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Abstrakt 

Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet 

fungerar för personalen på förlossningsavdelningar. Beställaren för detta projekt är det 

Internationella Medicinska Programmet (IMP), Region Östergötland. Metoden som användes 

var semistrukturerade intervjuer där svaren sedan analyserades med en tematisk analys. De 

teman som identifierades var team, information, hälsa, träning, mål och system. Dessa teman 

diskuterades och kopplades till olika teamteorier. Resultatet pekar på att teamarbetet är viktigt 

för förlossningsvården och att det påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis kommunikation, 

gemensamma mål etc. De teman som identifierades påverkar teamarbetet på olika sätt, när de 

fungerar bra fungerar även teamarbetet bra, det försämras dock när de fungerar dåligt. Det är 

av denna anledning viktigt att få en bättre förståelse för teamarbete, speciellt inom vården, där 

teamarbetet kan påverka liv och död. 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to create a better understanding of the staffs’ teamwork 

at the delivery ward. The client for this project is the International Medical Program (IMP), 

Region Östergötland. The method that was used for this project was semi-structured 

interviews. The data from the interviews were analyzed with a thematic analysis. The 

thematic analysis resulted in the following themes; team, information, health, training, goals 

and systems. These themes were discussed and related to different team theories. The result 

indicates that the teamwork is important in the delivery ward and that it is affected by 

multiple factors, for instance communication, shared goals etc. The identified themes affect 

teamwork in different ways, when all the factors work well so does the teamwork, however 

when that is not the case the teamwork is negatively affected. Therefore, it is important to get 

a better understanding of teamwork, especially in healthcare, where teamwork can affect life 

and death.  



 

 
 

 

  



 

 
 

Förord 

Denna uppsats är resultatet av ett kandidatarbete inom området kognitionsvetenskap. Det är 

ett beställningsarbete från det internationella medicinska programmet som har ett fokus på hur 

team fungerar på förlossningsavdelningen. Jag skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till 

min handledare Peter Berggren och det internationella programmet. Detta för att jag har fått 

möjligheten att skriva denna kandidatuppsats för dem. Som handledare har han bidragit med 

stöd, handledning och återkoppling genom hela processen. Även ett tack vill jag rikta till min 

examinator Björn Johansson som har hjälpt till med återkoppling och tips. Tack till Maria 

Lampi för hjälp med intervjufrågorna. Även till det neonatala teamet för hur verksamheten 

fungerar. Jag skulle också vilja tacka min vän och studiekamrat Linnea Berggren för att vi 

tillsammans har samlat in den data som denna uppsats bygger på, där vi turats om med att 

intervjua och anteckna. Jag vill även tacka henne för råd och för att hon varit en person jag 

kunnat diskutera idéer med. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka alla de deltagare som har 

ställt upp i intervjuer och gjort denna studie möjlig!  
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1 Introduktion 

På en förlossningsavdelning är det viktigt att leverera en bra vård till både moder och barn. 

Personalen arbetar i team det är viktigt att teamet fungerar bra för att kunna bedriva en god 

vård. Enligt Svenska FN-förbundet (2017a) var det år 2015 en barnmortalitet på tre promille i 

Sverige, det vill säga tre barn på tusen, mortaliteten innefattar de dödsfall som drabbat 

levande födda barn som avlidit och de som avlidit upp till fem års ålder. I mortalitet för 

mödrar räknas statistiken för antalet döda mödrar per 100 000 levande födda barn. År 2015 

var det fyra mödrar som dog i Sverige (Svenska FN-förbundet, 2017b). Även om Sveriges 

mortalitet är liten i jämförelse med många andra länder, gällande både barn och mödrar, finns 

det fortfarande rum för förbättringar. Detta då flera länder har en mindre mortalitet (Svenska 

FN-förbundet, 2017a, 2017b). Detta är ett problem som ett bra teamarbete möjligtvis skulle 

kunna lösa. 

O’Sullivan, Moneypenny och McKimm (2015) nämner att det i ett antal undersökningar 

upptäckts ett tydligt samband mellan ledarskap, tvärprofessionella team, vård av hög kvalitet 

och god hälsa. Av denna anledning är det av intresse att undersöka hur dessa team fungerar 

och arbetar tillsammans. Detta för att vård och hälsa står i fokus inom sjukvården och är något 

som strävas efter att uppnå. Team är därmed något som är viktigt att undersöka närmre, då 

detta kan bidra till att vården blir bättre än vad den är i dagsläget. Enligt Ezziane et al. (2012) 

påverkas kvalitén på vården signifikant av teamarbete. För ett effektivt team behövs bra 

kommunikation, beslutsfattande, säkerhetsmedvetenhet och konflikthantering. Dessa attribut 

är intressanta att studera närmre för att se hur vårdpersonal resonerar och uppfattar hur just 

dessa påverkar dem. 

Det finns många definitioner på vad ett team är. Enligt Salas, E., Dickinson, T. L., 

Converse, S. A. och Tannenbaum (1992) är en definition av team en urskiljbar uppsättning av 

minst två personer som interagerar dynamiskt, ömsesidigt beroende och adaptivt för att kunna 

uppnå ett gemensamt mål, synsätt eller ett uppdrag. Personer som ingår i teamet har var och 

en blivit tilldelade en specifik roll eller en funktion som de ska uppfylla där alla i teamet har 

ett tidsbegränsat medlemskap. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats var att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet 

fungerar för personalen på förlossningsavdelningar. För att skapa denna förståelse har ett 

flertal intervjuer utförts tillsammans med personal som arbetar på förlossningsavdelningar i 
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Linköping respektive Norrköping. En tematisk analys har sedan utförts för att ta fram olika 

förbättringsförslag för bland annat hur teamarbetet ska fungera. Detta kan i sin tur användas 

för att förbättra teamarbetet. Beställaren för detta projekt är det internationella medicinska 

programmet, Region Östergötland. 

 

1.2 Frågeställningar 

I. Hur kan teamarbetet förbättras på förlossningsavdelningen? 

II. Finns det viktiga faktorer som påverkar teamarbetet och vilka är dessa i så fall? 

III. Hur uppfattar personalen på förlossningsavdelningen att teamarbetet fungerar? 

IV. Vad anser personalen att teamarbete är? 

V. Anser personalen att teamarbetet är viktigt för att arbetet ska fungera? 

 

 

1.3 Internationella medicinska programmet 

Det internationella medicinska programmet (IMP)1 startade år 1995 på uppdrag av 

Migrationsverket. Anledningen till uppstartandet av IMP var att hjälpa de som drabbats av 

kriget i Bosnien och Herzegovina. Programmet har stöd från International Organization for 

Migration (IOM)2. I dagsläget strävar IMP efter att utbilda och bygga upp kapacitet i 

krisdrabbade länder. Detta gör de genom att skapa och organisera specialiserade medicinska 

team. Dessa team kan sedan, beroende på de resurser, den kunskap och de omständigheter 

som finns i det land som är i behov av hjälp, bidra med ett skräddarsytt stöd. Det sker ett 

utbyte mellan landet i behov och de team som åker dit. Teamen åker vanligtvis iväg en eller 

två veckor i taget, två till fyra gånger per år. När de är där bistår de med kirurgi eller 

undersökningar av de patienter som har ett botbart tillstånd. De ger även träning och kunskap 

till de som arbetar med sjukvården i landet. Teamet får genom att ge denna vård och arbeta 

under dessa omständigheter värdefulla erfarenheter. De professionella sjukvårdare som finns i 

landet blir även erbjudna träning i Sverige där de får delta i Sveriges vård. Detta utbyte är 

något som har varit fördelaktigt för alla inblandade parter och ett bra exempel på ett 

långvarigt samarbete (Region Östergötland, 2016). 

 

                                                 
1 http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/IMP/  
 
2 https://www.iom.int/  
 

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/IMP/
https://www.iom.int/
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1.4 Förlossningsavdelningarna i Linköping och Norrköping 

De två förlossningsavdelningar som deltagarna i denna studie arbetar på är 

universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. På Linköpings 

förlossningsavdelning finns det 52 barnmorskor som har heltidstjänster och 30 

undersköterskor som har det. På Norrköpings förlossningsavdelning finns det 39 barnmorskor 

och även 26 undersköterskor som har heltidstjänster. Personalstyrkan på både 

universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset är gemensam för förlossningen och BB. Detta 

innebär att personalen arbetar på båda avdelningar. I region Östergötland var det enligt 

Socialstyrelsen (2017) fyra barn som avled när de var mellan noll och sex dygn gamla. Det 

var sex barn som avled när de var mellan noll och 27 dygn gamla. 

 

1.5 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts i denna kandidatuppsats är dels tidsbegränsningen för arbetet 

som påverkade bland annat datainsamlingen. Endast personal från förlossningsavdelningar på 

två sjukhus inom Region Östergötland har deltagit vid insamling av datamaterial, 

Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det var endast ett 

datainsamlingstillfälle per sjukhus. Ytterligare en avgränsning är den teoretiska 

avgränsningen som utgår ifrån ett teamkognitivt perspektiv. 

  



 

4 
 

 

  



 

5 
 

2 Teori 

Här nedan presenteras den teori som ligger till grund för denna kandidatuppsats som har ett 

fokus på team. Det finns många definitioner för vad ett team är men en av de vanligaste är 

Salas definition. Enligt Salas et al. (1992) är definitionen på ett team följande; “a 

distinguishable set of two or more people who interact, dynamically, interdependently, and 

adaptively toward a common and valued goal/objective/mission, who have each been 

assigned a specific role of function to perform, and who have limited life-span of 

membership” (s.4). Detta kan översättas till; En urskiljbar uppsättning av minst två personer 

som interagerar dynamiskt, ömsesidigt beroende och adaptivt för att kunna uppnå ett 

gemensamt mål, synsätt eller ett uppdrag. Av dessa personer som ingår i teamet har var och 

en blivit tilldelade en specifik roll eller en funktion som de ska uppfylla där alla i teamet har 

ett tidsbegränsat medlemskap (författarens översättning). 

Ordningsföljden på det som kommer att tas upp nedan är först och främst teamkognition 

som följt av multiteam system. Detta följs sedan av roller och ledarskap i team. Därefter följer 

mognad där begreppet forming -> storming -> norming och performing förklaras. Nästa 

begrepp är teamkognition där teamarbete och uppgiftsarbete förklaras. Efter detta kommer 

koordination där delad kognition och interaktiv teamkognition tas upp. Till sist kommer 

kommunikation som är en viktig del i team. 

 

2.1 Teamkognition 

Nedan presenteras teori kring teamkognition. Cooke, Gorman, och Rowe (2009) definierar 

teamkognition på följande sätt; “the cognitive activity that occurs at a team level” (s. 158). 

Detta kan översättas till; den kognitiva aktivitet som uppstår på en teamnivå (författarens 

översättning). Teamkognition handlar om att studerandet och förståelsen team (Cooke, 

Gorman, Duran, & Taylor, 2007; Salas, Fiore, Warner, & Letsky, 2010). 

