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ABSTRAKT 
Bakgrund: Operationssalen är en av de miljöer med störst risk att drabbas av patientskada. 

Olika arbetsmiljöfaktorer beskrivs påverka hälsa hos personal och kan skapa stress som leder 

till utbrändhet. Stress och bristfällig kommunikation relaterar till sämre fungerande 

teamarbete, vilket påverkar patientsäkerheten.  

Syfte: Syftet var att undersöka upplevelser av teamarbete samt hur tillfredsställelse med 

teamarbete i operationsteam relaterar till upplevda krav och kontroll i arbetet, 

rollförväntningar, organisationsklimat, självskattad hälsa samt stress (utbrändhet).  

Metod: En kvantitativ empirisk studie gjordes där data erhölls från en enkät. I urvalet ingick 

71 personer som arbetar på en operationsavdelning i södra Sverige, studiens svarsfrekvens var 

76%. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera rapporterade faktorer av betydelse 

för ett väl fungerande teamarbete.  

Resultat: Resultatet visade samband mellan tillfredsställelse med teamarbete och 

rollförväntningar, organisationsklimat samt distansering/minskat engagemang (stress). 

Kommunikation, lyhördhet och respekt var faktorer som upplevdes viktiga för ett fungerande 

teamarbete.  

Konklusion: Med utgångspunkt från resultatet är slutsatsen att det är av betydelse att 

tydliggöra yrkesroller och främja positivt arbetsklimat. Kommunikation behöver synliggöras 

och vidareutvecklas för ett väl fungerande teamarbete. 

Nyckelord: operationssal, psykosocial arbetsmiljö, självskattad hälsa, stress, teamarbete. 

 



                        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

Background: The operating room is one of the areas with the greatest risk of patient injury. 

Different safety factors describe affect the health of staff and may create stress leading to 

burnout. Stress and poor communication are related to less effective teamwork, which affect 

patient safety.  

Objective: The aim was to examine the experiences of teamwork and the satisfaction with 

teamwork in the operating team in relation to the perceived demand and control at work, role 

expectations, organizational climate, self-rated health and stress (burnout). 

Methods: A quantitative empirical study was done where data were obtained from 

questionnaires. The sample included 71 people who work in an operation department in the 

south of Sweden, the response rate of the study was 76%. Qualitative content analyse was 

used to describe factors of importance for the functioning of teamwork.  

Results: The results show correlation between satisfaction with teamwork and role 

expectations, organizational climate and disengagement (stress). Communication, 

responsiveness and respect were factors perceived important for a functional teamwork.  

Conclusion: Based on the results the conclusion is that it is important to clarify roles and 

improve positive working environment. Communication needs to be visible and developed for 

an effective teamwork. 

 

Keywords: operating room, psychosocial work environment, self-assessed health, stress, 

teamwork.  
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INTRODUKTION 

I Sverige beräknas 100 000 patienter årligen drabbas av en vårdskada som går att förebygga, 

internationella studier pekar i samma riktning. Vårdskador innebär ett mänskligt lidande, de 

tar dessutom en stor del av vårdens resurser i anspråk (Socialstyrelsen, 2011). Den första 

januari 2011 trädde den nya Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) i kraft. Lagen innebär att 

vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador (Patientsäkerhetslagen, 2011). Hälso- och 

sjukvårdens organisation kännetecknas av både komplexitet och ett högt arbetstempo. Det är 

därför nödvändigt att söka nya organisationsformer som kan bidra till förbättrad kontinuitet 

och ett ökat samarbete. Ett team som kännetecknas av specialister som samverkar för en 

helhetssyn på patienten är ett uttryck för detta (Berlin & Carlström, 2004). 

 

Sjukvården i allmänhet och operationsavdelningar i synnerhet har en miljö som präglas av 

mångfacitterad organisation med högteknologisk utrustning (Mazzocco et al. 2009; Paige, 

Aaron, Yang, Howell, Chauvin, 2009). Den interdisciplinära mångfalden i operationsteamet 

bidrar till komplexa sociala relationer (Gillespie, Chaboyer, Longbottom, Wallis, 2010). 

Stress,  tidspress och oerfaren personal är exempel på faktorer som påverkar teamarbete 

negativt (Hull, Arora, Kassab, Kneebone och Sevdalis, 2011), medan god kommunikation är 

en förutsättning för att ett operationsteam ska fungera (Gillespie et al. 2010). Hur väl 

teamarbete fungerar påverkar samtlig personal som ingår i teamet, bristfälligt teamarbete är en 

orsak till ökad stressnivå (Friesen, Vidyarthi, Baron, Katz , 2008). Det finns klara samband 

mellan arbetsmiljöfaktorer och ohälsa. Psykiska problem korrelerar med kvantitativa krav, 

kontroll över arbetet och socialt stöd (Stansfeld och Candy, 2006). Det finns även flera 

faktorer som minskar stress och stärker den mentala hälsan, exempelvis socialt stöd och 

positivt arbetsklimat  (Stansfeld, 2002). Undre, Sevdalis, Healey, Darzi och Vincent (2006) 

menar att ytterligare forskning efterlyses för att till fullo förstå dynamiken i operationsteam 

som arbetsmiljö och framför allt dess relation till patientsäkerhet. 
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BAKGRUND 

Teamarbete 

Team definieras i litteraturen på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedien (2011) är team ”en 

mindre grupp som samarbetar mot ett bestämt syfte”. I litteraturen skiljs team och grupp åt. 

Team är mer fokuserade än grupper och uppvisar ett enhetligare perspektiv. Dessutom 

förutsätts en samverkan mellan teammedlemmarna mot ett gemensamt mål, vilket inte 

behöver vara nödvändigt i en grupp. Ett team är ett begränsat antal personer med speciell 

kompetens som samverkar så att en synergieffekt uppnås under gynnsamma förhållanden. 

Detta i sin tur leder till att ett kollektivt mervärde uppstår, vilket innebär att summan av 

teamets kompetens blir högre än kompetensen hos var och en för sig (Berlin & Carlström, 

2004). Kirurgiska operationer utförs av operationsteam som är sammansatta av 

sjukvårdspersonal med olika kompetenser. Varje teammedlem har sitt väldefinierade 

ansvarsområde med tillhörande uppgifter. Operationssjuksköterska ansvarar för sterilitet och 

framdukning av instrument, anestesiläkare samt anestesisjuksköterska ansvarar för anestesi 

och kirurg för själva ingreppet. Teamets medlemmar är utbildade för sina specifika uppgifter 

och kan inte ta över någon annans. Alla är utpräglade specialister och detta medför också att 

en operation inte kan genomföras om någon av medlemmarna i teamet saknas. Varje 

teammedlems kunskaper är standardiserade. Detta gör att enskilda teammedlemmar är 

utbytbara mot personal med samma kompetens exempelvis en anestesisjuksköterska mot en 

annan (Berlin, Carlström, Sandberg, 2009). 

 

Operationssalen är en av de miljöer med störst risk att drabbas av patientskada. Faktorer som 

påverkar är organisationens komplexitet, potentiellt farlig högteknologisk utrustning samt 

bristen på kommunikation (Blakeley, Boyden, Hobbs, Walsh, Allard, 2006; Mc Culloch et al. 

2009; Silèn- Lipponen, Tossavainen, Turunen, Smith, 2005; Paige et al. 2009).  I de fall då 

teamarbete inte fungerar kan det leda till försenad behandling och missförstånd i information. 

Patienter som opereras av team med sämre teamarbete har ökad risk för komplikationer 

exempelvis reintubation, ändrad anestesiform under operation och förlängd operationstid. De 

har också en risk för högre dödlighet (Mazzocco et al. 2009). Teamarbetet är många gånger 

bristfälligt i operationssalen. Kommunikationen är undermålig, roller är tvetydiga och 

strukturen av teamet är ofta oönskad. Teammedlemmar tenderar att underskatta sin egen 

svaghet och överskatta sin skicklighet i teamarbete (Paige et al. 2009).  Blakely et al. (2006) 



                        

3 

 

menar att felbehandling grundar sig oftare i systemfel än i enskilda personers misstag och 

vidhåller som Paige et al. (2009) att bristfällig kommunikation och dåligt teamarbete är 

vanliga orsaker. För att öka patientsäkerheten är en av de viktigaste uppgifterna att stärka 

teamarbetet. Det är extra viktigt att förändra attityder i operationssalen då miljön förövrigt är 

konservativ. Paige et al. (2009); Undre et al. (2006) anser att effektivt teamarbete 

karakteriseras av medvetenhet, tydliga roller, nära kommunikation, feedback samt en 

gemensam vision om vad som ska uppnås.  

 

Silèn-Lipponen et al. (2005) pekar på vikten av att förstå att fel inte helt kan utrotas, men de 

kan förebyggas genom ett systematiskt lärande av dem. Genom att dela med sig av  misstag 

och förebyggandet av dem är det lättare att undvika att göra fel i framtiden. Därför behöver 

fokus på förebyggande av misstag sträcka sig från individens till hela teamets ansvar. 

Gillespie et al. (2010) framhäver i sin studie att det finns upplevelser av att åtgärder som 

vidtagits för att minska felen istället påverkar teamet på ett negativt sätt. Att rapportera de fel 

som begåtts har blivit ett sätt att anklaga eller lägga skulden på varandra, vilket därmed har 

gett upphov till en konflikt mellan yrkesdisciplinerna (Gillespie et al. 2010). Sjuksköterskor 

beskriver vikten av att teamet fungerar, att alla medlemmars färdigheter ses. Genom att känna 

sig familjär i teamet skapas lättare ett optimalt arbetsklimat. Kompetens och ett delat ansvar i 

teamet förebygger misstag, ett mångsidigt kunnande och en individuell motivation hos 

teammedlemmarna är också viktigt (Silèn- Lipponen et al. 2005). En studie från USA har 

undersökt sjuksköterskors attityder gällande teamarbete, teamledning och support samt nivå 

av teamarbete på avdelningen. Respondenterna värderar teamarbete lika viktigt som 

kompetens när det gäller patientsäkerhet. Sjuksköterskorna anser att en god kommunikation 

och samarbete bland teammedlemmarna är lika viktigt som teknisk skicklighet för patientens 

säkerhet. Studien innefattar både team från operationsavdelning, intensivvårdsavdelning och 

akutvårdsavdelning. Vid jämförelser skiljer sig svaren från avdelningarna åt på en punkt. 

Nästan alla (97.7 %) av sjuksköterskorna på operationsavdelningen (OR) menar att 

teamarbete minskar fel, gentemot 88.6 % på akutvårdsavdelningen (ED) respektive 84.8 % på 

intensivvårdsavdelningen (ICU). Endast 65.7 % av respondenterna menar att konflikter på 

avdelningen löstes med hänsyn till vad som var bäst för patienten (Kaissi, Johnson, 

Kirschbaum, 2003). 
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Gardezi et al. (2009) pekar på vikten av tystnad i operationssalen som beskrivs som 

nödvändig för somliga uppgifter. I vissa sammanhang kan tystnad spegla ett operationsteam 

som har erfarenhet, känner varandra och har ett fungerande, bekvämt arbetsförhållande. I 

andra fall kan tystnad spegla bristen av kommunikation, en obesvarad fråga från en kollega 

eller en tyst röst. Tystnad kan härröra från en rädsla att vara inkompetent inför andra 

yrkeskategorier i operationssalen (Gardezi et al. 2009). Vissa sjuksköterskor upplever att det 

dagliga arbetet präglas av uppbrott. Flytta mellan olika specialiteér på operation leder till 

begränsad möjlighet att forma strategier och lära känna kirurgerna väl. Utbildning är den 

viktigaste faktorn för att förbättra kommunikationen inom operationsteamet. Den kan förändra 

kultur, förbättra kommunikationen och öka förståelse mellan olika kategorier. Kompetent 

personal som är bekant med övriga teammedlemmar och aktuell procedur ökar möjligheterna 

för god kommunikation och väl fungerande teamarbete (Gillespie et al. 2010). Utbildning 

inom interprofessionellt samarbete bör innehålla medvetenhet om de komplexa strategier 

inom kommunikation som finns i en operationssal (Gardezi et al. 2009). Christian et al. 

