fallet säkert bidrog till att professionerna inte kände varandra 

så bra kan ha med att narkospersonalen var tredje månad roterade till olika sektioner på 

sjukhuset. Medan operationspersonal stannade kvar på samma avdelning. Jag tror att 

narkossköterskornas rotation försämrade samarbetet. De får aldrig någon chans att ”tillhöra” 

en sektion och lär heller aldrig känna operationspersonalen eller kirurger speciellt bra. Något 

som också påverkar och har betydelse för både samarbetet och kommunikationen i ett 

operationsteam är personligheter och personkemi (Grundström Nelson & hammargren, 2010).  

Flera av de tidigare studierna tydde på att kirurgerna hade en mer generell positiv uppfattning 

av samarbetet på salen än vad de andra professionerna hade. Det är ju inte så konstigt att de 

hade/har det då de inte anländer till operationssalen förrän allt i princip är klart. Jag tycker 

man kan diskutera teamtanken när en profession varken är med i början eller på slutet, utan 

bara finns med under en viss tid av processen. Jag tror det skulle underlätta om kirurgen var 

mer involverad i operationsarbetet framför allt i förberedelserna inför operation. Många 

konflikter och diskussioner, tror jag kan undvikas om även kirurgerna är med vid uppläggning 

och placering av apparatur i operationssalen.  

 

Även om vissa uppgifter hör till vissa professioner fascinerade det mig ändå hur lite 

sköterskorna hjälpte varandra. Professionsteorin menar att gränserna för vem som ska göra 

vilken uppgift kan vara hårfina, men ändå. Operationspersonalen kunde väl hämta in patienten 

från mottagningen istället för att sätta sig på några stolar och vänta på att narkossköterskan 

gjorde det. Eller narkossköterskan kunde vara mer behjälplig vid uppläggningen av patienten.      

Det var tydligt att det fanns gränser för vilka uppgifter som tillhörde respektive profession, 

vilket de olika yrkeskategorierna hårt höll fast vid. Kanske hade de brutit en norm genom att 

ha hjälpt varandra över professionsgränsen.   

Forskning menar att sjukvården genom alla år har präglats av hierarki och många dominanta 

läkare, men så verkar det inte vara längre. Även om den här studien är liten och resultatet inte 

säger så mycket, tycker jag ändå att det känns bra med tendensen att läkarnas hierarki och 

maktbenägenhet börjar försvinna. Kirurgerna behandlade både operations – och 

narkossjuksköterskorna med respekt och var trevliga mot dem. Det var okej att säga mot en 

kirurg och ansågs inte avvikande om en sjuksköterska ifrågasatte en läkare. Kanske handlar 

det om ett generationsskifte, där den yngre generationen inte accepterar de äldre normerna 
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och organisationskulturen. Att både läkare och sköterskor förstår vikten av att behandla 

varandra väl och arbeta mer tillsammans och komplettera varandras kunskapsområden.  

 

De flesta av de tidigare studierna, som har gjorts utifrån samarbete på operationssalen, har 

gjorts i England eller USA (internationella studier) och knappast någon i Sverige. De flesta 

speglar även bara operationssjuksköterskors eller kirurgers upplevelser av arbetet på salen 

antingen mellan varandra eller enskilda uppfattningar. Jag hittade inte många studier som 

handlade om narkossköterskans eller narkosläkaren upplevelser nämndes. Jag är med andra 

ord medveten om att operationssköterskor och kirurger nämns mer och präglas mer i mina 

observationsstudier. Det beror helt enkelt på just detta, att det flesta tidigare studier handlar 

mest om de två professionerna. Det jag observerade mellan narkossköterskan och 

narkosläkaren var ett konfliktfritt arbete med, vad jag upplevde, bra kommunikation. Det 

fanns ingenting som tydde på hierarki eller maktfaktorer dem emellan.          

 

Efter att ha gjort den här observationsstudien har jag själv fått ökad förståelse för varför inte 

samarbetet alla gånger flyter smärtfritt i operationsteamet, att det kan handla om 

professionerna i sig, en ojämn maktfördelning och eller oklara roller. Eftersom det är bevisat 

att team som inte fungerar optimalt inte är säkra team bör arbetet med teamarbete förbättras 

och utbilda professionerna i operationsteamen att bland annat träna kommunikation med 

varandra. Teamträning – och kommunikationsövningar samt inte lika stor variation/rotation 

av personer i teamen, tror jag, kan bidra till att interaktionen, kommunikationen och 

maktkampen förbättras. Jag tycker inte det bör finnas någon mer studie som avslutar sin 

diskussionsdel med att hänvisa till Coe & Gould (2008) studie, där vanligt förekommande 

konflikter har förstört myten av att arbetet i en operationssal skulle vara det ultimata 

samarbetet. Fortsättningsvis borde avslutet få vara att det ultimata samarbetet mellan 

professioner hittar man i en operationssal!            
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