 

2.1.1 Teamarbete  

Enligt O’Sullivan et al. (2015) är ett effektivt teamarbete något som blir allt mer viktigt av ett 

flertal anledningar. Bland annat för den komplexitet och specialitet som finns inom vården 

och skillnad i kompetenser mellan olika vårdarbetare. För att kunna ta sig an de utmaningar 

som finns inom team är det viktigt att förstå vad det är som fungerar bra respektive vad som 

inte fungerar bra. Salas, Cooke och Rosen (2008) tar upp att team ofta används i 

organisationer som en strategi när det uppstår komplexa situationer som inte kan lösas av 
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enbart en individ. Team är något som används bland annat när de beslut som ska fattas kan 

vara livsavgörande. Vid en ökning av komplexitet inom en organisation leder det till att 

behovet av team växer. Forskning kring området teamprestation har ökat kunskapen om hur 

team kan sättas ihop, hanteras, struktureras och även hur detta kan mätas för att öka 

teamprestationen. Det finns en hel del olika modeller som kan tillämpas på teamprestation, 

generellt för alla dessa modeller är att de bygger på indata, process och utdata, de multipla 

nivåer som finns i team samt den dynamiska naturen hos team. Enligt Salas et al. (2008) finns 

det en del framtida forskning att bedriva gällande team. För det första behövs det bättre 

mätinstrument. Team behöver även studeras i det vilda för att se hur ett specifikt sammanhang 

kan påverka teamet. Det behövs en djupare förståelse för hur ett adaptivt team ska kunna 

sättas ihop på ett dynamiskt sätt. En åsikt är även att teamkognition är något som bör läggas 

mer vikt på. Utöver detta är det viktigt att öka förståelsen för hur ett multikulturellt 

sammanhang påverkar ett team. Området Human factors är något som bidragit mycket till 

forskningen om team. Denna typ av forskning bidrar till en ökad effektivitet hos team.  

 

2.1.2 Uppgiftsarbete 

Uppgiftsarbete innefattar de interaktioner och handlingar som ett team utför för att kunna lösa 

de huvudsakliga uppgifterna som teamet har. Inom ett nätverk för uppgiftsarbete finns det 

kopplingar mellan olika individer, exempel på några av dessa kopplingar är individer som 

tillsammans håller på med samma uppgifter, verktyg eller system. Det som kännetecknar ett 

starkt uppgiftsarbete är att några individer delar på exempelvis många uppgifter eller verktyg. 

När det istället är individer som inte delar något alls leder det till ett sämre uppgiftsarbete. Det 

är nätverket för uppgiftsarbetet som avgör vilka medlemmar i en grupp som utför vilken 

uppgift. Ett exempel på ett formellt system är där medlemmarna blir tilldelade de uppgifter de 

ska utföra. Det kan även styras av hierarkin. Det andra sättet är att de kan ske organiskt, 

genom att teamets egna medlemmar väljer vem som gör vad (Crawford & Lepine, 2013). 

 

2.2 Multiteam system (MTS) 

Mathieu et al. (2001) beskriver ett multiteam system (MTS) som ett system som består av 

minst två team. Dessa team interagerar direkt och är ömsesidigt beroende av varandra som en 

reaktion på oförutsedda miljöförändringar, detta för att jobba mot ett gemensamt mål. Ett 

multiteamsystem består av ett flertal team som tillsammans bildar ett sammansvetsat system. 

Ett teams prestation i detta system kan även verka som en indata till något av de andra 
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teamen. Mathieu et al. (2001) tar upp sitt koncept av MTS som består av fem särdrag. Det 

första av dessa särdrag är att ett MTS består av minst två team. Det andra är att MTS är 

enheter som inte är lika stora som större organisationer men som dock är större än team. För 

det tredje har alla de team som ingår i ett MTS ett ömsesidigt beroende med minst ett annat 

team i systemet när det gäller indata, process och utdata. Det fjärde särdraget är att MTS är 

öppna system vars specifika sammanställning kommer från omgivningens prestationskrav och 

de teknologier som de använder sig av. Det är dessa krav som sedan fyller funktionen av att 

skapa en slags hierarki för målen och bestämmer vad det är som ska göras härnäst i MTSet. 

För det sista behöver de team som utgör ett MTS inte ha samma närliggande mål, dock har de 

samma långsiktiga mål. Alla team i ett MTS delar dock ett stort överordnat mål som de alla 

strävar efter och delar ett intresse att uppnå. 

Något annat som Mathieu et al. (2001) nämner är begreppet funktionellt ömsesidigt 

beroende. Detta begrepp innebär enheter som har ömsesidigt beroende, beslutsamhet, 

inflytande och även ett gemensamt intresse för de processer som brukas vid utförandet av 

arbetets uppgifter. Något som kännetecknar MTS är att de är både anpassningsbara och 

mottagliga i miljöer som är prestationsmässigt utmanande. Det som kan räknas som en sådan 

miljö besitter oftast minst två av följande egenskaper: att den är komplex, dynamisk, att den 

har oväntade eller ovanliga situationer samt osäkerhet. Viktiga egenskaper hos en ledare i ett 

MTS är att koppla ett team till ett annat inom MTSet, skapa kopplingar till den externa 

omgivningen, skapa föreskrifter av både strategiska och operativa typer för handlingar, detta 

för både de individuella teamen och MTSet som helhet. Ledarens roll är även att se till att 

främja processer som sker inom ett team samt mellan flera team för att uppnå detta (Mathieu 

et al., 2001).  

 

2.3 Roller 

Det finns olika typer av roller, distinktionen ligger i om rollerna är tillskrivna eller förvärvade. 

Yrkesroller är roller som är förvärvade och självvalda. Samhällets medlemmar tar till sig 

dessa sociala roller och inkorporerar uppfattningar, teorier och förklaring som kommer 

utifrån. Denna process är något som sker undermedvetet, ett exempel som Angelöw och 

Jonsson (2000) tar upp är att barn tar till sig de normer som föräldrar sätter för dem. Det finns 

vissa normer för existerande sociala roller där en individ med en viss roll förväntas göra på ett 

visst sätt. Dessa normer är något som funnits länge och kommit att finnas på olika sätt, de sätt 

som nämns är följande; historiskt, kulturellt och socialt. Genom att ta till sig dessa roller kan 

individerna förstå sig på samhället. Ju mer en individ följer de normer och förväntningar som 
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finns för den sociala roll som personen i fråga besitter desto mer positivt uppfattas denna 

individ (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

2.3.3 Ledarskap 

Ledarskap kan vara något som kan vara strukturerat på ett hierarkiskt sätt i ett 

multiteamsystem (MTS). I denna form av ledarskap kan det ansvaret delas sekventiellt eller 

seriellt mellan olika individer. Ledarskapet faller då på en specifik teammedlem, dock kan 

ledarskapet under en tidsperiod skifta mellan olika roller vilket i slutändan kan leda till att alla 

medlemmar i ett MTS har tagit på sig ledarrollen någon gång. Denna typ av ledarskap kallas 

för roterat ledarskap och uppstår när olika medlemmar i något av de team som finns i ett MTS 

tar på sig ledarrollen vid olika tidpunkter. Det kan även ske när denna roll blir roterad mellan 

externa teamledare inom ett MTS (Zaccaro & DeChurch, 2012). Vid problem som är 

dynamiska är det fördelaktigt för ett team att den medlemmen som har expertis för det 

dåvarande problemet tar på sig ledarrollen (Friedrich, Vessey, Schuelke, Ruark, & Mumford, 

2011). 

O´Sullivan et al. (2015) nämner ett flertal undersökningar som har resulterat i att ett 

tydligt samband upptäckts mellan ledarskap, tvärprofessionella team, vård av hög kvalitet och 

en god hälsa. För att ett team ska fungera är det viktigt med delade mål och ett tydligt och 

distribuerat ledarskap. Några faktorer som är viktiga är att teammedlemmarna behandlar 

varandra med respekt och har en tillit till varandra. Ifall det är något problem gällande 

exempelvis patientsäkerheten är det viktigt att alla teammedlemmar ska kunna utmana 

ledarrollen och säga till. 

Enligt Ezziane et al. (2012) finns det en del viktiga områden att tänka på för en ledare 

när ett team ska byggas upp. Dessa är kommunikation, beslutsfattande, säkerhetsmedvetenhet, 

konflikthantering och även tilldelning av roller inom ett team är viktigt. Teamarbete har även 

visat sig påverka kvalitén på vården. 

Dechurch et al. (2011) kom genom sin analys fram till att, utöver det tidigare kända 

faktum att ledare bidrar med funktioner till effektiviteten hos ett system, ytterligare faktorer 

som ledarskapet kan ha en påverkan på. Det visade sig att olika funktioner är mer eller mindre 

relevanta beroende på vilken deluppgift till huvuduppgiften som utförs av den ledarledda 

gruppen. De kom även fram till att de funktioner som ledaren bidrar med påverkar gruppen på 

tre olika analysnivåer. Dessa nivåer är inom ett team, mellan olika team och över olika team 

(DeChurch et al., 2011). 
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2.4 Mognad 

Shetach och Marcus (2014) analyserade i sin studie fem olika modeller för teamarbete. 

Analysen av dessa modeller resulterade i att de fann en ideal nivå för teamarbete. Nivån 

kunde skildras med hjälp av begreppen, mognad, flexibilitet, saknad av auktoritet och även en 

förmåga hos teammedlemmarna att komplettera varandra för att frambringa effektivitet. 

Samtliga modeller visade sig vara stegvisa, dock existerade det en skillnad mellan längden på 

de olika stegen. En likhet som upptäcktes var att den ideala nivån hos ett teams medlemmar 

inte utgjorde ett hinder för interaktionen mellan dem, de kunde kommunicera öppet och 

anpassa sig till varandra. Yrkesbaserade gränser blev delvis utsuddade och det var överlapp 

mellan funktionerna som medlemmarna hade i teamet. 

Genom studien kom Shetach och Marcus (2014) fram till tre slutsatser. Den första var 

att ett nytt tillvägagångssätt behövs för observation av teorierna. Istället för att se en stegvis 

modell som normativ borde stegen bedömas som lämpliga utifrån sammanhang, funktion och 

syfte. Den andra grundar sig i att det inom ett team finns en uppdelning av uppgifter. De tar 

upp ett exempel om produktionsarbetare, även om de arbetar mot ett gemensamt mål har de 

ingen inblandning i varandras uppgifter och kan inte ta över om så behövs. Den sista handlar 

om hur forskare teoretiserar teamarbete på ett normativt sätt. Så kallade ”bra” och ”dåliga” 

team kan bara definieras utefter de tre aspekterna, sammanhang, funktion och syfte. Ett 

”dåligt” team behöver inte vara dåligt i alla sammanhang, därav bör forskare se upp för att 

generalisera komplexiteten av teamarbete. 