(2005) visar hur kommunikationsproblem inom operationsteamet leder till förlängd 

operationstid. Kommunikation via en tredje part exempelvis då kirurg och patolog diskuterar 

via en sjuksköterska förlänger operationstiden. Svara i telefon, diskutera behandlingsmetoder 

för andra patienter samt hämta in för operationen nödvändiga instrument är alla exempel på 

saker som förlänger operationstiden och stör teamet. Dagens högteknologiska sjukvård är 

beroende av mycket personal, men det är av stor vikt att personalbyten sker i lugna skeden av 

operationen, för att under kritiska moment kunna arbeta patientcentrerat utan 

störningsmomen. Bra teamarbete präglas av god tvärprofessionell kommunikation. Samtliga i 

teamet bör veta vad som händer för att kunna förbereda för nästa moment. I föreliggande 

studie innefattar operationsteamet undersköterska, anestesisjuksköterska, 

operationssjuksköterska, anestesiläkare samt opererande läkare.  

 

Rollförväntningar 

Gillespie et al. (2010) visar hur komplicerad kommunikation i en operationssal är. Den 

interdisciplinära mångfalden i teamet bidrar till komplexa sociala relationer. Professionernas 

olika kulturer likväl som kön, ålder och patientansvar påverkar kommunikationen inom 

operationsteamet. Markary et al. (2006) beskriver att historiskt sett kommunicerar läkare och 

sjuksköterskor olika. Sjuksköterskan ser till hela patienten och har en holistisk syn medan 
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läkaren har en mer problemorienterad syn (Markary et al. 2006). Operationsteam 

karaktäriseras av att vara multiprofessionella där hierarki ofta dominerar istället för 

gränsöverskridande samarbete (Blakeley et al. 2006). God kommunikation innebär klara och 

exakta instruktioner från en profession till en annan samt att det finns kunskap om procedurer 

i operationssalen som ska följas. Dålig kommunikation kännetecknas vanligtvis av 

oförutsedda förändringar i listan av patienter, att inte vara medveten om vad som händer i 

operationssalen samt en nedlåtande ton eller hotfulla kommentarer (Undre et al. 2006). 

 

Flera studier har beskrivit skillnader i upplevelser av teamarbete mellan de olika 

medlemmarna i teamet. Markary et al. (2006) menar att anestesiläkare och opererande läkare 

upplever att teamarbetet med sjuksköterskorna fungerar bra, men sjuksköterskorna upplever 

att detta teamarbete fungerar sämre. Samtliga kategorier upplever att teamarbete inom den 

egna yrkesgruppen fungerar bra. Undre et al. (2006) beskriver en generell oenighet mellan 

yrkeskategorierna i uppfattningen om strukturen på operationsteam. De menar att 

sjuksköterskor upplever teamet som enhetligt, att de olika professionerna arbetar som ett enda 

team. Opererande läkare och anestesiläkare uppfattar däremot teamet bestående av flera 

undergrupper, att de arbetar i flera högt specialiserade team. Flin, Fletcher, McGeorge, 

Sutherland och Patey (2003) visar att anestesiläkare upplever kvaliteten på teamarbetet 

tämligen hög. Samarbetet med opererande läkare upplevs lägre än med andra grupper. Bäst är 

samarbetet med andra anestesiläkare, blivande anestesiläkare och anestesisjuksköterskor. 

Anestesiläkarna tycker det är viktigt med förbättrad kommunikation, bättre teamarbete samt 

träning för att öka arbetstillfredsställelsen i operationssalen. Markary et al. (2006) menar att 

anledningarna till olika uppfattning när det gäller teamarbetet kan vara status, kön, 

arbetslivserfarenhet, yrkesroll samt uppfattningen om vad bra teamarbete innebär. 

Sjuksköterskorna beskriver att bra samarbete innebär att deras synpunkter respekteras medan 

bra samarbete för kirurgerna innebär att sjuksköterskan förstår hans/hennes behov samt följer 

instruktioner. 

 

Stress 

Det finns olika benämningar på ordet stress. Stress inom fysiologi och psykologi är 

anpassningsreaktioner som i människans organsystem utlöses av fysiska och mentala 

påfrestningar, stressorer som individen har begränsad möjlighet att påverka. Stress kan 
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framkallas av krav som överstiger individens förmåga eller av olika typer av begränsningar. 

Oförmåga att kunna påverka den egna situationen kan leda till utmattning 

(Nationalencyklopedien, 2011). Sandström (2003) beskriver olika typer av stress. Positiv 

stress upplevs som behaglig både utifrån kvantitet och kvalitet. Negativ stress är sådan stress 

som är alltför intensiv och/eller alltför obehaglig till sin beskaffenhet. Pfaff och McNeese 

(2010) menar att negativ stress associeras med ilska och fientlighet, en destruktiv upplevelse. 

Positiv stress är prestationshöjande och associeras med empati och entusiasm. Peterson et al. 

(2008) förklarar utbrändhet som psykosocial stressreaktion, vilken består av två delar, 

utmattning och distansering/minskat engagemang. Utbrändhet associeras med sämre 

självskattad hälsa, sömnrubbningar och nedsatt minne. Nationalencyklopedien (2011) 

beskriver att långvariga påfrestningar och ansträngningar kan resultera i utbrändhet.  

 

Stress påverkar teamarbetet i operationssalen. Det som upplevs mest stressande är problem 

relaterade till teknik och patient (Arora et al. 2010; Hull et al. 2011). Tidspress och oerfaren 

personal är ytterligare faktorer som skapar stress och leder till dåligt teamarbete, vilket i sin 

tur kan äventyra patientsäkerheten (Hull et al. 2011). Vissa problem är vanligt förekommande, 

men upplevs inte så stressande. Andra är mindre vanligt förekommande, men upplevs väldigt 

stressande, exempelvis teamproblem (Arora et al. 2010). Dåligt fungerande teamarbete ökar 

stressnivån. En ökad stressnivå kan vidare leda till sämre sömnkvalité. Risk finns att hög 

stressnivå och dålig sömn leder till ökad utmattning (Friesen et al. 2008). Stress skapar en 

störning i teamet, istället för att fokusera på teamet fokuserar de enskilda medlemmarna på sig 

själva. De olika yrkeskategorierna i en operationssal har olika upplevelser av stress och 

teamarbete visar en studie från Storbritannien. Under den preoperativa fasen upplever den 

”cirkulerande” sjuksköterskan högst nivåer av stress. Både under och efter operationen 

upplever assisterande kirurg högst stressnivå. Operationssjuksköterskorna är den kategori som 

rapporterar lägst nivåer av stress pre- och postoperativt (Hull et al. 2011). Något som dock 

uppfattas stressande av operationssjuksköterskan är när patienten tas in på operationssalen 

utan att de blir tillfrågade. Detta inträffar enligt sjuksköterskorna ofta och gör att de känner 

sig pådrivna, då de inte är färdiga med förberedelserna (Riley & Manias, 2006). Hur stress 

upplevs är individuellt, beroende på ålder och erfarenheter. En taiwanesisk studie visar att 

ålder och antal år i yrket hos sjuksköterskor på en operationsavdelning påverkar känslan av 

stress. De som är äldre än 40 år och de som arbetat på operationsavdelning i mer än 20 år 



                        

7 

 

upplever mer frekvent administrativ stress än övriga. Sjuksköterskor utan barn upplever högre 

nivåer av stress än de som har fler än två barn. De som inte har barn tar oftare till destruktiva 

stresshanterings strategier, precis som ensamstående. Patientsäkerhet utgör den stressfaktor 

som rankas högst (Chen, Lin, Wang och Hou, 2009). I denna studie är stress i betydelse av 

negativ stress. 

 

Självskattad hälsa och psykosocial arbetsmiljö 

Självskattad hälsa är ett mått som baseras på individens egen uppfattning om sin hälsa. Detta 

mått har i flera studier visat sig vara en bra faktor för att förutsäga individens hälsa efter 7-10 

år (Socialmedicinska enheten, 2004). Generellt är det något vanligare att män upplever sitt 

hälsotillstånd som gott jämfört med kvinnor. Nedsatt psykiskt välbefinnande är en vanlig 

orsak till att hälsotillståndet uppfattas som mindre gott (Socialstyrelsen, 2009). Borg, 

Kristensen och Burr (2000) visar i en studie arbetsmiljöfaktorer som påverkar hur individen 

uppfattar sin egen hälsa. De faktorer som associeras med försämring av hälsan över tid är: 

monotont arbete, höga psykologiska krav och lågt socialt stöd. Hög ålder, låg social klass och 

att ha en sjukdom påverkar upplevelsen av hälsa negativt. Allebeck och Mastekaasa (2004), 

pekar på att när det gäller sjukfrånvaro finns begränsade vetenskapliga bevis för betydelsen av 

psykiska krav inom arbete, men mer vetenskapliga bevis för sambandet mellan låg kontroll i 

arbetet och ökad sjukfrånvaro. Någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller 

sjukfrånvaro kan inte säkerställas.  

 

Jensen, Wieclaw, Munch-Hansen, Thulstrup och Bonde (2010) anser att arbetsklimatet har 

betydelse för hälsan. Otillfredsställelse med den psykosociala arbetsmiljön påverkar den 

mentala hälsan negativt. Depression, oro och reaktion på grav stress har alla signifikant 

samband med upplevelsen av en dålig psykosocial arbetsmiljö. Sambandet är dosrelaterat, ju 

sämre den psykosociala arbetsmiljön upplevs ju högre är risken för att drabbas av mental 

ohälsa. Stansfeld och Candy (2006) visar att samband finns mellan psykiska problem och 

faktorer som kvantitativa krav, kontroll över arbetet och socialt stöd. Starkaste samband finns 

mellan psykiska problem (exempelvis depression och ångest) och kombinationen lågt 

beslutsutrymme och höga psykologiska krav samt kombinationen hög ansträngning och låg 

belöning. Lågt socialt stöd på arbetet associeras med en måttlig risk för psykiska sjukdomar. 

Lindblom, Linton, Fedeli, Bryngelsson (2006) menar att höga krav, hög arbetsbelastning 
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(tidspress och arbetsmängd), låg kontroll (beslutsutrymme och rolltydlighet) och brist på 

socialt stöd (från ledning och arbetskamrater) även kan relateras till utbrändhet.  Utbrändhet 

har enligt Piko (2006) ett starkt samband med missnöje med arbetet. Rollkonflikt är en faktor 

som bidrar till känslomässig utmattning och personlighetsförändring. Upplevelse av 

rollkonflikt relateras till frekvensen av psykosomatiska symtom och korrelerar negativt med 

tillfredsställelse med arbetet. Stansfeld (2002) pekar på att det finns viktiga faktorer som 

påverkar arbetsklimatet positivt. Socialt stöd från kollegor och arbetsledningen samt 

möjligheten att kunna påverka beslut stärker den mentala hälsan. 

 

Patientsäkerhet 

Sambandet mellan teamarbete och säkerhet är känt. Det är viktigt att operationspersonalen har 

en vilja att prata om patientsäkerhet och problem som rör detta. Den traditionella hierarkin 

kan medföra att sjuksköterskor tvekar att ta upp problem då de har mindre erfarenhet och 

kunskap om patientens rent medicinska sjukdom. Målet är att skapa en kultur vilken präglas 

av säkerhet där samtlig personal på operationssalen är vaksam på och tar upp moment som 

kan skada patienten. Ett annat mål är att skapa en positiv arbetsmiljö där väl fungerande 

teamarbete leder till arbetsglädje. Teamarbete kan förbättras genom att använda preoperativ 

checklista vilket medför ökad säkerhet och förbättrat resultat. Rollerna klargörs, operationen 

gås igenom i stora drag, kritiska moment tas upp och avslutningsvis avstäms om något kan 

förbättras inför kommande operationer (Markary et al. 2006). 

 

Karaseks krav/kontroll- modell 

På 70-talet utvecklade Karasek krav/kontrollmodellen för att analysera arbetsrelaterade 

stressfaktorer. Den har därefter utvecklats i samarbete med Theorell. På senare år har 

ytterligare en forskare, Jeffsson inkluderat socialt stöd som en tredje faktor i modellen 

(Åborg, 2001). Karasek och Theorell (1990) visar hur psykologiska krav inom arbetet samt 

skicklighet och kontroll över uppgifterna påverkar hälsa och beteende. Detta i sin tur påverkar 

arbetets struktur. Förhållandet mellan upplevda krav och kontroll i arbetssituationen är 

avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Åborg (2001) beskriver krav 

som psykologiska stressfaktorer i arbetssituationen, exempelvis tidspress och stor 
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arbetsmängd. Kontroll definieras dels som graden av egenkontroll och dels som stimulans och 

utveckling. Det innefattar möjlighet att själv kunna påverka förhållanden i arbetet. Stimulans 

syftar på möjligheten att få använda och utnyttja olika delar av sin förmåga och att utöka sin 

kompetens i arbetet.  Kontroll kan utövas över olika delar av arbetssituationen, exempelvis 

över arbetstakten. Upplevs större kontroll klarar individen högre krav från miljön utan 

negativa effekter. 

 

Fyra olika psykosociala arbetssituationer beskrivs i krav/kontrollmodellen genom 

kombinationer av hög och låg grad av psykologiska krav och beslutsutrymme: arbeten med 

hög stressfaktor, aktiva arbeten, arbeten med låg stressfaktor och passiva arbeten. 

Kombinationen av höga psykologiska krav och stort beslutsutrymme ger motivation att 

utveckla nya uppförandemönster, övre högra hörnet i figur 1. Kombinationen av höga 

psykologiska krav och litet beslutsutrymme ger risk för psykologisk stress och fysisk ohälsa, 

vilket ses i det nedre högra hörnet av figur 1 (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd 

beskrivs ha en mediterande effekt på stress. Individens reaktioner på stress och bedömning av 

en stressande situation kan påverkas av vilken upplevelse av socialt stöd som finns. Färre 

stressymtom ses hos personer som upplever ett väl fungerande stöd. Socialt stöd kan innefatta 

stöd från vänner, familj, arbetskamrater och arbetsledning (Åborg, 2001). Figur 1 visar endast 

förhållandet mellan psykologiska krav och beslutsutrymme/kontroll, inte påverkan av socialt 

stöd. 

 

                        Psykologiska krav 
                                        Låga              Höga  

 

  Stort 

Beslutsutrymme/kontroll 

  Litet 

   
Figur 1: Karaseks krav/kontrollmodell, 1979. (Karasek & Theorell, 1990, s 32). 

Översatt och förenklad av författarna. 

 

 

Låg stressfaktor Aktiva 

Passiva Hög 
stressfaktor 
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PROBLEM 

Studier har visat betydelsen av väl fungerande team för att utföra ett patientsäkert arbete. 

Stress, störningar i arbetet och bristande kommunikation kan leda till att fel och misstag begås 

(Blakeley et al. 2006). Arbetet i en operationssal kräver att olika yrkesgrupper arbetar 

tillsammans i ett högt tempo. Personalen ställs inför situationer som kräver snabba beslut och 

handlingar. På många platser i världen utarbetas former för att optimera operationsteam. 

Internationellt finns studier gjorda som visar på samband mellan dåligt fungerande teamarbete 

och stress. Tidigare finns inga studier gjorda avseende hur upplevelser av teamarbetet 

relateras till arbetsmiljöfaktorer och stress. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av teamarbete samt hur tillfredsställelse med 

teamarbete i operationsteam relaterar till upplevda krav och kontroll i arbetet, 

rollförväntningar, organisationsklimat, självskattad hälsa samt stress (utbrändhet). 

Följande hypoteser har undersökts: 

Hypotes 1. De som är nöjda med kvaliteten på teamarbetet förväntas uppleva mindre krav och 

större kontroll i arbetet, samt uppleva en tydligare roll och ett bättre klimat på arbetsplatsen, 

jämfört med de som är mindre nöjda. 

Hypotes 2. De som är nöjda med kvaliteten på teamarbetet förväntas uppleva mindre stress 

(utbrändhet) och ha bättre självskattad hälsa, jämfört med de som är mindre nöjda.  

 
METOD 
Kvantitativ metod och kvalitativ metod  
Både en kvantitativ och kvalitativ metod har använts. En kvantitativ metod med empiristisk-

atomistisk kunskapsansats användes då vi avsåg att göra en kartläggning av operationsteamets 

upplevelser via en enkätundersökning med flera svarsalternativ. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att kvantitativ metod är lämplig då observationerna är systematiska och 

strukturerade exempelvis enkäter med fasta svarsalternativ. Kvantitativ metod är användbar 

då det ska undersökas hur starka vissa samband är eller i vilken omfattning en viss företeelse 

finns. Ejlertsson (2003) menar att om tanken är att resultaten så småningom ska kunna 
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kvantifieras och i viss utsträckning generaliseras då ska den kvantitativa ansatsen användas. 

Gunnarsson (2007) beskriver att den empirisk-atomistiska kunskapsansatsen använder ofta ett 

förhållningssätt som är hypotetiskt- deduktivt. Det innebär att en teori testas mot verkligheten.  

En forskare inom denna ansats är utbytbar och studerar objektivt det som ska avgränsas och 

mätas. 

 

Även en kvalitativ metod med empirisk- holistisk kunskapsansats användes då den sista 

frågan i enkäten var öppen. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. 

Forskaren försöker sätta sig in i den undersöktes livssituation och se världen utifrån dennes 

perspektiv. En djupare, mer fullständig uppfattning om det som studeras kan skapas på så sätt 

(Holme och Solvang, 1997). De flesta metoder inom det empirisk-holistiska paradigmet 

kännetecknas av att forskaren skall vara medveten om sin förförståelse och hur detta kan 

påverka datainsamling och analys (Gunnarsson, 2007).  

 

Instrument 

Den enkät som användes utgår från olika områden. 79 frågor rörande arbetskrav, 

rollförväntningar, kontroll i arbetet, organisationskultur, social interaktion, teamarbete, 

utbrändhet samt självskattad hälsa ställdes. Formuläret inleds med fem deskriptiva frågor. 

Dessa innehåller uppgifter om ålder, yrkestitel och antal år i yrket. Vi önskade även 

information om veckoarbetstid och arbetstider då det kunde vara intressant för resultatet. Till 

sist fanns möjlighet att skriva egna kommentarer. Enkäten i sin helhet är en del av en större 

enkät som använts i en studie vid ett länssjukhus i södra Sverige. 

 

Frågorna som avser mäta arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, organisationskultur 

och social interaktion är hämtade från QPSNordic. Det nordiska frågeformuläret (QPSNordic) är 

ett allmänt frågeformulär för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Det 

omfattar såväl arbets- och organisationsegenskaper som individuella arbetsrelaterade åsikter. 

Under reliabiliterings- och valideringsprocessen av QPSNordic gjordes två datainsamlingar i 

de fyra nordiska länderna. Den första datainsamlingen användes för att studera 

faktorstrukturen hos frågeformuläret och för att konstruera skalorna. Den andra 

datainsamlingen användes för att testa begreppsvaliditet och prediktiv validitet hos skalorna. 
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Inre homogenitet och test-retest reliabilitet beräknades för varje skala. QPSNordic omfattar 129 

frågor av vilka 80 utgör de 26 skalorna, övriga är enskilda frågor samt bakgrundsfrågor 

(Dallner et al. 2000). 6 frågeområden (inkluderar 16 skalor) valdes: arbetskrav, 

rollförväntningar, kontroll i arbetet, social interaktion, organisationskultur och förutsägbarhet 

i arbetet. Cronbach´s alpha är ett instrument för att skatta en skalas reliabilitet. Det kan anta 

värde mellan 0 och 1. Högt värde visar på hög reliabilitet för skalan, 0.7 och däröver anses 

som acceptabel reliabilitetskoefficient (Reynaldo & Santos, 1999). Arbetskrav mättes med 

följande tre skalor, presenterade med Cronbach´s alpha (α) i denna studie: Kvantitativa krav 

(fyra frågor, α=0.60), Beslutskrav (tre frågor, α=0.63), Inlärningskrav (tre frågor, α=0.44). 

Rollförväntningar mättes med två skalor: Rolltydlighet (tre frågor, α=0.76) och Rollkonflikt 

(tre frågor, α=0.65).  Kontroll i arbetet mättes med tre skalor: Kontroll av beslut (fyra frågor, 

α=0.69), Kontroll av arbetstakt (fyra frågor, α=0.68) och Positiv utmaning (tre frågor, 

α=0.48). Social interaktion mättes med tre skalor: Stöd från chef (tre frågor, α=0.88), Stöd 

från arbetskamrater (två frågor, α=0.80) och Stöd från vänner och familj (tre frågor, α=0.82). 

Organisationskultur mättes med följande fyra skalor: Socialt klimat (tre frågor, α=0.67), 

Innovativt klimat (tre frågor, α=0.56), Ojämlikhet (två frågor, α=0.81) samt 

Personalinriktning (tre frågor, α=0.78). Därutöver mättes även Förutsägbarhet i arbetet: 

Preferenser för utmaningar (tre frågor, α=0.68). Alla skalorna hade fem svarsalternativ 

1=mycket sällan eller aldrig och 5=mycket ofta eller alltid, utom i de fall då 1=mycket lite 

eller inte alls och 5=väldigt mycket. 