 

2.4.1 Forming  Storming  Norming  Performing 

Efter att ha granskat ett flertal studier som kretsat kring utvecklingssekvensen hos små 

grupper och identifierat vilka koncept de kommit fram till, samt vilka av dessa som förekom 

ofta föreslog Tuckman (1965) en modell för utvecklingssekvensen. Denna modell består av 

fyra olika steg. Dessa steg är forming, storming, norming och performing. I det första steget, 

forming, innebär det att en grupp går igenom att försöka orientera sig, detta sker ofta genom 

prövningar. I detta steg sker identifiering av beteenden i form av mellanmänskliga som 

exempelvis de relationer gruppmedlemmar har till varandra och vilka roller de har. Det sker 

även identifiering av uppgiftsbeteenden. I det andra steget, storming, går gruppen igenom 

konflikter kring det mellanmänskliga, utöver konflikter ger gruppmedlemmarna emotionella 

reaktioner på de uppgifter som ska utföras. Enligt Tuckman (1965) är dessa konflikter och 

reaktioner något som växer fram för att motstå grupptryck och krav på uppgifterna. I det 
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tredje steget, norming, uppstår det en sammanhållning och en gruppkänsla inom gruppen. När 

det gäller uppgifterna uttrycks det under detta steg personliga åsikter. Det fjärde och sista 

steget, performing, kännetecknas av att gruppen lyckats överkomma strukturella hinder 

angående roller och uppgifter. Strukturen i gruppen kan istället verka som ett hjälpmedel vid 

lösandet av uppgifter. Rollerna är under detta steg både flexibla och funktionella och detta kan 

leda till en ökad prestation hos gruppen (Tuckman, 1965). 

 

2.5 Koordination 

Gorman (2014) behandlar två centrala problem kring koordination. Det första problemet är 

var koordination uppstår, om det är i det individuella sinnet eller om det uppstår mellan olika 

individers sinnen. Det finns två skilda perspektiv som tas upp, det ena är det delade 

kunskapsperspektivet där teamkoordination ligger inuti individen och fungerar som en indata-

process-utdata modell. Det andra perspektivet är ett dynamiskt perspektiv där 

teamkoordination är något som är bundet till kontexten och som uppstår mellan individer när 

de interagerar med varandra. 

Det andra problemet är var själva effekten från teamkognition uppstår, det vill säga 

vilka nivåer av analys som den förekommer på. Teamkoordination är något som brukar 

studeras på flera olika analysnivåer. De nivåer som tas upp är den kognitiva nivån, den 

perceptuella-motor nivån och den psykologiska nivån. Dessa nivåer är oberoende av varandra 

men teamkoordination är något som sker mellan flera av dessa analysnivåer (Gorman, 2014). 

De två perspektiven skiljer sig åt på flera punkter dock finns det fördelar med båda som 

går att läsa nedan. 

 

2.5.1 Delad kognition 

Cannon-Bowers och Salas (2001) anser att konceptet delad kognition är något som har ett 

potentiellt värde, detta värde listar de i tre punkter. Den första punkten de tar upp är att det 

kan vara bra för att skapa en förståelse för exempelvis teamprestationen genom att detta 

fungerar som en förklarande mekanism. Detta genom att se hur de medlemmar som ingår i ett 

effektivt team interagerar med varandra. De menar att delad kognition kan användas som ett 

slags verktyg för att kunna skilja de team som är effektiva från de som inte är det. Detta 

genom att de effektiva teamen delar särskilda egenskaper, det behöver inte nödvändigtvis vara 

samma kunskap de delar men det bör åtminstone vara en liknande sådan som de sedan kan 

tillämpa för att kunna anpassa sitt beteende. 
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Den andra punkten Cannon-Bowers och Salas (2001) nämner är att delad kognition, när 

den fungerar som en förklarande mekanism, kan användas som en predicerande variabel. 

Delad kognition skulle i detta fall kunna användas för att predicera olika egenskaper som 

finns inom ett team, exempelvis beredskap gällande en specifik uppgift. 

Den tredje punkten är att genom identifiering av dessa egenskaper ska det gå att finna 

problem som existerar inom ett team och med hjälp av detta kunna lösa dessa problem. 

Cannon-Bowers och Salas (2001) tar dock upp ett problem som står i vägen för konceptet av 

delad kognition. Problemet ligger i att det finns för skilda uppfattningar och betydelser 

gällande vad delad kognition är forskare emellan (Cannon-Bowers & Salas, 2001). 

Det finns fyra frågor som Cannon-Bowers och Salas (2001) tar upp gällande delad 

kognition. Dessa är; Vad som måste delas? Vad delat innebär? Hur bör delat mätas? Vad är 

det för utfall vi förväntar oss att delad kognition ska påverka? De menar att svaret på första 

frågan är att det som måste delas är antingen, uppgiftsspecifik kunskap, uppgiftsrelaterad 

kunskap, kunskap om medlemmar i teamet och delade attityder och övertygelser. Angående 

vad delat innebär tar de upp fyra kategorier, dessa är; delat/överlappande, liknande/identiskt, 

kompatibelt och distribuerad. Angående hur delat bör mätas finns det två tillvägagångsätt, 

antingen går det att mäta strukturen av teammedlemmars kunskap eller mäta innehållet av 

teammedlemmarnas kunskap. Det finns dock problem med båda tillvägagångsätt för mätning 

av delad kognition, därav behöver nya verktyg tas fram för detta ändamål. Det som delad 

kognition förväntas påverka är bland annat uppgiftsprestation, sammanhållning och tillit.  

Jonker et al. (2011) skriver att idén är att en delad förståelse hos alla medlemmar i ett 

team, för både uppgiften och teamarbetet, ska resultera i en förbättrad teamprestation. De 

nämner även att de valt att definiera uppgiftsarbete och teamarbete på olika sätt. Det 

förstnämnda kretsar kring uppgiften som teamet ska genomföra och det andra på vad det är 

som krävs av teamet, just för att det är teamet och inte en enskild individ som ska utföra 

uppgiften. När det gäller delade mentala modeller för dessa två begrepp kretsar den mentala 

modellen för uppgiftsarbete kring utrustning och själva uppgiften medan modellen för 

teamarbete kretsar kring interaktionen i teamet och teammedlemmarnas kunskaper, 

färdigheter etc. Jonker et al. (2011) tar upp en definition av mentala modeller där fokus ligger 

på ett system där syftet med den mentala modellen är att beskriva, förklara och förutsäga 

beteendet hos systemet i fråga. Mentala modeller är något som har använts för att öka 

förståelsen för hur team fungerar. Detta då mentala modeller tros hjälpa teammedlemmar att 

förstå vad andra individer i teamet ska göra härnäst och vad de ska behöva men även 

samordningen av handlingar mellan teammedlemmar. Enligt Jonker et al. (2011) är det viktigt 
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för ett teams prestation att de som ingår i teamet har en delad mental modell, vilket innebär att 

de delar en förståelse för teamet och för uppgiften de ska utföra. De beskriver en delad mental 

modell som något som beskriver, förklarar och förutspår beteendet i ett team (Jonker et al., 

2011). 

I en studie av Mathieu et al. (2000) kom de fram till ett viktigt fynd angående 

konstruktioner av delade mentala modeller. Detta genom att de fann att en delad kunskap 

mellan teammedlemmar kunde predicera kvalitén av både prestationen och olika processer 

hos ett team. Detta fynd tyder på att delade mentala modeller kan mätas hos teammedlemmar 

och att dessa i sin tur har en påverkan på viktiga utfall som teamet får. Detta fynd gav stöd till 

konstruktionsvaliditeten hos dessa.  

 

2.5.2 Interaktiv teamkognition 

Enligt Cooke et al. (2013) är interaktiv teamkognition ett alternativ till delad kognition med 

skillnaden att kognitiva processer studeras på en teamnivå istället för på den kognitiva 

strukturen. Ytterligare en faktor som skiljer de två perspektiven åt är att det i interaktiv 

teamkognition är så att variationen i teamprestation påverkas mer av interaktionen mellan 

medlemmarna än vad den gör av kunskapen hos medlemmarna. I interaktiv teamkognition 

finns det inte, som det gör i delad kognition, ett uppdykande tillstånd av teamkunskap. Det har 

även visat sig att interaktiv teamkognition har kommit fram till vissa empiriska fynd som inte 

delad kognition har gjort.  

Cooke et al. (2013) poängterar att det med en fastställd teori kring teamkognition även 

kan hjälpa till att underlätta med förståelsen för individkognition. De nämner att det med en 

bättre analys av teamkognition och identifiering av styrkor och svagheter kan resultera i 

fördelar för träning av team. En bättre förståelse leder även till att det blir bättre modeller och 

simuleringar av team som sedan kan predicera beteende i team.  

Cooke et al. (2013) anser att teamkognition är detsamma som när medlemmarna i ett 

team interagerar med varandra. Detta istället för att det skulle vara något som uppstår mellan 

det att en individ i teamet får indata tills det att hela teamet producerar en utdata. De menar att 

ett team är ett kognitivt system där det genom interaktion mellan medlemmarna i teamet 

uppstår kognition. Denna teori, det vill säga, interaktiv teamkognition, har tre premisser. Den 

första av de tre premisserna är att teamkognition inte är en egenskap eller en produkt, det är 

en aktivitet. I denna premiss argumenterar de för att teamkognition är just en aktivitet som när 

den kommer i kontakt med den information som finns tillgänglig i omvärlden blir realiserad. 

De menar att kognition inte är något som finns i vare sig kroppen eller i miljön, kognition är 
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något som uppstår i interaktionen mellan dessa två. Den andra premissen är att teamkognition 

är något som både bör mätas och även studeras på en teamnivå. Detta istället för att enbart 

mäta den individuella kunskapen hos teammedlemmarna. Cooke et al. (2013) nämner även att 

trots att teamkognition inte är något som fastställs av de egenskaper som är individuella kan 

den ändå påverkas av dessa. Den tredje och sista premissen är att teamkognition är 

kontextberoende. Med detta menas det att kognition alltid är något som sker i ett sammanhang 

som är både historiskt och funktionellt meningsfullt. De anser att en undersökning av 

kognition där det kontextuella inte finns med, resulterar i att det blir en felaktig tolkning av 

kognition (Cooke et al., 2013). 

 

2.6 Kommunikation 

Kommunikation är något som är essentiellt när det gäller överförandet av information. Denna 

överföring som sker mellan människor påverkas av ett flertal faktorer. Det finns två typer av 

språk, det verbala språket respektive kroppsspråket. Människor använder ofta dessa två 

former samtidigt vid kommunikation med sina medmänniskor. Det finns ett flertal sätt att 

kommunicera med varandra. Utöver muntliga konversationer finns det exempelvis skriftliga 

meddelanden, brev, instruktioner etc. När det gäller kroppsspråk används bland annat gester 

och ansiktsuttryck men även kroppsliga uttryck. Ytterligare sätt att kommunicera är valen som 

individer gör av bland annat kläder och märken (Angelöw & Jonsson, 2000).  