 

Frågor om teamarbete som ingår i enkäten är hämtade från Teamwork Climate Scale of the 

Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) (Pronovost et al. 2008; Sexton et al. 2006).  Några 

frågor har lagts till då den undersökta gruppen bestod av fler yrkeskategorier än vad som var 

fallet i den ursprungliga skalan.  De ursprungliga frågorna var 9 till antalet och dessa har stark 

reliabilitet (α=0.90) (Sexton et al. 2006). Några studier som visar på att den är validerad i ett 

svenskt urval har vi inte funnit. Teamskalan är översatt från engelska till svenska och sedan 

åter översatt till engelska. Översättningarna stämde väl överens. Cronbach`s alpha för skalan 

var i detta material α=0.84. Även teamskalan har fem svarsalternativ, 1=tar helt avstånd ifrån 

och 5=instämmer helt. Fråga 1 ”På den här arbetsplatsen är det svårt att göra sig hörd när jag 

upplever ett problem i vården av en patient” vänds vid beräkning av totalpoäng så att 

1=instämmer helt och 5=tar helt avstånd ifrån. 
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Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) användes för att att mäta långvarig stress/utbrändhet 

och består av två dimensioner, utmattning (exhaustion) samt distansering/minskat 

engagemang i arbetet (disengagement). Utmattning har definierats som en extrem form av 

trötthet som är en konsekvens av långvarig stress i arbetet. Distansering/minskat engagemang 

i arbetet innebär att individen distanserar sig från arbetet och dess innehåll.  Faktoriell 

validitet och konvergent validitet för OLBI är testad bland anställda inom olika yrkesgrupper 

(Demerouti, Bakker, Vardakou, Kantas, 2003). Varje dimension har åtta frågor, varav fyra är 

positivt och fyra negativt formulerade. Frågorna presenteras i blandad ordning. Varje fråga 

har fyra svarsalternativ där 1=stämmer inte alls och 4=stämmer precis (Demerouti, Bakker, 

Nachreiner, Schaufeli, 2001). Cronbach´s alpha för utmattning mättes i denna studie till 

α=0.77 (åtta frågor) och distansering/minskat engagemang i arbetet  mättes till α=0.72 (åtta 

frågor).   

 

Frågan om självskattad hälsa är hämtad från Short Form Health Servey, SF-36 (Sullivan, 

Karlsson, Ware, 1994, 1995; Sullivan & Karlsson, 1998).  Frågan har fem svarsalternativ där 

1=utmärkt och 5=dålig.  

 

Urval 

Samtliga yrkeskategorier inom operationsteamet: undersköterskor, anestesisjuksköterskor, 

operationssjuksköterskor, anestesiläkare samt opererande läkare utgjorde urvalet för denna 

studie. Exkluderade var studenter, personer som inte arbetar inne i operationsalen samt 

personer som vistas tillfälligt eller inte har anställning på opererande kliniker.  

 

Datainsamling 

Enkäten delades ut under en veckas tid till totalt 93 personer (undersköterskor, 

anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesiläkare och opererande läkare) som 

arbetar på en operationsavdelning, på ett länssjukhus i södra Sverige. 71 enkäter besvarades 

och lämnades in, vilket medför en svarsfrekvens på 76 %. Då författarna inte hade möjlighet 

att närvara dygnet runt hela veckan, delegerades utdelning av enkäter till sektionsanvarig 

sjuksköterska alternativt arbetsledande sjuksköterska jourtid. Samtliga informerades noggrant 

om enkäten och vikten av att dela ut den. Insamling skedde efter hand och avslutades efter en 
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vecka. Samtliga ifyllda enkäter lämnades av informanterna i en uppmärkt brevlåda på 

operationsavdelningen, vilken tömdes av författarna. Skriftlig information lämnades via mail 

till samtliga berörda verksamhetschefer. De ombads att muntligen informera sina 

läkarkollegor. Skriftlig information via mail gavs även till undersköterskor, 

anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor. Muntlig information om studien gavs 

vid två olika tillfällen på avdelningsmöten. På avdelningens centrala informationstavla 

uppmanades alla komma ihåg att fylla i enkäten.  Författarna var även fysiskt närvarande på 

avdelningen en stor del av veckan och påminde då personligen om vikten av deltagandet i 

enkäten. 

 

Statistisk analys 

Insamlad data sammanställdes och bearbetades statistiskt i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) version 19.  Samtliga enkätsvar matades in i statistikprogrammet och 

kontrollerades därefter en gång. Vid samtliga tillfällen var båda författarna medverkande. 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) visas i tabellerna eftersom det använts i manualen för 

QPSNordic, trots att instrumentet innehåller ordinaldata. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient användes för att beskriva samband mellan teamarbete och olika 

arbetsmiljöfaktorer då variablerna mäts enligt ordinalskala. Spearmans 

rangkorrelationskoefficient kan inneha värden mellan -1 och +1. -1 visar ett starkt negativt 

samband, +1 visar ett starkt positivt samband och är värdet 0 saknas samband (Eilertsson, 

2003).  Signifikansnivån sattes i föreliggande studie till 0.05 alternativt 0.01. För att jämföra 

hur de som var nöjda med teamarbete och de som inte var nöjda upplever krav och kontroll i 

arbetet, rollförväntningar, organisationsklimat och stress gjordes en dikotomisering av 

resultatet på summan av teamskalan. De två grupperna nöjda/mindre nöjda, delades in genom 

att gränsen sattes vid 75:e percentilen på summan av teamskalan och gav ett värde på 42 

poäng. Ena gruppen utgjordes således av de informanter som fick mindre än 42 poäng och 

benämns i arbetet som ”mindre nöjda med teamarbete”. Den andra gruppen bestod av de 

informanter som hade 42 poäng eller mer, vilka benämns som ”mer nöjda med teamarbete”. 

Mann-Whitneys U-test användes för att genom hypotesprövning analysera skillnader mellan 

de två grupperna mer nöjd och mindre nöjd med teamarbete. Enligt Eilertsson (2003) är 

Mann-Whitneys U-test ett ickeparametriskt test som inte kräver kunskap om variabelns 
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fördelning. Det används vid hypotesprövning av oberoende observationer, då variabeln inte är 

normalfördelad och stickprovsstorlekarna är små. 

 

Manifest innehållsanalys 

I föreliggande studie har vi använt oss av manifest innehållsanalys, vilken beskriver det 

uppenbara komponenterna i innehållet  (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen av 

kommentarerna till enkäten har genomförts enligt analysprocess beskriven av Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008). För att få en helhetsbild lästes texten som skulle analyseras igenom 

flera gånger. Därefter skapades en överblick av materialets innehåll. Meningsenheter 

identifierades utifrån meningarna, därefter gjordes en kondensering. Kondensering avser göra 

texten kortare och mer lättarbetad. De kondenserade meningsenheterna delades sedan in i 

underkategorier. Slutligen utkristalliserades två kategorier. Eftersom svaren på fråga 79 

bestod av enstaka ord räknades dessa och de vanligast förekommande redovisas i resultatet. 

 

Etisk reflektion 

De etiskt relevanta aspekterna på forskning kan struktureras på olika sätt. Det skiljs mellan 

interna och externa aspekter av forskningen. En tidsmässig indelning kan också göras för att 

synliggöra vad som sker före, under och efter det att en viss studie pågår (Helgesson, 2006). I 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) framgår att 

forskning endast får genomföras med respekt för människovärdet.  Den får heller inte medföra 

risker för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet, som inte uppvägs av 

det vetenskapliga värdet (Svensk författningssamling, 2003). Enligt Helsingforsdeklarationen 

måste deltagande i ett forskningsprojekt vara frivilligt. Dessutom måste deltagarna vara 

informerade om studiens syfte, eventuella intressekonflikter och risker. Deltagaren ska även 

informeras om sin rätt att avstå deltagandet eller avbryta studien. Vidare är det viktigt att 

forskarna respekterar och värnar om deltagarnas integritet och personlighet (Nilstun et al. 

2009). I föreliggande studie har en etisk egengranskning gjorts på etikkommitténs hemsida 

(Etikkommittén sydost, 2011) (bilaga 2). Enligt denna granskning finns ingen risk för oetisk 

forskning när det gäller någon av ovan nämnda aspekter eller indelningar. Informationsbrev 

(bilaga 1) bifogades enkäten, i vilket informanterna garanterades konfidentialitet. I brevet 
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framgår att det är fritt att avbryta deltagandet när helst om så önskas. Insamlat material 

kommer efter avslutad studie att förstöras. 

 

RESULTAT 

Totalt 71 personer besvarade enkäten. Fördelningen av informanternas yrkeskategorier, ålder 

och arbetstid presenteras i tabell 1.  Det genomsnittliga antalet år i yrket var 16.69 år (SD 

12.96). Medelvärdet för antalet arbetstimmar per vecka var 38.20 (SD 5.69).  

 

Tabell 1. Bakgrundsdata för urvalet (n=71). 

 Antal (%) 

Yrke  

Undersköterska 12 (16.9) 

Anestesisjuksköterska 27 (38.0) 

Operationssjuksköterska  21 (29.6) 

Anestesiläkare   4 (5.6) 

Opererande läkare   7 (9.9) 

Åldersgrupper  

<= 30 år  3 (4.2) 

31-40 år 21 (29.6) 

41-50 år  22 (31.0) 

51-60 år 20 (28.2) 

>= 61 år   5 (7.0) 

Arbetstid  

Dagtid 23 (32.4) 

Två-skift 20 (28.2) 

Tre-skift  19 (26.8) 

Dagtid+jour   9 (12.6) 

Notering: Dagtidsarbete innebär måndag till fredag helgfria dagar, tvåskiftsarbete innefattar dag,  

kväll och helgtjänstgöring. Treskiftsarbete innebär förutom dag, kväll och helg även natttjänstgöring. 

 

Teamarbete 

Medelvärde, standardavvikelse och andel som instämmer i viss mån eller helt med de 11 

påståendena i teamskalan presenteras i tabell 2. Resultatet visade att 31.0 % av informanterna 

upplevde att det är svårt att göra sig hörd vid problem i samband med vård av en patient. 

Vidare menade 60.6 % att oenighet löses utifrån vad som är bäst för patienten. 84.5 % av 
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informanterna beskrev att de har det stöd de behöver från övrig personal för att vårda 

patienten. Mindre än hälften ansåg att undersköterskors medverkan i/inflytande över 

patientens vård och behandling mottas väl på arbetsplatsen. Något fler, 62.0 % instämde i 

samma fråga gällande sjuksköterskor. 

 

Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse (SD) och andel som instämmer i viss mån eller helt 

med påståendena i skalan om teamarbete (n=71). 

  Medelvärde (SD) Instämmer i 
viss mån och 
Instämmer helt 
% 

 

       
På den här arbetsplatsen är det svårt att göra sig hörd när 
jag upplever ett problem i vården av en patient 
 

3.10 (0.96) 31.0  

Oenighet avseende vården som ges på den här arbetsplatsen 
löses på ett adekvat sätt (dvs. inte utifrån vem som har rätt, 
utan vad som är bäst för patienten) 
 

3.64 (0.84) 60.6  

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag upplever 
med opererande läkare på den här arbetsplatsen 
 

3.62 (0.88) 62.0  

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag upplever 
med anestesiläkare på den här arbetsplatsen 
 

3.80 (0.90) 67.6  

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag upplever med 
operationssjuksköterskorna på den här arbetsplatsen 
 

4.17 (0.69) 87.3  

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag upplever med 
anestesisjuksköterskorna på den här arbetsplatsen 
 

4.25 (0.65) 94.4  

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag upplever med 
undersköterskorna på den här arbetsplatsen 
 

3.87 (0.89) 73.2  

Det är lätt för personalen på den här arbetsplatsen att ställa 
frågor om det är något de inte förstår 
 

4.04 (0.85) 76.1  

Jag har det stöd jag behöver av annan personal på den här 
arbetsplatsen för att vårda patienten 
 

4.14 (0.71) 84.5  

Sjuksköterskors medverkan i/inflytande över patientens vård och 
behandling mottas väl på den här arbetsplatsen 
 

3.83 (0.77) 62.0  

Undersköterskors medverkan i/inflytande över patientens vård och 
behandling mottas väl på den här arbetsplatsen 

3.61 (0.77) 47.9  

 

Samband mellan teamarbete och arbetsmiljörelaterade faktorer 

Resultat av sambandsanalys gjord enligt Spearman visas i tabell 3. Det fanns ett statistiskt 

signifikant negativt samband mellan upplevelse av teamarbete och distansering/minskat 
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engagemang (rs=-0.54, p<.001). Det framkom även att det fanns ett negativt samband mellan 

teamarbete och rollkonflikt (rs=-0.50, p<.001) samt rolltydlighet (rs=0.42, p<.001). De som 

ansåg att de inte fick tillräckliga resurser för att utföra arbetsuppgifterna, att det ställdes 

oförenliga krav och att de var tvungna att utföra uppgifter som de önskat göra annorlunda var 

mindre nöjda med teamarbetet. Det sociala klimatet korrelerade också med teamarbete 

(rs=0.57, p<.001), liksom innovativt klimat (rs=0.42, p<.001) och positiv utmaning i arbetet 

(rs=0.41, p<.001). 