Hargie (2011) tar upp att kommunikation är något som är svårt att definiera men att det 

är många som kommit fram till samma attribut när det gäller kommunikation. Dessa attribut 

är, när det gäller kommunikation mellan människor, att kommunikationen kan ses som en 

transaktion, att den har ett syfte, att den är multidimensionell, att den är oåterkallelig och att 

det finns en möjlighet att den till och med är oundviklig. Kommunikation är något som är 

bundet till ett sammanhang, exempelvis ett organisatoriskt sammanhang.  

Shannon och Weaver (1949) tar upp sin modell för kommunikation. Denna modell 

består av flera parter. Först är det en källa som har information av någon typ. Denna källa 

väljer ut vad det är för information som meddelandet ska innehålla. Sändaren ändrar 

meddelandet till den signal som sedan förs över via den kanal som används. Sedan tas 

meddelandet emot av mottagaren.  

Team som har en rollstruktur som är både formell och fast tenderar att påverka vilka 

som kommunicerar med vilka, även när och hur kommunikationen sker. Är det däremot team 

som inte har en stark rollstruktur resulterar det i att de blir mer beroende av interaktion för att 
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tillsammans kunna ta fram de roller de ska ha samt vilka uppgifter som ska utföras (Keyton, 

Ford, & Smith, 2012). 

 

2.7 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats var att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet 

fungerar för personalen på förlossningsavdelningar. För att skapa denna förståelse har ett 

flertal intervjuer utförts tillsammans med personal som arbetar på förlossningsavdelningar i 

Linköping respektive Norrköping. En tematisk analys har sedan utförts för att ta fram olika 

förbättringsförslag för bland annat hur teamarbetet ska fungera. Detta kan i sin tur användas 

för att förbättra teamarbetet. Beställaren för detta projekt är det internationella medicinska 

programmet, Region Östergötland. 

 

2.8 Frågeställningar 

Här nedan sker en återupprepning av de frågeställningar som denna kandidatuppsats strävar 

efter att besvara: 

 

I. Hur kan teamarbetet förbättras på förlossningsavdelningen? 

II. Finns det viktiga faktorer som påverkar teamarbetet och vilka är dessa i så fall? 

III. Hur uppfattar personalen på förlossningsavdelningen att teamarbetet fungerar? 

IV. Vad anser personalen att teamarbete är? 

V. Anser personalen att teamarbetet är viktigt för att arbetet ska fungera? 
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3 Metod 

Denna uppsats använder sig av en kvalitativ metod. I denna studie har semi-strukturerade 

intervjuer använts. En semi-strukturerad intervju är en kvalitativ intervju som kan vara 

förberedd i olika grad. Data som utvinns från en sådan här typ av intervju är både riklig och 

omfattande. Specifikt för denna metod är att det är personen som blir intervjuad som talar 

mest, där jobbet för den som intervjuar innebär att vägleda den som blir intervjuad. Jämfört 

med en strukturerad intervju får man med denna intervjutyp mer frihet som den som 

intervjuar (Howitt, 2013).  

 

3.1 Deltagare 

Rekrytering av deltagare skedde genom att vår uppdragsgivare, Peter Berggren från IMP, 

pekat ut två kontaktpersoner vid förlossningsavdelningen som hjälpte till att rekrytera 

ytterligare informanter. Det var totalt 11 deltagare som intervjuades. Deltagarna hade 

bakgrund som antingen barnmorskor (n = 8) eller undersköterskor (n = 3) och jobbade på 

förlossningsavdelningar. Av dessa arbetade fyra individer på Universitetssjukhuset i 

Linköping och sju på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Alla deltagare talade flytande svenska. 

Arbetserfarenheten hos de som intervjuades sträckte sig från ett till 31 år där 

medelerfarenheten var tio år (M = 10 år). Samtliga deltagare lämnade sitt samtycke genom att 

läsa igenom och skriva under ett samtyckesformulär (se appendix c). 

 

3.2 Material 

Här presenteras det material som brukades under studiens gång. 

 

3.2.1 Samtyckesformulär 

Ett samtyckesformulär (se appendix c) användes för att samla in deltagarnas samtycke till att 

medverka i intervjun och för vad det insamlade materialet skulle brukas för senare. I 

samtyckesformuläret stod uppsatsens syfte med, vad intervjun skulle användas till och att 

deltagandet var helt anonymt. Även kontaktuppgifter till försöksledarna stod med på 

formuläret. En kopia av detta formulär utan underskrifter (se appendix d) användes för att 

deltagaren skulle kunna nå försöksledarna. 
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3.2.2 Intervjufrågor 

Vid intervjuerna användes två frågeformulär. Beroende på vilken roll deltagaren hade 

användes det ena eller det andra. Det första formuläret (se appendix a) bestod av 20 

huvudfrågor som i sin tur hade underfrågor. Detta formulär brukades i intervjuerna som hölls 

med de av ledarposition på arbetsplatsen, där frågor om organisationen samt teamarbete fanns 

med. Det andra formuläret var en förkortad version (se appendix b) av denna och bestod av 13 

frågor med underfrågor som ställdes till de utan ledarposition i organisationen. I detta 

formulär kretsade inte frågorna kring organisationen då dessa frågor kunde vara svåra att 

besvara för dessa deltagare. Dock var frågorna om teamarbete kvar. Intervjuerna 

sammanställdes sedan i programmet Excel. 

 

3.2.3 Inspelningsutrustning 

Materialet bestod av inspelningsutrustning i form av en iPhone 6s. Applikationen som 

användes för inspelningarna var Röstmemon. Inspelningarnas syfte var att fungera som ett 

stöd för minnet och komplement till anteckningarna. 

 

3.2.4 Anteckningsmaterial 

Som anteckningsmaterial vid intervjuerna användes programmet Microsoft Word. Två olika 

datorer användes, där den ena var av modellen Acer Aspire V13 och den andra var av 

modellen Apple MacBook Air. 

 

3.3 Miljö 

Under intervjuerna strävades det efter att ha en tyst och avskild miljö för att kunna genomföra 

intervjuerna ostört och dessutom förbättra kvalitén på inspelningarna. Intervjuerna tog plats 

på två sjukhus i Region Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping och 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Platsen för intervjuerna i Linköping var i en tyst korridor 

som låg i anslutning till förlossningsavdelningen, en deltagare i taget befann sig på plats. 

Intervjuerna i Norrköping ägde rum på flera platser på förlossningsavdelningen. Platserna var 

ett avskilt kontor, ett fikarum och en matsal på sjukhuset. Miljön för intervjuerna var inte lika 

avskild som i Linköping. 
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3.4 Procedur 

Först sammanställdes intervjufrågor som var förankrade i teamteori. Frågorna var sedan 

inriktade för att vara anpassade till personal som arbetar på förlossningsavdelningar. Det var 

två intervjutillfällen, det första genomfördes på Universitetssjukhuset i Linköping där fyra 

intervjuer ägde rum. Innan intervjun fick deltagaren läsa igenom ett samtyckesformulär med 

information om studien och om det var okej att spela in intervjun och därefter skriftligt ge sitt 

samtycke. Vid intervjuerna var det alltid en som höll i intervjun och en som antecknade i ett 

dokument på datorn, dock skiftade dessa roller mellan de två försöksledarna från intervju till 

intervju. Efter att en intervju var avslutad fick deltagaren möjlighet att ta med sig ett papper 

med uppsatsens syfte och försöksledarnas kontaktuppgifter. På Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping hölls sju intervjuer. Samma procedur genomfördes där. Tiden för intervjuerna 

sträckte sig från cirka sju minuter till 29 minuter. 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda användes de inspelningar som gjorts för att 

se om anteckningarna behövde kompletteras. Nödvändiga kompletteringar utfördes och sedan 

samanställdes de data som utvunnits från intervjuerna i ett Excel-dokument. Samtliga 

inspelningar raderades efter att den slutgiltiga rapporten var sammanställd. Detta för att 

skydda deltagarnas identitet. Efter sammanställningen granskades dokumentet för att dela in 

de olika svaren i teman för en tematisk analys.  

 

3.5 Analys  

För analys av datamaterialet användes en tematisk analys. Detta för att det var en passande 

metod med tanke på det datamaterial som genererades från intervjuerna. Enligt Braun och 

Clarke (2006) är tematisk analys en metod som används för att finna mönster och teman i ett 

datamaterial bestående av exempelvis observationer och intervjuer. De tar upp riktlinjer för 

hur en tematisk analys ska genomföras och detta resulterar i en stegvis förklaring av sex steg. 

Det första steget är att bekanta sig med den data som samlats in och transkription av de 

verbala delarna. I nästkommande steg tas koder fram för mönster som uppmärksammats i det 

granskade datamaterialet. Sedan identifieras teman ur datamaterialet genom att nyttja 

koderna. I denna fas skiftar analysens fokus till att försöka gruppera de olika koderna i teman. 

En del av de koder som tagits fram kan i slutändan forma de huvudteman som ska användas, 

medan andra koder blir teman i undergrupper till själva huvudtemat. Det finns även de koder 

som inte används alls, dessa kan kasseras. Ibland går det dock att i ett senare skede hitta 
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teman som dessa passar in i, därav är det viktigt att inte göra sig av med dem helt och hållet 

(Braun & Clarke, 2006). 

 I det fjärde steget granskas de teman som tagits fram. Där förfinas teman, vissa kastas 

bort, andra teman kan kombineras till ett gemensamt tema då de är lika varandra medan andra 

bryts ned till flera teman. Det ska finnas en klar distinktion mellan varje tema, men inom ett 

tema ska det finnas ett klart samband. I detta steg strävas det efter att ta fram en tematisk 

karta. Ifall inte den tematiska kartan passar det datamaterial som finns måste de koder som 

tagits fram förfinas tills det att en passande tematisk karta har skapats. I det femte steget 

namnges och definieras de teman som hittats. Det är viktigt att se över de teman som finns 

och se vad var och ett av dem har för övergripande innehåll. Detta görs genom att gå igenom 

de dataextrakt som finns i alla teman och organisera dem. Det är viktigt att identifiera vad 

som är intressant och även varför just det är intressant. Det skrivs en analys för varje enskilt 

tema och även en för alla teman och hur de är relaterade till varandra. I slutet av detta steg ska 

det gå att definiera vad temat är men även vad det inte är. Det sjätte och sista steget är att 

producera en rapport. Essentiella delar att ha med är bevis för de teman som tagits fram och 

även att exemplifiera några av dem med tydliga exempel. Det är även viktigt att inte enbart 

beskriva datamaterialet utan även argumentera för hur datamaterialet är kopplat till de 

frågeställningar som uppsatsen kretsar kring (Braun & Clarke, 2006). 

 

3.6 Etik 

När det gäller forskningsetik finns det fyra huvudkrav som bör tänkas på. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska upplysa samtliga individer, uppgiftslämnare 

och försöksdeltagare, som blir berörda av forskningen om forskningens syfte. Ytterligare 

saker som ska framföras är vad det är som deltagaren ska utföra och även de villkor som 

gäller för det. Det ska även framgå att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan i forskningen. Information ska även innehålla alla tänkbara 

faktorer som skulle kunna påverka deras villighet till att delta i studien. Utöver detta ska 

kontaktuppgifter till forskaren stå med. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, är att deltagaren själv får styra över sitt 

medverkande. Detta innebär att det ska samlas in samtycke från alla försöksdeltagare och 

uppgiftslämnare. Ifall studiens deltagare är barn under 15 år ska även samtycke från föräldrar 

samlas in. En regel i detta krav är även att deltagarna själva får bestämma hur länge de ska 
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delta och på vilka villkor deltagandet sker, samt att de ska kunna avbryta sitt deltagande i 

studien utan att det påverkar dem på något negativt sätt. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att de som deltar ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och att de personuppgifter som lämnas inte ska förvaras på ett 

säkert ställe så att obehöriga ej kan få tillgång till dem. När det gäller känsliga uppgifter kan 

det även vara nödvändigt med tystnadsplikt. De uppgifter som lämnas ska antecknas, lagras 

och avrapporteras så att det inte ska gå att koppla uppgifterna till en enskild individ. Detta blir 

av ännu större vikt när det gäller känsliga uppgifter. Detta för att försvåra för att utomstående 

ska kunna få tag på uppgifterna.  

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, detta krav handlar om att de 

personuppgifter som samlats in enbart får användas för forskningsändamål och inte för 

exempelvis kommersiellt bruk eller icke forskningsrelaterade syften (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4 Resultat och diskussion 

Här nedan presenteras de resultat som studien har kommit fram till. Genom den tematiska 

analysen har sex huvudteman identifierats (se tabell 1 nedan) som alla har ett flertal 

underteman. Dessa teman är kopplade till de frågeställningar som studien strävat efter att 

besvara och tillsammans besvarar de frågeställningarna. De sex huvudteman som identifierats 

kommer presenteras och exemplifieras i detta kapitel. Ordningsföljden för hur de kommer att 

presenteras är team, information, hälsa, träning, mål och system. Varje tema och undertema 

kommer att gå igenom och följas upp med citat från studiens informanter. Samtliga 

huvudteman följs upp av en diskussion kring temat. 

 

Notationen för respektive informant är följande där exempelvis I1 står för informant 1 och I8 

för informant 8. 

 

Tabell 1. De sex huvudteman och de 19 underteman 

De sex huvudteman De 19 underteman 

Team Teamförutsättningar, Samarbete, 

Kommunikation, Ledarskap 

 

Information Skriftligt, Verbalt, Överlämning 

 

Hälsa Stress, Otillräcklig, Arbetsmiljö 

 

Träning Utbildning, Lärande på arbetet 

 

Mål Regler, Riktlinjer, Rutiner 

 

System Verktyg, Extra resurser, Chefens ansvar, 

Utvärdering 

 

 

4.1 Team 

Det första huvudtemat som vi tog fram genom den tematiska analysen var team. Detta 

huvudtema består av fyra stycken underteman. När vi fick höra vad informanterna tyckte att 

ett team var förekom det olika svar. Bland annat att olika kompetenser kompletterar varandra 

och två eller fler personer jobbar mot samma mål. Genom dessa svar går det att se vad det är 

som informanterna anser vara viktigt för ett team och vad som behövs för att det ska fungera. 

I de underteman som tagits fram går det att gå djupare in på de delar som är essentiella för ett 

team och för att det ska fungera bra. 
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I5: Ideala teamet är när man har flera olika kompetenser som kompletterar varandra, ger 

stöd och råd och allas åsikter räknas. Alla har uppgift att tänka framåt och hjälpa varandra 

oavsett hierarki. Observationer är bra från allas olika kompetenser, alla lär alla och alla lär 

sig av alla. 

 

4.1.1 Teamförutsättningar 

Ett undertema till team som vi tog fram var teamförutsättningar. De teamförutsättningar som 

nämndes av informanterna var dels att patienten skulle vara i fokus. Att det var viktigt att se 

kollegors kompetens och att det finns olika kompetenser hos kollegorna som kompletterar 

varandra. Ytterligare en förutsättning som togs upp var att det var viktigt med ett gemensamt 

mål som människorna tillsammans jobbar mot. Ännu en sak som togs upp var att det var 

viktigt att det fanns en koordinator som delar ut, bland annat, uppgifter och patienter. En 

annan förutsättning för ett välfungerande team är att teamet har hög kompetens. Det nämndes 

även att det är bra att blanda erfarenhet med olika personligheter. En kommentar var att alla är 

viktiga i ett team. 

  

I1: En grupp som kan se varandras kompetens som styrkor, där individerna kan bidra med sitt 

eget och inte styrs av hierarkier eller rädsla för att göra bort sig, fokus att patienten ska må 

bra 

 

I10: Utan teamarbete kan man inte driva vård. 

 

4.1.2 Samarbete 

Angående vad samarbete var nämndes det samarbete mellan olika yrkeskategorier och roller 

samt att flera jobbar tillsammans. Något mer som ansågs viktigt var att stötta och ge råd åt 

varandra och hjälpas åt. Ännu en sak som nämndes av informanterna var att för att samarbetet 

ska fungera är det viktigt att lagarbetet fungerar. Någon nämnde även att det är bra för 

samarbetet att veta vart man har varandra. 

 

I3: När man inte jobbar själv utan man kommunicerar med flera människor för att utföra ett 

arbete. Ibland är det team för att göra en grej ibland under något som pågår under en längre 

tid. 
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4.1.3 Kommunikation 

Undertemat kommunikation blev ett undertema till team då detta ofta kom på tal under 

intervjuerna och ansågs vara en viktig faktor för att teamarbetet skulle fungera. Informanterna 

tog upp att det var viktigt att kommunicera med varandra och även saker som kommunikation 

utan att prata. Det nämndes även att det leder till en brist i kommunikation när det är många 

patienter. På arbetsplatsen har de även en debrief där teamet samlas och diskuterar. 

 

I10: En grupp människor som kan samarbeta bra, man ska veta var man har varandra. Man 

ska inte behöva dubbelkolla om arbetskamraten gör det som den ska. I en stressig situation 

ska man klara av situationerna utan att det ska vara några konstigheter. 

 

4.1.4 Ledarskap 

När informanterna talade om ledarskap kom flera fram till att ledarskapet skiftade i och med 

omständigheterna. Oftast föll ansvaret på den ansvariga barnmorskan men det fanns även 

andra roller som kunde ta över ledarskapet ifall det exempelvis förekom komplikationer. Då 

kunde exempelvis en läkare ta över ledarrollen. Det fanns även tillfällen då undersköterskor 

eller sjuksköterskor har ledarskapet. 

 

I3: Den som är ansvarig barnmorska är teamledare tills man tillkallar en läkare, då blir det 

omfördelning. 

 

I4: Är olika fördelat beroende på förlossning. Vid en vanlig förlossning är det barnmorskan 

som har ledarrollen. Vid en förlossning där en läkare måste vara med är det hen som tar över 

ledarrollen. 

 

4.1.5 Diskussion 

Det som I10 nämnde om att man ska kunna veta var man har varandra och att man inte ska 

behöva dubbelkolla att arbetskamraten gör det som den ska. Detta går att kopplat till delade 

mentala modeller som Jonker et al. (2011) tar upp, där mentala modeller tros hjälpa 

teammedlemmar att förstå vad andra individer i teamet ska göra härnäst och vad de ska 

behöva, men även samordningen av handlingar mellan teammedlemmar. Det som I3 oc h I4 

nämner om att barnmorskan är teamledare tills det att en läkare tillkallas kan kopplas till 
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roterat ledarskap som innebär att rollen kan skifta mellan ett teams olika medlemmar (Zaccaro 

& DeChurch, 2012). Detta stämmer även in på det som I5 tar upp, att alla har olika 

kompetenser som kompletterar varandra samt att alla ska hjälpa varandra oavsett hierarki, 

som även I1 nämner. Det verkar även som att team på förlossningsavdelningar arbetar efter 

den expertis som de har i och med att läkaren tar över när läkarens expertis behövs. Detta är 

något som är fördelaktigt när det kommer till dynamiska problem (Friedrich, Vessey, 

Schuelke, Ruark & Mumford, 2011). I3 tar upp att team är när man inte jobbar själv utan 

måste kommunicera med flera människor för att kunna utföra ett arbete som kan pågå under 

en sak eller under en längre tid. Detta stämmer överens med teorin om interaktiv 

teamkognition där kognition är något som uppstår när det sker kommunikation mellan 

teammedlemmarna (Cooke et al., 2013). Shetach och Marcus (2014) identifierade en ideal 

nivå som kunde skildras med hjälp av begreppen, mognad, flexibilitet, saknad av auktoritet 

och även en förmåga hos teammedlemmarna att komplettera varandra för att frambringa 

effektivitet. Detta stämmer överens med det som I1 säger om att ett team ska kunna se 

varandras styrkor och inte styras av någon hierarki. I10 trycker även på att det inte går att 

bedriva vård utan teamarbete.  

 

4.2 Information 

Det andra huvudtemat som identifierades var information. Det visade sig att det fanns tre 

olika typer av information vilket kom att bli underteman till detta tema. De underteman som 

finns för detta tema är skriftlig, muntlig och överlämning. Genom att gå in på detta går det att 

få en bild av hur informationen hanteras på förlossningsavdelningar. 

 

4.2.1 Skriftlig 

Informanterna tog upp hur den skriftliga informationen fungerade och de nämnde bland annat 

att det fanns information i form av informationsbrev, mail, journal, loggbok, PM, 

dokumentation, avvikelserapporter och andra typer av rapporter. Något som togs upp var dock 

att allt skrivs inte ned och att sammanfattning vid förflyttning mellan avdelningar inte alltid 

fungerar. Detta tyder på att det finns brister i hur den skriftliga informationen hanteras. 

 

I1: Man ger rapport. Innan man går hem är det en överlappningstid där avgående 

barnmorska och undersköterska rapporterar till pågående både muntligt och skriftligt, 
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journalföring, allt dokumenteras under tid, journalen uppdateras(rapporten) ska vara lätta 

att ta över ett arbete. Vi har även ett informationsbrev som skickas ut månadsvis. 

 

4.2.2 Muntlig  

Det fanns även muntlig information, denna bestod enligt informanterna av muntliga rapporter 

och bedside som innebär att informationen förs över i det rum som patienten befinner sig i till 

de som ska arbeta nästkommande pass. Men det togs även upp här att det fanns brister i 

bedside3. 

 

I7: Den fungerar inte optimalt. Vi har försökt att ha bedside där vi går in till patienten med 

avgående och pågående undersköterska och barnmorska och få rapport på rummet men det 

fungerar inte. Vi samlas istället på expedition och där ringer telefonen och alla pratar i mun 

på varandra. Bedside tyckte vi undersköterskor fungerade bra då det blev lugnt och tyst och 

man såg patienten framför sig. Det var mer barnmorskorna som inte gillade det, Ibland kunde 

de inte ha tid att vänta in undersköterskorna då de jobbade för flera. 