 

Tabell 3. Sambandsanalys enligt Spearman. Hur upplevelser av teamarbete korrelerar med andra faktorer. 

        rs       p-värde 

 

Teamarbete och utmattning (stress) 

 

-0.22 

 

.06 

Teamarbete och distansering/minskat  engagemang (stress) -0.54 .00 

Teamarbete och kvantitativa krav  0.04 .75 

Teamarbete och beslutskrav -0.07 .59 

Teamarbete och inlärningskrav 0.11 .36 

Teamarbete och preferens för utmaning (förutsägbarhet) 0.07 .56 

Teamarbete och rollkonflikt -0.50 .00 

Teamarbete och rolltydlighet 0.42 .00 

Teamarbete och socialt klimat 0.57 .00 

Teamarbete och innovativt klimat 0.42 .00 

Teamarbete och personalinriktning 0.35 .00 

Teamarbete och ojämlikhet -0.35 .00 

Teamarbete och kontroll av beslut 0.25 .04 

Teamarbete och kontroll av arbetstakt -0.05 .66 

Teamarbete och positiv utmaning i arbetet 0.41 .00 

Teamarbete och stöd från arbetsledningen 0.21 .08 

Teamarbete och stöd från kollegor 0.26 .03 

Teamarbete och stöd från släkt och vänner 0.19 .13 

Notering: Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs) innehar värden mellan -1 och +1, är värdet 0 saknas samband.  

 

Skillnader mellan grupperna mindre nöjd och mer nöjd med teamarbete  

Skillnader mellan hur grupperna mindre nöjd och mer nöjd med teamarbete upplever stress, 

krav, utmaning, rollförväntning, social interaktion, organisationsklimat och kontroll i arbetet 

presenteras i tabell 4. Resultatet visade statistiskt signifikant skillnad mellan hur nöjda 

informanterna var med kvaliteten på teamarbetet och distansering/minskat engagemang i 
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arbetet (p<.001). De som upplevde teamarbete positivt svarade i högre grad att de inte kunde 

tänka sig ett annat yrke och de fann intressanta aspekter i sitt arbete. Vidare såg de utmaning i 

sitt arbete och engagerade sig mer efter hand. Arbetet upplevdes meningsfullt, kunskap och 

färdigheter var till nytta. Den grupp som var mindre nöjd med teamarbete talade oftare 

nedvärderande om sitt arbete, arbetade mer mekaniskt och hade ett lägre intresse för det egna 

arbetet. Statistiskt signifikanta skillnader sågs även i frågorna angående rollförväntningar 

(rollkonflikt p=.00 och rolltydlighet p=.00).  De informanter som ansåg sig ha definierade mål 

och ansvarsområde var de som i större utsträckning tillhörde gruppen mer nöjda med 

teamarbete. De upplevde dessutom i lägre grad att de behövde utföra saker som de tyckte 

skulle göras annorlunda och att resurser för arbetsuppgifter var tillgängliga. En skillnad kunde 

också ses mellan hur grupperna såg på organisationsklimatet. Samtliga fyra faktorer: socialt 

klimat, innovativt klimat, personalinriktning och ojämnlikhet visade på statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna. Det sociala klimatet uppfattades mer avslappnat, trivsamt, 

uppmuntrande och stödjande i den grupp som var mer nöjd med teamarbete. Denna grupp 

ansåg även i högre grad att kommunikationen var tillräcklig samt att anställda uppmuntrades 

göra förbättringar, jämfört med gruppen som var mindre nöjd med teamarbete. Behandlingen 

av anställda upplevdes mer jämlik av informanter som var nöjda med teamarbetet. Samband 

sågs mellan hur teamarbete uppfattades och hur informanterna ansåg att anställda tas om 

hand, om väl utfört arbete belönas samt i vilken uträckning ledningen intresserar sig för 

personalens välbefinnande. 

 

Ingen statistisk signifikant skillnad sågs mellan grupperna avseende upplevt teamarbete och 

krav (kvantitativa krav, beslutskrav, inlärningskrav) eller kontroll i arbetet (kontroll av beslut, 

kontroll av arbetstakt). Resultatet visade att uppfattningen av tillfredsställelse med teamarbete 

inte hade något samband med krav som ställs på informanten exempelvis arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, beslut som behöver fattas snabbt eller är komplicerade. Informanternas 

upplevelse av kontroll i arbetet så som möjlighet att själv bestämma arbetstakt, påverka 

mängden arbete och beslut viktiga för arbetet har heller inget samband med uppfattningen av 

teamarbete. Vad det gäller social interaktion, som innefattar stöd från arbetsledningen, stöd 

från arbetskamrater samt stöd från vänner och familj syntes ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

  



                        

20 

 

Tabell 4. Skillnader mellan hur grupperna mindre nöjd och mer nöjd med teamarbete upplever stress, krav, 

utmaning, rollförväntning, social interaktion, organisationsklimat och kontroll i arbetet.  

 

  Mindre nöjd   Mer nöjd                          p-värde
  med teamarbete (<42p ) med teamarbete (>42p) 

  medelvärde (SD)  medelvärde (SD) 

 

Utmattning (stress) 2.18  (0.46)  2.06  (0.40)   .24 

Distansering (stress) 1.96  (0.41)  1.63  (0.30)  <.01 

Kvantitativa krav  2.94  (0.40)  3.14  (0.64)   .36 

Beslutskrav  3.96  (0.52)  3.91  (0.61)   .77 

Inlärningskrav  2.67  (0.50)  2.80  (0.44)   .37 

Utmaning i arbetet  4.32  (0.38)  4.61  (0.38)   .01 

Rollkonflikt  2.56  (0.63)  2.07  (0.60)  <.01 

Rolltydlighet  4.37  (0.53)  4.78  (0.32)  <.01 

Socialtklimat  3.33  (0.60)  3.91  (0.48)  <.01 

Innovativt klimat  3.41  (0.50)  3.72  (0.53)   .03 

Personalinriktning  2.64  (0.75)  3.07  (0.69)   .04 

Ojämnlikhet  2.25  (0.81)  1.56  (0.78)  <.01 

Kontroll av beslut  2.36  (0.59)  2.56  (0.82)   .26 

Kontroll av arbetstakt 2.06  (0.69)  1.78  (0.66)   .18 

Stöd från arbetsledningen 3.13  (0.92)  3.11  (1.10)   .98 

Stöd från arbetskamrater 4.14  (0.66)  4.33  (0.64)   .23 

Stöd från vänner och familj 3.75  (0.98)  4.04  (0.94)   .23
     

Notering: Jämförelse mellan två grupper med Mann-Whitney U- test. Indelning av grupperna har gjorts utifrån 

de som ligger under respektive över 75:e percentilen (42 poäng) på summan av teamskalan.  

 

Självskattad hälsa 

Alla informanter (n=71) svarade på frågan hur den egna hälsan upplevdes. 10 informanter 

skattade sin hälsa som utmärkt, 32 som mycket god, 22 som god och 7 som någorlunda. Ingen 

skattade sin hälsa som dålig. Medelvärde för denna skala var 2.37 (SD 0.85). Resultatet 

visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan hur grupperna mindre nöjd respektive mer 

nöjd med teamarbete, skattade sin egen hälsa.  

 

Avgörande för ett väl fungerande teamarbete 

Frågan vilken/vilka faktorer som upplevs avgörande för ett väl fungerande teamarbete 

besvarades av 61 (85.9 %) informanter. Något fler än hälften (32) som besvarade frågan 



                        

21 

 

betonar vikten av god kommunikation för ett väl fungerande teamarbete. 13 informanter 

pekade på vikten av att visa varandra respekt och 12 menade att lyhördhet är av avgörande 

betydelse. Övriga ord som upplevdes mest betydelsefulla var förståelse (9), hjälpsamhet (7) 

och positivt tänkande (5).  

 

Kommentarer till enkät 

Analysen av kommentarerna i enkäten presenteras i tabell 5 som kondenserade 

meningsenheter, underkategorier och kategorier. Resultatet utmynnade i två kategorier: stress 

och delaktighet.  

 

Oklara rollförväntningar och tidsbrist framkom som underkategorier till stress. Stress på 

arbetet beskrevs bero på att förväntningar och yrkesroller upplevdes oklara samt att det inte 

fanns tillräckligt med tid att hinna med ålagda arbetsuppgifter. Det uttrycktes svårt att hinna 

återhämta sig på arbetet. Resultatet visade att individerna förväntades behärska andra 

yrkesområden än sitt eget. Det upplevdes också finnas en skillnad mellan vad arbetsledningen 

förväntade av personalen och vad som egentligen skedde i arbetet ute på avdelningen. 

Upplevelser av otydliga rollförväntningar beskrivs av en informant: 

 

”Alla yrkesroller är inte glasklara …det kan skapa stress eftersom det blir oklart vad som 

förväntas av en” 

 

En informant framhöll det positiva med att ha klara yrkesroller: 

 

”Tillslut behöver man knappt säga något, man vet att alla gör sina arbetsuppgifter ändå.” 

 

Den andra kategorin som framkom var delaktighet. Till denna kategori hör underkategorierna 

kontroll av beslut och teamkänsla.  Det framkom att det upplevdes svårt att påverka den totala 

vården av patienten, men att det fanns en möjlighet att påverka beslut på avdelningen. 

Teamkänsla beskrevs viktigt och att det kunde främjas genom att tillhöra en mindre enhet. En 

önskan fanns att opererande läkare skulle vara mer delaktiga i operationsteamet. Det beskrevs 
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att även om teamarbetet ofta fungerar väl under operationen så upphör det efter avslutad 

operation. Flexibilitet bland kollegorna efterlystes. 

 

Tabell 5. Översikt av resultat av innehållsanalysen: kondenserad meningsenhet, underkategori samt kategori. 