 

4.2.3 Överlämning 

När information ska lämnas över vid skift verkar det finnas en del brister. Informanterna 

nämnde att det finns brister i bedside, brister i skift och att överlämningen inte alltid fungerar 

samt att system som används vid överlämning inte fungerar bra. Dessa svar tyder på att det 

finns rum för förbättringar gällande hur information förs vidare vid skift. 

 

I5: Vid skift är det viktigt att kommunikationen förs med och då använder vi SBAR4 som är ett 

rapporteringsverktyg för hur information förs vidare. Det ska helst göras inne på rummet med 

patienten i rummet, vi jobbar på att bli bättre på det. 

 

4.2.4 Diskussion 

Informanterna, I1, I7 och I5 tar upp de olika typer av informationsöverföring som de använder 

sig av på förlossningsavdelningen. Som Angelöw & Jonsson (2000) nämner finns det olika 

                                                 
3 Bedside innebär att överlämningen av vård sker tillsammans med patient och familj, detta för att hjälpa till att 
garantera en säker överlämning (Agency for Healthcare Research and Research Quality, 2013) 
4 SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Det är en struktur för hur 
informationsöverföring och kommunikation ska gå till som i sin tur minskar riskerna för att information 
missuppfattas eller glöms bort (Sveriges kommuner och Landsting, 2017). 
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sätt som information kan överföras på, exempelvis muntligt eller skriftligt som e-mail etc. 

Muntliga kommunikationssätt var muntlig kommunikation mellan två kollegor och även 

muntliga rapporter. Skriftliga var bland annat journaler och informationsbrev. Något som 

ingen nämnde användes var kroppsspråk men både muntliga och skriftliga rapporter togs upp 

i intervjuerna. Något som stod ut var att det fanns brister i bedside som I7 och I5 nämnde. En 

anledning till detta kan ha varit att det fanns olika åsikter om hur informationen skulle föras 

vidare beroende på vilken roll personalen hade. Detta skulle kunna bero på att vilken roll en 

individ har kan påverka vem denne kommunicerar med samt när och hur denna 

kommunikation sker (Keyton et al., 2012). Som Angelöw och Jonsson (2000) tar upp är 

kommunikation viktigt när det gäller informationsöverföring och att kommunikation är något 

som kan påverkas av ett flertal faktorer. En faktor som skulle kunna påverka är ifall 

informationsöverlämningen sker enligt bedside eller inte. Enligt Hargie (2011) är 

kommunikation något som är bundet till ett organisatoriskt sammanhang som även kan ses 

som en transaktion som har ett syfte. Det organisatoriska sammanhanget här är vården och 

syftet med informationen handlar ofta om att kunna föra över rätt information mellan 

personalen när det kommer till patienterna.  

 

4.3 Hälsa 

Det tredje huvudtemat blev hälsa, detta tema består av tre underteman. Dessa underteman var 

stress, otillräcklig och arbetsmiljö. Dessa underteman påverkade hälsan hos personalen vilket 

ofta berodde på att det var för lite bemanning. 

 

4.3.1 Stress 

Det första undertemat var stress. Många av informanterna kände av stress i olika grad. En del 

kände av det hela tiden, andra väldigt ofta och en del kände sig mest trötta. 

 

I7: För att vi är för få. Det är flera bollar i luften som gör att man blir stressad men att de 

fortfarande gör så gott de kan. 

 

4.3.2 Otillräcklig 

Ytterligare en faktor som tycks kunna påverka hälsan är känslan av att inte räcka till. En 

anledning som kan ha gett upphov till detta kan ha varit att det var för lite bemanning. Något 

som ett flertal informanter tryckte på. 
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I6: Då beror det på att vi inte är tillräckligt många, för hög arbetsbelastning och vi hinner 

inte med alla uppgifter vi vill. 

 

4.3.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön blev det tredje undertemat till hälsa. Informanterna nämnde att det var ett högt 

tempo. En informant tog upp att det snarare var en dålig stämning än en tung arbetsbelastning 

som resulterade i att personen i fråga upplevde stress. Saker som påverkar verkar vara bland 

annat lite bemanning och tid på året. 

 

I3: Känner mig mest stressad om det är dålig stämning, dåligt bemött, ifrågasatt. De stressar 

mig kopiöst mer än mycket att göra. Där kommer teamtänket fram, de flesta av oss är jättebra 

på det 

 

4.3.4 Diskussion 

Något som stod ut för alla underteman i detta tema var att det blev stressigt när det var dåligt 

bemannat vilket skulle kunna lösas med en större arbetskraft. Som I3 tar upp känner 

informanten att det är mer stressande att bli dåligt bemött eller ifrågasatt än när det är en hög 

arbetsbelastning. Detta stämmer överens med det som O´Sullivan et al. (2015) tar upp om att 

viktiga faktorer för ett fungerande team är att teammedlemmarna behandlar varandra med 

respekt och att de har en tillit till varandra. Som Cannon-Bowers och Salas (2001) tar upp 

förväntas delad kognition påverka teamets sammanhållning, uppgiftsprestation och även 

tilliten i teamet. Även att delade attityder och övertygelser är ett av de alternativ som måste 

delas för att uppnå delad kognition. Genom att ha delade attityder skulle sådana stressfaktorer 

möjligtvis kunna minska eller möjligtvis försvinna.  

 

4.4 Träning 

Det fjärde undertemat var träning, vilket består av två underteman. Träning är viktigt för att 

personalen ska utvecklas. De två underteman som identifierades var utbildning och lärande på 

arbetet. Där utbildning handlar mer om formella utbildningar och lärande på arbetet är mer 

hur de lär sig när de arbetar i praktiken. 
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4.4.1 Utbildning 

Det första undertemat till träning är utbildning. Informanterna tog upp olika typer av 

utbildningar som fanns. De nämnde utvecklingsdagar, utbildningsdagar, webbutbildning och 

utbildningar med andra kliniker. Utöver detta hade de teamövningar, fortbildning, 

föreläsningar, simuleringsträning och praktisk träning. Filmer var även något som användes. 

 

I5: Egen fortbildning som kliniken håller i, utvecklingsdagar och webbaserade utbildningar. 

Sedan har vi läranderonder som är nästan det viktigaste där vi sitter ner och går igenom 

patienterna i en större grupp. Där kan alla ta lärdom av olika fall, hur tolkar man en CTG-

kurvor och annat som dyker upp. Vi har även praktiska övningar där vi övar tillsammans. 

Hjärt och lungräddning, akutövningar runt barn, akutövningar kring förlossningssituationer 

där man tränar praktiskt i team. 

 

I3: Tränar mycket, mycket simuleringar, fortlöpande utbildningsdagar med obligatorisk 

närvaro. Formella, PM som hela tiden uppdateras som vi förväntas referera till. 

 

4.4.2 Lärande på arbetet 

Angående lärande på arbetet nämnde en hel del ronderna som de har. Att de lär sig av att 

jobba i vardagen och att de även lär sig av varandra. Utöver detta nämndes återkopplingen 

som de har. 

 

I2: Vi jobbar med teamarbete mer och mer, parvård: undersköterska, barnmorska. Jobbar på 

det i vardagen samt i övningarna vi har. Vi jobbar ihop i verkligheten. 

 

I4: Nära samarbete mellan de olika rollerna. Ronderna används för att få en överblick och är 

bra för teamarbetet. 

 

4.4.3 Diskussion 

De har flera utbildningar för att träna team och de jobbar tillsammans, som exempelvis 

undersköterska och barnmorska som I3 tar upp. Som O’Sullivan et al. (2015) tar upp är ett 

effektivt teamarbete något som blir allt mer viktigt. Exempelvis när det gäller komplexitet och 

specialitet som finns inom vården där det finns skillnad i kompetenser mellan olika 

vårdarbetare. För att kunna ta sig an de utmaningar som finns inom team är det viktigt att 
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förstå vad det är som fungerar bra respektive vad som inte fungerar bra. Eftersom att 

undersköterskor och barnmorskor har olika kompetenser är det viktigt att de kan arbeta på ett 

bra sätt tillsammans. Träningen blir då av stor vikt. Att kunna förstå vad som är bra och dåligt 

är också viktigt för att det först vid identifiering av detta går att jobba på förbättringar. Som 

Cooke et al. (2013) poängterar kan identifiering av styrkor och svagheter resultera i fördelar 

för träning av team. En bättre förståelse leder även till att det blir bättre modeller och 

simuleringar av team som sedan kan predicera beteende i team. Med hjälp av detta skulle 

teamarbetet kunna förbättras genom att exempelvis ta fram nya simuleringar. Som I3 tar upp 

har de PM som uppdateras hela tiden som de förväntas referera till, detta kan kopplas till det 

Angelöw och Jonsson (2000) tar upp om att information kan överföras i form av instruktioner 

och att det är viktigt med kommunikationen. När den uppdateras hela tiden är det dock viktigt 

att alla i personalen har samma bild av PMen. Det kan vara bra för teamen att ha delade 

mentala modeller där teamets medlemmar delar exempelvis samma eller liknande kunskap 

(Cannon-bowers & Salas, 2001). Som I4 och I5 nämner arbetar de olika rollerna nära 

varandra och även med ronder. I ronderna får alla vara med och gå igenom patienterna 

tillsammans vilket även detta bidrar till en delad mental modell mellan de olika medlemmarna 

i teamet.  

 

4.5 Mål 

Det femte temat är mål som består av tre underteman. Dessa underteman var regler, riktlinjer 

och rutiner. Ett mål för verksamheten som togs upp många gånger var att ge mamma och barn 

den bästa möjliga vården. 

 

I5: Finns många mål. Övergripande mål är att ge barn och mammor bästa möjliga vård. 

Finns massa målformuleringar i verksamhetsplan, ca 100 mål, exempel att föda med så få 

skador som möjligt och med så friska mammor och barn som möjligt. 

 

4.5.1 Regler 

Det första undertemat till mål är regler. Informanterna nämnde saker som regler för hygien. 

Sekretessregler som exempelvis att det ska vara anonymt och att det ska vara ljudisolerade 

rum. Det nämndes även att det är ett ISO-certifierat kvalitetsledningssystem. En annan regel 

som nämndes var att det krävs ett körkort för all apparatur och prov för fosterövervakning. 

 



 

30 
 

I8: Man måste göra ett prov för fosterövervakning, körkort för att kunna all apparatur. 

Teamledare har möten där de tar upp dilemman om hur man leder andra utan att vara chef. 

Erbjuder annat också. Försöker hänga med i nationella forum, bjuda hit föreläsare. 

 

4.5.2 Riktlinjer 

Angående riktlinjer kom det kommentarer om att de var tydliga och att det skulle vara lätt att 

hitta instruktioner om det mesta. 

 

I1: Det ska finnas väldigt mycket tydliga rutiner och riktlinjer, ISO-certifierat 

kvalitetsledningssystem så att nya ska kunna hitta instruktioner om i princip allt. Vid 

funderingar finns allt dokumenterat. 