 

Kondenserad meningsenhet  Underkategori  Kategori 

 
Yrkesroller inte glasklara  Oklara rollförväntningar Stress 

Förväntas behärska andra yrkesområden 

Oklara förväntningar kan skapa stress 

Diskrepans mellan arbetsledningens ambition och  

vad som sker 

Stressande att chefen inte uppskattar jobbet på golvet   

 

Stressande med extraarbeten  Tidsbrist  Stress 

Brist på återhämtning 

 

Svårt att påverka den totala vården  Kontroll av beslut  Delaktighet 

Möjlighet att påverka beslut     
    
     

Opererande läkare ingå i operationsteamet Teamkänsla  Delaktighet 

Främja teamarbete och känsla av samhörighet genom 

 mindre enhet 

Vid slutarbete upphör teamarbetet 

Flexibilitet bland kollegor     
   

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod föll dels på kvantitativ metod då vi önskade att fråga en större mängd 

informanter, dels på kvalitativ metod då vi fann det av intresse för studien att inkludera en 

öppen fråga samt egna kommentarer. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av 

teamarbete samt hur tillfredsställelse med teamarbete i operationsteam relaterar till upplevda 

krav och kontroll i arbetet, rollförväntningar, organisationsklimat, självskattad hälsa samt 

stress (utbrändhet). Enligt Polit och Beck (2008) bör kvantitativ metod användas då det ska 

undersökas hur vanligt förekommande ett fenomen är samt då det ska undersökas vilka 
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faktorer som kan relateras till fenomenet. Polit och Beck (2008), tar även upp de nackdelar 

som finns med kvantitativ metod, vilken ibland anklagas för att vara inskränkthet och 

oflexibel. En kvalitativ intervju hade kunnat göras med fördelen att det ger en större 

helhetsbild. Då avsikten var att undersöka ett team var det inte aktuellt att genomföra 

intervjuer. Det hade blivit för många intervjuer eftersom ett team representeras av fem olika 

yrkeskategorier. Intresset låg dessutom i att undersöka vilka upplevelser så många som 

möjligt har och att göra en generalisering av resultatet. Enligt Dallner et al. (2000) kan 

validiteten i den erhållna informationen stärkas genom en komplettering med intervjuer av 

några respondenter. Även om inte intervjuer har genomförts menar vi att resultatet i studien 

stärks av att både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. 

 

Det finns flera fördelar med att använda ett frågeformulär. Formuläret har en strukturerad 

form med specifika skalor och frågor, vilket ger enhetlighet i begreppen. Stora grupper har 

möjlighet att delta i studien (Dallner et al. 2000). Polit och Beck (2008) finner det 

betydelsefullt att göra en pilotstudie ifall oro finns över studieplanen. Hansagi och Allebeck 

(1994) anser att ett frågeformulär alltid bör testas i en provundersökning (pilotstudie). Syftet 

med den är bland annat att testa frågornas validitet, undersöka om ord och frågor har samma 

betydelse för respondenterna och se spridning av svar (Hansagi & Allebeck, 1994). En 

pilotstudie planerades från början, men valdes bort eftersom vinsten med den bedömdes som 

liten då enkäten tidigare använts. Det kunde varit av intresse att se hur informanterna 

upplevde enkätens längd, men då vi inte hade någon möjlighet att exkludera enstaka frågor 

valdes detta moment bort. Exkludera delar av enkäten kändes inte heller relevant eftersom det 

insamlade materialet skulle bli för litet. En generell begränsning i antal frågor gjordes från 

början för att möjligen få en större svarsfrekvens. Stora delar av enkäten är testad både 

gällande validitet och reliabilitet, den är dessutom använd i tidigare studie. Tillsammans ökar 

det trovärdigheten. Trovärdigheten styrks också av en hög svarsfrekvens (76 %), vilket ökar 

generaliserbarheten. Enkäten har flera fördelar då den är använd tidigare, men en del 

nackdelar har framkommit. Några informanter upplevde frågorna som svårtolkade. Mängden 

av frågor på samma sida har fått följden att informanter har hoppat över en eller ett par frågor, 

troligen av misstag. En svaghet är utdelningen av enkäterna. Forskarna hade inte möjlighet att 

nå ut till alla informanterna personligen. Personlig utdelning av enkäterna kunde höjt 

svarsfrekvensen ytterligare.  
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Ejlertsson (2003), menar att bortfall i en enkätundersökning kan påverkas genom att bifoga ett 

följebrev, vilket gjordes i denna studie. Vidare anser ovanstående författare att påminnelse 

kan höja svarsfrekvensen, även detta gjordes muntligen fortlöpande. Flera av informanterna 

upplevde enkäten som lång vilket kan var en orsak till bortfall. Tidsbrist är en annan tänkbar 

faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen. Flera opererande läkare är tillfälligt på 

operationsavdelningen, de ska även bemanna vårdavdelningar och akutmottagning. Detta kan 

även påverka opererande läkares känsla av tillhörighet, vilket eventuellt speglar den lägre 

svarsfrekvensen hos denna grupp. Arbetsbelastningen är generellt hög på 

operationsavdelningen med begränsad tid emellan operationerna, vilket kan ha medfört 

svårighet att hinna fylla i enkäten. Frågor med oifyllda svar samt frågor som besvarats med 

fler än ett alternativ samtidigt har benämnts med 99, missing i SPSS. Det interna bortfallet var 

litet och inte knutet till några specifika frågor. 

 

Alla forskare bär med sig en förförståelse för den företeelse som ska studeras. Samtliga 

individer präglas av sin utbildning, omgivande miljö, vilka frågor som ställs och vilka svars 

som ges. Det finns ett nära samspel mellan utbildningsbaserad förförståelse och de socialt 

grundade fördomarna. Detta i sin tur påverkar hur problem formuleras och definieras (Holme 

& Solvang, 1997). Studien har möjligen präglas av att båda författarna arbetar som 

anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning på ett svenskt länssjukhus och har så gjort 

de senaste sex respektive nio åren. Det finns positiva och negativa sidor med att utöva 

forskning på sin egen arbetsplats. Några informanter har uttryckt att det är svårt att vara 

anonym med tanke på de personfrågor som inleder enkäten. Av samma anledning framgår i 

informationsbrevet att konfidentialitet garanteras, vilket innebär att informanten inte 

identifieras utanför forskargruppen (Nationalencyklopedien, 2011). Det finns eventuellt vissa 

personer som skulle kunna spåras med personuppgifterna som lämnats, men det har medvetet 

inte visats i resultatet då det är av stor vikt att forskare respekterar individens integritet 

(Nilstun et al. 2009). Möjligtvis hade vissa informanter svarat annorlunda på en del frågor om 

studien analyserades av okända forskare. Har de känt att de inte är helt anonyma finns en risk 

att de inte svarar uppriktigt eller låter bli att besvara enkäten. En annan aspekt är att det 

istället kan vara positivt ifall förtroende finns för forskarna. Vi menar att det positiva 

överväger i denna studie. Informanterna känner forskarna, de vet att studien pågår och vill 
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”hjälpa till” med att besvara frågorna. Vidare är det en studie som de själva blir en del av och 

det är deras arbetsplats som är fokus, det finns ett intresse av att se ett resultat. Ämnet är 

aktuellt och arbetsklimatet debatteras på arbetsplatsträffar kontinuerligt. Det finns även ett 

intresse från arbetsledningen att få se ett resultat och att studien ska bli slutförd. 

 

Gunnarsson (2002) menar att vid signifikansanalysen finns det två typer av misstag som kan 

begås. Att signifikansanalysen ger ett falskt positivt resultat trots att nollhypotesen egentligen 

är sann kallas för typ I-fel. Det bestäms alltid i förväg hur stor risk för typ I-fel ska vara, detta 

kallas signifikansnivå. Vanligen sätts signifikansnivån till 0.05 (=5%). I denna studie sattes en 

signifikansnivå på 0.05 alternativt 0.01 för att undvika typ I-fel. Kan inte nollhypotesen 

förkastas trots att den i verkligheten är falsk, uppstår ett typ II-fel. Storleken på typ II- fel 

bestäms dels av storleken på den effekt som undersöks och dels av stickprovets storlek. Antal 

respondenter är förhållandevis litet, men då hela gruppen undersöktes gick inte urvalet att 

påverka. Någon beräkning av styrkan genomfördes inte.  

 

Cronback´s alpha i denna studie för nio skalor var inom en acceptabel nivå (α=> 0.70). Tio av 

skalorna låg under 0.70, vilken är rekommenderad nivå (Reynaldo & Santos, 1999).  Det är 

vanligt att finna värden under 0.70 i skalor som innehåller få frågor (items), då Crohnbacks 

alpha är känsligt för hur många frågor skalorna innehåller. För att visa reliabiliteten i de fall 

då skalorna innehåller få frågor kan det vara mer relevant att beskriva medelkorrelationen 

mellan item. Den påverkas inte av antalet frågor. Rekommendationen är att 

medelkorrelationen mellan items ska ligga mellan 0.20 och 0.40 för att inneha acceptabel 

reliabilitet (Briggs & Cheek, 1986). Alla frågor (utom en som har 0.16) i denna studie som 

tillhör skala med Crohnbacks alpha under 0.70, har en medelkorrelation mellan item på minst 

0.2 vilket gör reliabiliteten acceptabel trots låga Crohnbacks alpha. 

 

Resultatdiskussion 

Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan hur de som är mindre nöjda med teamarbete 

och de som är mer nöjda med teamarbete upplever rollförväntningar. De som är mindre nöjda 

med teamarbete upplever otydligare roller samt mindre klart definierade arbetsuppgifter och 

mål. Det framkommer även under egna kommentarer att flera informanter beskriver 
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förekomst av otydliga roller på arbetsplatsen. En förklaring kan vara att skillnaderna är stora i 

varje yrkeskategoris arbetsuppgifter och ansvarsområde. Alla arbetar mot samma mål, men på 

olika sätt. Markary et al. (2006) menar att sjuksköterskor har en holistisk syn på patienten, 

medan läkarna har en problemorienterad medicinsk syn. En annan förklaring till att rollerna 

upplevs otydliga kan vara att arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren. Besparingar har 

medfört att det idag finns betydligt färre undersköterskor än det gjorde för fem år sedan, vilket 

har påverkat hela operationsteamet. Operationsteam har idag olika sammansättningar vilket 

gör att rolltydligheten och förväntningarna kan upplevas oklara.  

 

Samband mellan upplevelse av teamarbete och innovativt klimat kan påvisas i studien. De 

som är mer nöjda med teamarbete, upplever att kommunikationen är tillräcklig på 

avdelningen. I den kvalitativa analysen  framkommer att kommunikation är den faktor som 

upplevs viktigast för ett väl fungerande teamarbete. Även tidigare studier betonar vikten av 

kommunikation (Gillespie et al. 2010; Undre et al. 2006). Utbildning och kompetens är en 

förutsättning för att förbättra kommunikationen inom operationsteamet. Utbildning kan också 

leda till en ökad förståelse mellan yrkeskategorierna (Gillespie et al. 2010). Flera studier 

beskriver att orsaker till att teamarbetet inte fungerar är bristfällig kommunikation (Paige et 

al. 2009; Blakely et al. 2006) samt oklara roller (Paige et al. 2009; Undre et al. 2006). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) poängterar också vikten av kommunikation och tydliga roller. 

De menar att sjuksköterskor behöver kunna kommunicera med respekt och integritet med 

övriga teammedlemmar.  