 

4.5.3 Rutiner 

Informanterna nämnde att det fanns rutiner som skulle följas, dessa rutiner var även var 

tydliga. Det nämndes att det fanns parametrar som skulle hållas och att det fanns olika typer 

av analyser så som riskanalyser och patientanalyser.  

 

I11: Finns tydliga rutiner så att det finns en teorigrund att falla tillbaka till. Vid en avvikande 

situation tar läkaren tar över medicinska ansvaret. 

 

4.5.4 Diskussion 

I och med att ett flertal informanter nämnde att de hade målet att leverera bästa möjliga vård, 

tyder det på att de har ett gemensamt mål att jobba mot. Detta stämmer överens med den 

definition av team som Salas et al. (2008) har för team. Där flera personer arbetar för att nå ett 

gemensamt mål. Även O´Sullivan et al. (2015) poängterar att det är viktigt för ett team att ha 

delade mål. Informanterna tog även upp att det var tydliga rutiner och riktlinjer, detta är bra 

för att informationen ska gå fram på ett bra sätt. Som Angelöw och Jonsson (2000) påpekar är 

kommunikationen viktig vid överföring av information. Det verkar som att kommunikationen 

gällande målen har fungerat bra. 
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4.6 System 

Det sjätte huvudtemat är system och består av fyra underteman. Dessa representerar de system 

som finns att tillgå på förlossningsavdelningarna. Dessa var verktyg, extra resurser, chefens 

ansvar och utvärdering. 

 

4.6.1 Verktyg 

Det första undertemat är verktyg och innehåller de verktyg som informanterna har nämnt att 

de använder sig av på avdelningen. Dessa är loggbok, avvikelser i både loggbok och i ett 

avvikelsesystem. Andra verktyg är SBAR, HCRM, ett system som utvärderar olyckor och 

även speglingen. Speglingen är något som de flesta av informanterna nämnde. 

 

I5: Alla skriver avvikelser i en loggbok eller i ett avvikelsesystem så om det är något som har 

gått fel så kan man gå igenom det och hitta lösningar för att förhindra att det händer igen. 

 

I8: Efter varje arbetspass genomförs en spegling som består av en blankett med 4 frågor; bra, 

mindre bra, hänt något särskilt, patientsäkert? Detta används som ett instrument för att 

kunna lyfta fram saker. 

 

I10: SBAR är ett kommunikationsverktyg som vi använder och utgår från olika begrepp - ska 

ske både muntligt och skriftligt men fungerar inte alltid. Jag som undersköterska tar endast 

emot vid överlämningen och behöver aldrig lämna över då det inte är min uppgift. Men detta 

har missat stora saker ett tiotal gånger sen jag började och det är inte jättebra. Behövs ett 

mycket bättre system. Det fungerar inte för att det är stressigt och för att det sker även 

muntligt. Det finns äldre som hoppar in ibland och de är inte helt införstådda med systemet 

vilket leder till att de ringer eller att vi ringer upp och frågar. De berättar men det kan då 

vara lätt att glömma att skriva sen om man springer iväg och gör något annat först. 

 

4.6.2 Extra resurser 

Ett andra undertema som togs fram var extra resurser. De extra resurser som fanns till hand 

var bakjouren och en koordinator som kunde hoppa in. 
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I5: Vi har en koordinator som hoppar in och stöttar och det finns även en bakjour man kan 

ringa om det är något komplicerat runt en patient. Allt trassel i vardagen skrivs in i loggbok 

och man försöker hitta saker som avviker för att undvika stora avvikelser. 

 

4.6.3 Chefens ansvar 

De system som föll under chefens ansvar var enligt informanterna planeringsdagar, 

schemaläggningen, vårdrapporter och att det skulle finnas en röd tråd i arbetet. 

 

I3: Chefer styr med det. Vi har en vårdutvecklare, vårdenhetschef och en biträdande 

vårdenhetschef, det är dem som styr med det.  Det är en som jobbar med patientsäkerhet 

också. Väldigt tänk runt patientsäkerhet dock. 

 

I8: Speglingen, ta upp och reflektera över det som har gått mindre bra. Ibland klarar teamet 

det själva annars får jag som chef kalla ihop teamet och prata om vad som hänt. Ibland kan 

det vara en svår situation där ingen gjort fel, vid väldigt svåra situationer brukar vi samla 

team för stöd och reflektion vid jobbiga och känsliga situationer; när någon är väldigt sjuk 

eller ett barn dör. 

 

4.6.4 Utvärdering 

Angående olika typer av utvärderingar visade det sig att det fanns en viss oklarhet hos 

informanterna. Denna oklarhet bestod i att det var ett flertal som inte visste om det ens fanns 

någon form av utvärdering och andra tog upp att det fanns utvärderingar. Detta tyder på att det 

finns ett problem i kunskapen om utvärderingar. 

 

I7: Vi har spegling efter varje arbetspass där vi tar upp hur man har upplevt dagen och man 

får säga precis de man tycker. 

 

I9: Inget jag har koll på men det har vi säkert. 

 

4.6.5 Diskussion 

När det gäller de system som används inom förlossningsvården finns det rum för en del 

förbättringar. Exempelvis vid SBAR verkar det ske brister i kommunikationen ibland. Detta 

då det enligt I10 har skett missar i informationsöverföringen där vissa inte varit helt 
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införstådda i systemet. Det är därför viktigt att all personal skaffar sig en gemensam mental 

bild över det hela. Som Jonker et al. (2011) tar upp är det viktigt för ett teams prestation att 

dess medlemmar har en gemensam mental modell för både teamet och den uppgift som ska 

utföras. När alla inte är införstådda i till exempel SBAR bidrar det till att det inte blir en 

mental modell för teamet som även kan resultera i att teamets prestation blir sämre. Angående 

utvärderingar rådde det delade meningar i frågan om de ens hade något utvärderingssystem. 

Detta beror troligen på att de har olika uppfattningar i vad det är som räknas som ett 

utvärderingssystem. I och med att speglingen togs upp som ett exempel där de utvärderar 

dagen vilket alla troligtvis vet om. Något mer som är värt att nämna är att ett team kanske 

aldrig når det sista steget i mognadssekvensen, där alla medlemmar är flexibla och 

funktionella (Tuckman, 1965). Detta av anledningen att nya medlemmar kan ingå i teamet.  
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5 Allmän diskussion 

I denna diskussion kommer först frågeställningarna att besvaras var för sig. Detta följs av en 

resultatdiskussion där alla teman diskuteras övergripligt. Efter det följer en metoddiskussion 

där studiens styrkor och svagheter tas upp. Till sist kommer förslag på framtida studier. 

Här kommer studiens frågeställningar att besvaras. Den första frågeställningen är följande; 

Hur kan teamarbetet förbättras på förlossningsavdelningen? Genom att granska resultatet går 

det att se att det finns ett flertal förbättringar som kan göras för teamarbetet på 

förlossningsavdelningen. Något som framgick var att kommunikationen var bristande på flera 

ställen. Detta gäller exempelvis vid informationsöverföring. När det gäller information så har 

inte alla i personalen en delad bild av informationen vilket bör förbättras. Exempelvis vid 

utvärderingarna. Vid överlämningen nämndes det brister i både bedside och i 

överlämningssystemet SBAR. Angående bedside togs en anledning upp till varför det inte 

fungerade som det skulle var att barnmorskorna inte hade tid att vänta på undersköterskorna. 

Detta skulle kunna lösas med att ha en större bemanning så att det fungerar bättre med 

bedside. När det gäller SBAR nämndes det att det inte fungerar optimalt då det skett missar ett 

flertal gånger och att det inte fungerar när det är stressigt. Även detta skulle kunna lösas med 

en större bemanning. Dock skulle det även vara bra att se över systemet och utveckla det så 

att det blir mer anpassat till användarna. I övrigt skulle det vara bra att identifiera styrkor och 

svagheter hos team för att skapa bättre träning (Cooke et al., 2013). Dock var de flesta nöjda 

med träningen. 

Den andra frågeställningen lyder; Finns det viktiga faktorer som påverkar teamarbetet 

och vilka är dessa i så fall? Svaret på denna frågeställning är ja, det finns viktiga faktorer som 

påverkar teamarbetet. Resultatet tyder på att bland annat kommunikationen påverkar 

teamarbetet. Med dålig kommunikation verkar det fungera sämre och vice versa. Det visade 

sig att samarbete och en hög kompetens var viktigt för teamarbetet. Delade attityder och att 

alla i teamet var lika viktiga var också faktorer som påverkade. Angående informationen var 

koordinatorn viktig då denne personen distribuerade ut arbetsuppgifter och patienter till 

personalen på förlossningsavdelningen. Något som visade sig påverka teamarbetet negativt är 

stress, arbetsbelastning och skilda attityder. 

Den tredje frågeställningen är följande; Hur uppfattar personalen på 

förlossningsavdelningen att teamarbetet fungerar? Resultatet pekar på att personalen tycker 

att teamarbetet fungerar bra. Specifika saker som informanterna tyckte fungerade bra var 

träningen av teamarbete, ronderna och de tydliga rutinerna och riktlinjerna. Något mer som 
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var bra var att de tog upp att de lär sig av varandra. Även avvikelsesystemet fungerar bra och 

speglingen där de utvärderar dagen. Något som däremot visade sig fungera dåligt var bedside, 

för att det inte fungerade som de ville.  

Den fjärde frågeställningen lyder; Vad anser personalen att teamarbete är? Från 

resultatet går det att se att personalen tycker att teamarbete är flera olika kompetenser som 

kompletterar varandra eller att det är flera människor som jobbar tillsammans. Det är när man 

inte jobbar själv utan måste kommunicera med andra. Där det inte får styras av någon hierarki 

och allas åsikter är lika viktiga. Det togs även upp att patienten är i fokus i teamet. 