 

Det finns enligt resultatet ett större samband mellan organisationsklimat och rollförväntningar 

och hur kvaliteten på teamarbetet uppfattas jämfört med sambandet mellan krav och kontroll 

och hur kvaliteten på teamarbetet uppfattas. Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren och 

Gustavsson (2009) pekar på sambandet mellan upplevelsen av socialt klimat, rolltydlighet och 

rollkonflikt på avdelningen och långtidssjukfrånvaro tre år senare. Då studien av Wännström 

et al. (2009) visar samma samband som föreliggande studie men i relation till 

långtidssjukskrivning, anser vi att det är viktigt att ha ett positivt socialt klimat med en tydlig 

rollfördelning på arbetsplatsen. Resultatet kan tyda på att det finns en risk för 

långtidssjukskrivning inom en relativt snar framtid. 
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Beslutsutrymmet för varje individ är enligt resultatet lågt. Det finns få möjligheter att själv 

kunna påverka eller bestämma den egna arbetssituationen, exempelvis när och hur lång rast 

som ska tas, mängden arbete, arbetstid och arbetstakt. Få egna kommentarer erhölls angående 

beslutsutrymmet. En informant beskriver dock att det finns möjlighet att påverka vissa beslut, 

men det är svårt att påverka den totala vården. Kvantitativa krav, beslutskrav och 

inlärningskrav uppfattas olika. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna mindre 

nöjd och mer nöjd med teamarbete kan ses gällande social interaktion, som innefattar stöd 

från arbetsledningen, stöd från arbetskamrater samt stöd från vänner och familj. Båda 

grupperna upplever stöd, även om stödet från arbetsledningen anses lägre än stödet från familj 

och arbetskamrater. Flertalet av informanterna beskriver att de har det stöd de behöver från 

övrig personal för att vårda patienten. Upplevda krav, kontroll och socialt stöd i föreliggande 

studie kan knytas till Karaseks krav/kontroll-modell. De informanter som upplever litet 

beslutsutrymme och höga krav i arbetet skulle enligt denna modell kunna uppleva en hög 

stressfaktor samt riskera fysisk ohälsa. De som istället upplever litet beslutsutrymme och låga 

krav blir passiva (Karasek & Theorell, 1990). Färre stressymtom ses hos personer som 

upplever ett väl fungerande stöd. Socialt stöd stärker den mentala hälsan (Stansfeld, 2002) och 

kan även påverka hur individen reagerar på stress (Åborg, 2001). Peterson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg, Nygren (2008) menar i sin studie att deltagande i en kamratstödjande 

grupp ökar den upplevda allmänna hälsan och minskar upplevda krav i arbetet. Även en 

ökning av upplevelse av stöd i arbetet samt deltagande och utvecklingsmöjligheter i arbetet 

kan ses. En egen reflektion är att det är positivt att flera upplever socialt stöd då det 

framkommer i studien att flera informanter upplever stress. 

 

Resultatet visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan hur de som är mindre 

nöjda med teamarbete och de som är mer nöjda med teamarbete upplever stress i form av 

distansering/minskat engagemang, dock inte mellan teamarbete och utmattning vilket är 

anmärkningsvärt. I den kvalitativa analysen framkommer att informanter upplever stress på 

arbetet och att det inte finns tid för återhämtning. Vidare beskriver informanter att oklara 

rollförväntningar leder till stress. Stress relateras också till tidsbrist, vilket upplevs vanligt 

förekommande. Lindblom et al. (2006) visar att hög arbetsbelastning orsakat av tidspress, stor 

arbetsmängd, låg kontroll, lågt socialt stöd samt otydliga roller relateras till utbrändhet. Det 

finns dessutom ett samband mellan psykisk påfrestning och utbrändhet. Då en studie visar att 

utbrändhet, i synnerhet känslomässig utmattning har ett starkt samband till missnöje med 
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arbetet (Piko, 2006), är det av vikt att det finns tid att reflektera och prata igenom saker som 

hänt, speciellt med hänsyn till att en operationsavdelning är en arbetsplats som kan innebära 

händelser som är känslomässigt betungande. 

 

Informanter upplever tidsbrist vilket tidigare nämnts. Hull et al. (2011) anser att tidspress 

skapar stress och menar att det leder till dåligt teamarbete, vilket i sin tur kan äventyra 

patientsäkerheten. Teamarbete och patientsäkerhet har uppmärksammats av Svensk 

sjuksköterskeförening (2010), som beskriver att samverkan i team och säker vård är två av de 

sex kärnkompetenserna som har identifierats nödvändiga för vårdens professioner.  Detta har 

resulterat i ett förslag på att all sjuksköterskeutbildning organiseras så att de sex 

kärnkompetenserna genomsyrar hela utbildningen. Ökad patientsäkerhet är i fokus, men tid 

behöver läggas på utbildning och teamträning. Olika program för teamträning finns redan. 

Enligt Gore et al. (2010) utvecklades Crew Resource Management (CRM) då flera 

flygplanskrascher inträffade på 60- och början på 70- talet till följd av mänskliga fel och dålig 

kommunikation, vilket resulterade i dramatiska förbättringar i flygsäkerheten. Målet är att öka 

kunskap, ändra attityder och förbättra beteenden i relation till säkerhet samt att bli medveten 

om säkerhet och få en sjävmedvetenhet. Idag används CRM i flera länder som teamträning för 

hela operationsteam. Paige et al. (2007) riktar kritik mot att CRM inte är ett bra sätt för 

träning mellan olika professioner och menar att det dessutom saknar möjlighet att öva 

realistiska scenarion (Paige et al. 2007). Dock tyder initiativ till flygbaserad CRM träning på 

att det leder till förbättrad uppfattning om patientsäkerhet, speciellt hos sjuksköterskor (Gore 

et al. 2010). Mc Culloch et al. (2009) visar på detsamma, träning främjar ett gott 

samarbetsklimat.  

 

Inför studien ställdes två hypoteser upp. Hypotes 1 innebär att de som är nöjda med kvaliteten 

på teamarbetet förväntas uppleva mindre krav och större kontroll i arbetet samt uppleva en 

tydligare roll och ett bättre klimat på arbetsplatsen. Resultatet av studien visar att upplevelsen 

av teamarbete inte korrelerar med upplevda krav (kvantitativa krav, beslutskrav eller 

inlärningskrav). Det finns inte heller korrelation mellan teamarbete och kontroll (kontroll av 

beslut och kontroll av arbetstakt). Däremot ses ett samband mellan upplevelsen av teamarbete 

och socialt klimat samt mellan teamarbete och rolltydlighet. Hypotes 2 innebär att de som är 

nöjda med kvaliteten på teamarbetet förväntas uppleva mindre stress (utbrändhet) och ha 
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bättre självskattad hälsa, jämfört med de som är mindre nöjda. Resultatet visar att det finns ett 

statistiskt signifikant negativt samband mellan upplevelsen av teamarbete och 

distansering/minskat engagemang däremot finns inget samband mellan teamarbete och 

utmattning. Något samband mellan hur informanterna skattar sin hälsa och teamarbete kan 

inte ses. Detta kan tyckas något förvånande då teamarbete korrelerar signifikant med socialt 

klimat vilket i sin tur enligt flera andra studier, Jensen et al. (2010) och Stansfeld (2002) 

påverkar hälsan. 

 

En styrka med studien är att kunskapen är ny. Det finns sedan tidigare forskning om 

teamarbete och om psykosociala arbetsmiljöfaktorer, men ingen har undersökt samband 

däremellan. Vi tror att resultatet av föreliggande studie kan vara överförbart på 

operationsavdelningar av samma storlek och med samma typ av verksamhet, trots en mindre 

undersökningsgrupp. Genom att belysa problem och brister samt genom en ökad kunskap om 

upplevelserna av teamarbete i relation till arbetsmiljöfaktorer som krav, kontroll, 

rollförväntningar och stress i operationssalen möjliggörs utveckling samt förbättring av 

kvaliteten. Denna studie ger en ökad medvetenhet om vilka faktorer som är betydelsefulla för 

att undvika ohälsa i form av stress och utbrändhet. Vi anser det viktigt att belysa upplevelser 

av teamarbete samt hur olika arbetsmiljöfaktorer påverkar teamarbetet. Vår uppfattning med 

utgångspunkt ifrån tidigare studier är att ett väl fungerande teamarbete gynnar 

patientsäkerheten i operationssalen. Det främjar både patient, personal och samhälle då 

resurserna används på bästa sätt. Kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs idag på 

operationsavdelningen i föreliggande studie. En grupp bestående av undersköterskor, 

anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor arbetar med attityder och 

kommunikation. Denna grupp har även samarbete med länshälsan. Resultatet i föreliggande 

studie kan vara av intresse för denna grupp samt för arbetsledningen på centraloperation då de 

drar upp riktlinjerna för vilka arbetsmiljöförbättringar som ska implementeras. 

 

Konklusion 

Med utgångspunkt från resultatet är det av betydelse att tydliggöra yrkesroller och främja 

positivt arbetsklimat för ett väl fungerande teamarbete. Kommunikationens betydelse behöver 

synliggöras och vidareutvecklas. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Studien som genomfördes undersökte upplevelser av teamarbete. Det hade varit av stort 

intresse att gå vidare med en kvalitativ undersökning för att kartlägga vad respektive kategori 

menar stärker teamarbetet och implementera detta för att sedan göra ny utvärdering. Det hade 

även varit av intresse att undersöka hur väl fungerande teamarbete påverkar patientsäkerheten 

samt betydelsen av att implementera CRM, Crew Resourse Management. 

 

Ny kunskap som denna studie tillför 

• Det finns samband mellan tillfredsställelse med teamarbete och rollförväntningar 

(rollkonflikt negativt samband, rolltydlighet positivt samband) samt 

organisationsklimat (positivt samband).  

• Det finns ett negativt samband mellan tillfredsställelse med teamarbete och 

distansering/minskat engagemang, men inte mellan teamarbete och utmattning. 

• Det finns inget samband mellan tillfredsställelse med teamarbete och krav, kontroll, 

social interaktion i arbetet eller självskattad hälsa. 
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BILAGA 1 
INFORMATIONSBREV 

Information om   
  
  

UPPLEVELSER AV TEAMARBETE OCH STRESS I EN OPERATIONSSAL SAMT 
SAMBAND DÄREMELLAN 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

 
I Sverige beräknas 100 000 människor årligen drabbas av en vårdskada som går att förebygga. 
Av dessa får 10 000 patienter bestående men och dessutom dör 3 000 till följd av vårdskadan. 
Hälso- och sjukvårdens organisation och i synnerhet arbetet i en operationssal kännetecknas 
av komplexitet och högt arbetstempo. Det är därför nödvändigt att söka nya 
organisationsformer som kan bidra till förbättrad kontinuitet och ett ökat samarbete. Arbetet i 
en operationssal kräver att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans i ett högt tempo där 
personalen ställs inför situationer som kräver snabba beslut och handlingar. Stress och 
störningar i arbetet kan leda till att fel och misstag begås. Studier har visat betydelsen av ett 
väl fungerande team för att utföra ett patientsäkert arbete. 

Syftet med denna studie är att beskriva hur operationsteam upplever teamarbete och stress 
samt undersöka samband mellan dessa två faktorer. En kvantitativ metod med enkäter 
kommer att användas där analys genom SPSS sker. Enkäterna kommer efter analysering att 
förstöras. Konfidentiell hantering garanteras. Det är fritt för alla att ta del av resultaten. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för Dig. 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Anna Ericsson   Maria Törnkvist 

Anestesisjuksköterska   Anestesisjuksköterska  

anna-a.ericsson@ltblekinge.se  maria.tornkvist@ltblekinge.se 

 

Gunilla Nilsson 

Handledare 

gunilla.c.nilsson@lnu.se 
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ENKÄT      BILAGA 3 

Så här besvarar du formuläret 

På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet med detta frågeformulär 
är att samla information för att utveckla arbetet och arbetsmiljön. 

Ta god tid på dig när du svarar.  De flesta frågor besvarar du genom att ringa in det svarsalternativ som bäst 
stämmer överens med din åsikt. 

Exempel: 

  mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
ganska 
sällan 

 
 

ibland 

 
ganska 

ofta 

mycket 
ofta eller 

alltid 

1. Måste du skynda på för att hinna med ditt 
arbete? .............................................. 

        1         2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

PERSONUPPGIFTER 

1.  Ålder  

 

      30 eller yngre                                       

      31 – 40                                                 

      41 – 50                                                 

      51 – 60                                                 

2. Yrkestitel 

   

      Undersköterska                                    

 

      Anestesisjuksköterska                         

 

      Operationssjuksköterska                     

 

      Anestesiläkare                                            

 

      Opererande läkare                               

 

 

3. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande          

     yrke?  

       _____________ år 

 

4.   Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis per 
vecka? 

                  __________ timmar 

 

5.  Vilket av följande beskriver bäst din arbetstid? 

 

  Dagtid   

 

  Två-skiftsarbete   

 

  Tre-skiftsarbete                                             

 

  Annat,                                                           

 

 

   vad? ______________________ 



                        

 

 

 

ARBETSKRAV 

   mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

 
 

ganska 
sällan 

 
 
 

ibland 

 
 

ganska 
ofta 

 
mycket 

ofta eller 
alltid 

 6. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 
arbetet hopar sig? ......... 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 7. Måste du arbeta övertid? ................ 1 2 3 4 5 

 8. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 1 2 3 4 5 

 9. Har du för mycket att göra? .............. 1 2 3 4 5 

 10. Kräver ditt arbete fysisk uthållighet?... 1 2 3 4 5 

 11. Kräver ditt arbete snabba  

beslut? ................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 12. Är dina arbetsuppgifter för svåra  

för dig? .................................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 13. Kräver ditt arbete maximal 

uppmärksamhet? ....................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 14. Kräver ditt arbete att du utför rörelser 

med stor precision? ...................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 15. Förekommer det störande avbrott 

i ditt arbete? .................................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 16. Kräver ditt arbete komplicerade  

beslut?........................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 17. Är ditt arbete enformigt? ............... 1 2 3 4 5 

 18. Måste du upprepa samma arbets-moment med få 
minuters mellanrum? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 19. Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva 
mera utbildning för? .......... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 20. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt 
arbete? ........................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 21. Innebär ditt arbete positiva  

utmaningar? ..................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 22. Tycker du att ditt arbete är 

meningsfullt? .................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 23. Kräver ditt arbete att du skaffar dig  

nya kunskaper och färdigheter? ....... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



                        

 

 

 

 

 

  mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
ganska 
sällan 

 
 

ibland 

 
ganska 

ofta 

mycket 
ofta eller 

alltid 

 24. Är det möjligt för dig att ha social kontakt med 
arbetskamrater medan  

du arbetar? ............................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

25. 

 

Har du under de senaste två åren blivit utsatt för 
hot eller våld på ditt arbete? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

    

 

ROLLFÖRVÄNTNINGAR 

 

 

   mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
ganska 
sällan 

 
 

ibland 

 
ganska 

ofta 

mycket 
ofta eller 

alltid 

 26. Finns det klart definierade mål för  

ditt arbete? ................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 27. Vet du vilket ansvarsområde  

du har? .................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 28. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 
.................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 29. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras 
annorlunda?................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 30. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som 
behövs för att utföra 
dem?........................................ 

 

       1 

 

      2 

 

     3 

 

     4 

 

       5 

 31. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller 
flera personer? ................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 32. Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i 
konflikt med dina personliga värderingar? 
.............................. 

 

       1 

 

      2 

 

      3 

 

      4 

 

       5 

 



                        

 

 

 

 

 

KONTROLL I ARBETET 

 

 

    
 

mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
 
 

ganska 
sällan 

 
 
 
 

ibland 

 
 
 
ganska 
ofta 

 
 

mycket 
ofta eller 

alltid 

 33. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, 
kan du då själv välja hur du skall göra det? 
.............................. 

 

        1 

 

      2 

 

      3 

 

     4 

 

      5 

 34. Kan du påverka mängden arbete du får?  
................................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

35. 

 

Kan du själv bestämma din arbetstakt?  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 36. Kan du själv bestämma när du skall ta paus? 
............................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 37.  Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 
........................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 38. Kan du bestämma din egen arbetstid 

(flextid)? ......................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

39. 

 

Kan du påverka beslut angående vilka personer 
du skall arbeta tillsammans med? 
....................................... 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 40. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt 
arbete? ........................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

    
mycket lite 
eller inte 

alls 

 
 

ganska 
lite 

 
 
 

något 

 
 

ganska 
mycket 

 
 

väldigt 
mycket 

 41. Tycker du om utmaningar som att ofta få nya 
arbetsuppgifter? ............ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 42. Tycker du om utmaningar som att arbeta med 
nya arbetskamrater?........ 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 43. Tycker du om utmaningar som att arbeta på 
olika ställen? ................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



                        

 

 

 

SOCIAL INTERAKTION 

   mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
ganska 
sällan 

 
 

ibland 

 
ganska 

ofta 

mycket 
ofta eller 

alltid 

 

 

44. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 
ditt arbete från dina arbetskamrater? 
.......................... 

 

         1 

 

      2 

 

     3 

 

      4 

 

      5 

 45. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 
ditt arbete från din närmaste chef? 
........................... 

 

         1 

 

       2 

 

      3 

 

      4 

 

     5 

 46. Om du behöver, är dina arbetskam-rater då 
villiga att lyssna på problem som rör ditt 
arbetet? .................... 

 

         1 

 

       2 

 

      3 

 

       4 

 

     5 

 47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig 
att lyssna på problem som rör ditt arbete? 
........................... 

 

        1 

 

       2 

 

      3 

 

       4 

 

      5 

 48. Om du behöver, kan du då tala med dina vänner 
om problem som rör ditt arbete? 
.................................... 

 

        1 

 

       2 

 

       3 

 

        4 

 

       5 

 

   mycket 
sällan eller 

aldrig 

 
ganska 
sällan 

 
 

ibland 

 
ganska 

ofta 

mycket 
ofta eller 

alltid 

 49. Om du behöver, kan du då tala med  

din make/maka eller någon annan närstående 
person om problem som  

rör ditt arbete? ............................. 

 

 

       1 

 

 

      2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

      5 

 50. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer 
från din  

närmaste chef? ............................. 

 

       1 

 

      2 

 

      3 

 

      4 

 

      5 

 51. Har du lagt märke till störande konflikter 
mellan arbetskamrater?  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

   mycket lite 
eller inte alls

ganska 
lite 

 
något 

ganska 
mycket 

väldigt 
mycket 

 52. Känner du att du kan få stöd från dina 
vänner/din familj när det är besvärligt på 
arbetet? ........................................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



                        

 

 

 

 

   Tar helt 
avstånd 

ifrån 

Tar i viss 
mån 

avstånd 
ifrån 

 

Neutral 

 

Instäm-
mer i viss 

mån 

Instäm-
mer helt 

 53. På den här arbetsplatsen är det svårt att göra sig 
hörd när jag upplever ett problem i vården av en 
patient 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 54. Oenighet avseende vården som ges på den här 
arbetsplatsen löses på ett adekvat sätt (dvs. inte 
utifrån vem som har rätt, utan vad som är bäst för 
patienten) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 55. 

 

Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag 
upplever med opererande läkare på den här 
arbetsplatsen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 56. Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag 
upplever med anestesiläkare på den här 
arbetsplatsen 

1 2 3 4 5 

 57. Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag 
upplever med operationssjuksköterskorna på den 
här arbetsplatsen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 58.     Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag 
upplever med anestesisjuksköterskorna på den här 
arbetsplatsen 

1 2 3 4 5 

 59. Jag är nöjd med kvaliteten på det samarbete jag 
upplever med undersköterskorna på den här 
arbetsplatsen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 60. Det är lätt för personalen på den här arbetsplatsen 
att ställa frågor om det är något de inte förstår 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 61. Jag har det stöd jag behöver av annan personal på 
den här arbetsplatsen för att vårda patienten 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 62. Sjuksköterskors medverkan i / inflytande över 
patientens vård och behandling mottas väl på den 
här arbetsplatsen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 63. Undersköterskors medverkan i / inflytande över 
patientens vård och behandling mottas väl på den 
här arbetsplatsen 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TEAMARBETE 



                        

 

 

 

ORGANISATIONSKULTUR 

 

   

Hur är klimatet på din arbetsenhet? 

mycket lite 
eller inte 

alls 

 
 

ganska lite

 
 
något 

 
ganska 
mycket 

 
väldigt 
mycket 

  

64. 

 

Konkurrensinriktat.................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 65. Uppmuntrande och stödjande..... 1 2 3 4 5 

 66. Misstroget och misstänksamt...... 1 2 3 4 5 

 67. Avslappnat och trivsamt........... 1 2 3 4 5 

 68. Stelt och regelstyrt ................. 1 2 3 4 5 

 

    
mycket 

sällan eller 
aldrig 

 

ganska 
sällan 

 

 
ibland 

 

ganska 
ofta 

 
mycket 

ofta eller  
alltid 

 69. Tar de anställda på din arbetsplats egna 
initiativ? ........................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 70. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att 
göra förbättringar?  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 71. Är det tillräckligt med kommunikation på din 
avdelning? ........... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

    
mycket lite 
eller inte 

alls 

 

 
ganska lite

 

 
något 

 

ganska 
mycket 

 

väldigt 
mycket 

 72. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av män och kvinnor  

på din arbetsplats? .................... 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 73. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av äldre och yngre anställda på din 
arbetsplats? ........ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 74. Belönas man för ett väl utfört arbete på din 
arbetsplats (pengar, uppmuntran)? ................. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 75. Tas de anställda väl omhand på din 
arbetsplats? ........................ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 76. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen 
för personalens hälsa och välbefinnande? 
................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 



                        

 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

77. 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
precis 

 

 a) Jag finner ständigt nya och intressanta aspekter i mitt 
arbete. 

1 2 3 4 

 b) Det finns dagar då jag känner mig trött redan innan 
jag går till arbetet. 

1 2 3 4 

 c) Det händer allt oftare att jag talar om mitt arbete på ett 
nedvärderande sätt. 

1 2 3 4 

 d) Jag behöver mer tid för avkoppling nu än tidigare för 
att återhämta mig från arbetet. 

1 2 3 4 

 e) Jag klarar påfrestningarna i mitt arbete bra. 1 2 3 4 

 f) På senare tid har jag utfört arbetet alltmer mekaniskt 
istället för att använda hjärnan. 

1 2 3 4 

 g) Jag ser mitt arbete som en utmaning. 1 2 3 4 

 h) På jobbet känner jag mig ofta känslomässig urlakad. 1 2 3 4 

 i) Med tiden förlorar man ett djupare intresse för det 
egna arbetet. 

1 2 3 4 

 j) Efter jobbet har jag vanligtvis lust och ork för mina 
fritidsaktiviteter. 

1 2 3 4 

 k) Ibland känns mina arbetsuppgifter riktigt 
motbjudande. 

1 2 3 4 

 l) Efter jobbet känner jag mig ofta trött och utsliten. 1 2 3 4 

 m) Jag kan inte tänka mig ett annat yrke. 1 2 3 4 

 n) Normalt hinner jag gott och väl med mina 
arbetsuppgifter. 

1 2 3 4 

 o) Med tiden engagerar jag mig mer och mer i mitt 
arbete. 

1 2 3 4 

 p) I mitt arbete känner jag mig stark och säker. 1 2 3 4 

 

 

 

78. 

 

I allmänhet, skulle Du vilja säga att Din hälsa är?    Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig 

 □ □ □ □ □ 



                        

 

 

 

 

79.   Vilken/ vilka faktorer anser du är avgörande för ett väl fungerande teamarbete? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Egna kommentarer 

 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................................................... 

………....................................................................................................................................................................... 

………......................................................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................................................ 

………........................................................................................................................................................................ 

………......................................................................................................................................................................... 

………......................................................................................................................................................................... 

………....................................................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................................................ 

………......................................................................................................................................................................... 

………......................................................................................................................................................................... 

 