Den femte och sista frågeställningen är följande; Anser personalen att teamarbetet är 

viktigt för att arbetet ska fungera? Det som kan läsas utifrån resultatet är att svaret på denna 

frågeställning är ja. Många trycker på hur viktiga de olika komponenterna i teamarbete är och 

att de hela tiden jobbar och tränar i team. Det var även en informant som sa att utan 

teamarbete kan man inte driva vård. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Teamarbete är något som är viktigt för att få vården att fungera. I resultatet redovisas de sex 

teman som tagits fram under den tematiska analysen. Dessa teman är team, information, hälsa, 

träning, mål och system. Alla dessa är viktiga för att teamarbetet ska fungera. Teamet är 

viktigt för att alla kompetenser behövs vid vården. Informationen är viktig för att kunna 

kommunicera och föra över information mellan personal på olika sätt. Speciellt när det gäller 

patienten men även för att kunna kommunicera med varandra om annat arbetsrelaterat. Hälsan 

är viktig för att teammedlemmarna ska kunna prestera så bra som möjligt och inte påverkas av 

stressen, det är därför viktigt med bra attityd och bemötande kollegor emellan. Träningen är 

viktigt för att teamet ska kunna utvecklas och behålla de färdigheter de införskaffat. Även för 

att förbättra sammanhållningen. Det är även viktigt för teamarbetet att det finns ett 

gemensamt mål som de jobbar mot. De system som används är även viktiga, bland annat när 

det gäller informationsöverföring. Det är viktigt att alla är införstådda med systemen och hur 

de ska användas för att det inte ska ske några kommunikationsmissar. Alla dessa delar är 

viktiga för att teamarbetet ska fungera och för detta är det viktigt att det inte finns brister i 

någon av delarna. 
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5.2 Metoddiskussion 

När det gäller den metod som användes för studien går det att hitta både styrkor och svagheter 

med den. För datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer kan 

vara rätt tidskrävande och det gör att datainsamlingen tar lång tid. Totalt intervjuades elva 

deltagare, det är ett deltagarantal som gör att det blir svårt att generalisera de resultat som 

studien kom fram till. Dock stämde många av de olika deltagarnas svar överens med varandra 

vilket tyder på att det var många som hade liknande åsikter. En större datainsamling hade 

varit bra för att kunna stärka resultaten. En positiv sak med semistrukturerade intervjuer, 

istället för exempelvis enkäter, är att man får mycket uttömmande svar vilket gör det lättare 

att få sig en bild av vad deltagaren tycker och tänker. Detta då deltagaren får tala fritt och 

uttrycka sina tankar samt välja vad det är som personen i fråga vill ta upp. Det är även en 

fördel att man träffar deltagaren ansikte mot ansikte vilket man inte alltid gör vid användning 

av enkäter. Det hade varit bra att ha intervjuat personal från fler sjukhus än två. Detta för att 

se om det skiljer sig åt mellan olika sjukhus och få en bredare bild av det hela. Det skulle även 

vara bra att gå utanför region Östergötland för att se om det skiljer sig från region till region. 

En fördel med att intervjua deltagarna på deras arbetsplats är att allt är att de precis har arbetat 

med det som de blir intervjuade om och att arbetsplatsen kan hjälpa dem att komma ihåg 

saker. Angående den tematiska analysen var det ett bra tillvägagångssätt med tanke på 

datamaterialet. Även för att kunna få en överblick av allt som tagits upp under intervjuerna. 

Genom att identifiera teman var det lätt att se var som tagits upp mycket och vad det var som 

deltagarna tryckte på. Något negativt som kan 

 

5.3 Framtida studier 

Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka samma sak fast med en annan 

metod, exempelvis enkät, för att få in fler svar. Det skulle även vara intressant att som ett 

efterarbete även göra observationsstudier där det undersöks hur teamen arbetar på 

förlossningsavdelningen och se om detta stämmer överens med det material som intervjuerna 

gav. Ytterligare en intressant fortsättning skulle vara att samla in data från personal som 

jobbar på förlossningsavdelningar runt om i Sverige. Detta för att få med fler sjukhus och 

försöka få en överblick för hur det fungerar i Sverige, om det är på samma sätt överallt eller 

om det skiljer sig från region till region. Denna studie gjordes som ett förarbete till Kenya. 

Det internationella medicinska programmet har ett utbyte med Kenya så det skulle därför vara 

intressant att utföra samma studie med de team som varit där nere och se hur de uppfattar 
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skillnader och likheter. Det skulle utöver detta vara intressant att se hur den kenyanska 

personalen ser på hur de själva arbetar och sedan, för de som får chansen att åka till Sverige, 

fråga dem om likheter och skillnader. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna kandidatuppsats var att skapa en bättre förståelse för hur teamarbetet 

fungerar för personalen på en förlossningsavdelning. Detta syfte har uppnåtts och studiens 

frågeställningar har blivit besvarade. Det som studien har kommit fram till är att det finns rum 

för förbättringar inom teamarbetet, exempelvis inom kommunikation och 

informationsöverföring, men även genom att minska arbetsbelastningen. De faktorer som 

påverkar teamarbete som identifierades genom studien var kommunikation, hög kompetens 

och samarbete. Det fanns även de faktorer som påverkade negativt, exempelvis skilda 

attityder, stress och en hög arbetsbelastning. 

Personalen uppfattar att teamarbetet fungerar bra speciellt när det gäller ronderna. 

Däremot fungerade inte vissa informationsöverföringsprocesser. Angående vad teamarbete är, 

kom studien fram till att det är flera individers olika kompetenser som kompletterar varandra 

och jobbar tillsammans med patienten i fokus, där kommunikation med andra människor 

krävs.  

Det går därmed att dra slutsatsen att teamarbete är essentiellt för att de som jobbar på en 

förlossningsavdelning ska kunna ge en bra vård till sina patienter. Det är därav viktigt att 

ständigt utveckla teamarbetet och se till att alla möjliga förbättringar sker. Det skulle i 

framtida studier vara intressant att undersöka teamarbete med andra metoder och med flera 

deltagare. 
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Appendix 
 

A. Intervjufrågor5 

  

  

  

1.          Hur länge har du jobbat som barnmorska? 

a) Hur länge har du jobbat på den här kliniken? 

b) Hur länge har du jobbat som verksamhetschef? 

  

2. Hur många jobbar på avdelningen? 

  

3. Antal förlossningar per år? 

  

4. Hur många förlossningar leder till komplikationer? 

  

5. Hur stor är mortaliteten per år, både barn och mödrar? 

a) Vad räknas in i mortaliteten, måste de avlida på samma avdelning? 

  

6. Berätta de olika stegen som genomförs från det att mamman kommer in  

till avdelningen till dess att mamma och barn lämnar. 

  

7. Vad har verksamheten för mål? 

a) Är målen tydliga? 

  

8. Jobbar ni i team? 

a) Berätta hur ett team är uppbyggt? 

b) Byter ni team och hur ofta gör ni det i så fall? 

c) Beskriv vad ett team är för dig? 

d) Hur många personer jobbar vid ett skift? 

e) Hur många team jobbar vid ett skift? 

  

  

9. Finns det olika roller i personalen? 

a) Hur ser rollfördelningen ut i teamen? 

b) Hur ser ledarskapet ut? 

  

10. Vad gör ni för att få en kompetensutveckling inom verksamheten? 

a) Träning, seminarie, simulering etc. 

  

11. Vad är teamarbete? 

a) Hur arbetar ni med teamarbete? 

b) Jobbar ni efter någon speciell modell? 

c) Fokuserar ni på att förbättra teamarbetet? 

d) Hur hanterar ni nya medarbetare? 

  

12. Har ni någon utvärdering av ert teamarbete? 

                                                 
5 Då syftet från början var att jämföra Sveriges och Kenya förlossningsavdelningar ställdes det frågor angående 
Kenya. Detta har ändrats med tiden och dessa frågor bortsågs ifrån under den tematiska analysen. 
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a) Om ja, vad för slags utvärdering? 
 

 

 

13. Hur arbetar ni med patientsäkerhet? 

a) Vilka uppföljningssystem finns? 

 
 

  

14. Hur fungerar informationsöverlämningen i verksamheten? 

a) Hur dokumenterar ni? 

 
 

15. Hur handskas ni med situationer i arbetet där något avviker från det  

 . normala? 

 
 

16. Känner du dig ofta stressad? 

a)  vad beror det på? 

  

17. Har du varit i Kenya och besökt deras förlossningsavdelning? 

a) Hur ser du på arbetet i Kenya? 

b) Hur skiljer sig den svenska och den kenyanska teamkänslan? 

c) Har de samma resurser som Sverige? 

  

18. Är det något mer du vill tillägga? 



 

46 
 

B. Intervjufrågor - förkortad version6 

  

  

  
1.          Hur länge har du jobbat som barnmorska? 

a) Hur länge har du jobbat på den här kliniken? 

  
2. Vad har verksamheten för mål? 

a) Är målen tydliga? 

  
3. Beskriv vad ett team är för dig? 

  

  
4. Finns det olika roller i personalen? 

a) Hur ser rollfördelningen ut i teamen? 

b) Hur ser ledarskapet ut? 

  
5. Vad gör ni för att få en kompetensutveckling inom verksamheten? 

a) Träning, seminare, simulering etc. 

  
6. Vad är teamarbete? 

a) Hur arbetar ni med teamarbete? 

b) Fokuserar ni på att förbättra teamarbetet? 

c) Hur hanterar ni nya medarbetare? 

  
7. Har ni någon utvärdering av ert teamarbete? 

a) Om ja, vad för slags utvärdering? 

  
8. Hur arbetar ni med patientsäkerhet? 

a) Vilka uppföljningssystem finns? 

 

 

9. Hur fungerar informationsöverlämningen i verksamheten? 

a) Hur dokumenterar ni? 

 

 

  
10. Hur handskas ni med situationer i arbetet där något avviker från det normala? 

  
11. Känner du dig ofta stressad? 

a) Vad beror det på? 

 

 

 
12. Har du varit i Kenya och besökt deras förlossningsavdelning? 

a) Hur ser du på arbetet i Kenya? 

b) Hur skiljer sig den svenska och den kenyanska teamkänslan? 

c) Har de samma resurser som Sverige? 

  

                                                 
6 Då syftet från början var att jämföra Sveriges och Kenya förlossningsavdelningar ställdes det frågor angående 
Kenya. Detta har ändrats med tiden och dessa frågor bortsågs ifrån under den tematiska analysen. 
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13. Är det något mer du vill tillägga? 
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C. Samtyckesformulär 
 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för datavetenskap (IDA) 

Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se 

Clara Budgifvars, clabu018@student.liu.se 

Samtyckesformulär 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur teamarbetet ser ut på 

förlossningsavdelningar i Linköping och Norrköping. Beställare av arbetet är Internationella 

Medicinska Programmet (IMP). Studien kommer att genomföras i form av intervjuer. 

 

Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat den_______________ kan 

användas för publicering. Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga 

personer. 

 

·       Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 

avslutad kandidatuppsats. 

·       Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 

universitet samt publiceras i form av en kandidatuppsats och eventuella vetenskapliga 

publikationer. 

·       Resultaten kan presenteras för andra än forskare och studenter. 

 

Jag är medveten om att min medverkan är frivillig och att jag när som helst kan välja att 

återkalla detta medgivande och avbryta mitt deltagande. Jag har rätt till att få tillgång till den 

data som har spelats in av mig samt det slutgiltiga resultatet från studien. 

 

Ort och datum __________________________________ 

 

 

Namnteckning __________________________________ 

 

 

Namnförtydligande __________________________________ 
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D. Informationspapper 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Institutionen för datavetenskap (IDA) 

Linnea Berggren, linbe895@student.liu.se 

Clara Budgifvars, clabu018@student.liu.se 

Samtyckesformulär 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur teamarbetet ser ut på 

förlossningsavdelningar i Linköping och Norrköping. Beställare av arbetet är Internationella 

Medicinska Programmet (IMP). Studien kommer att genomföras i form av intervjuer. 

 

Jag ger mitt samtycke till att den information som jag lämnat den_______________ kan 

användas för publicering. Namn kommer att anonymiseras så att de inte kan knytas till riktiga 

personer. 

 

·       Inspelningen kommer att användas som minnesstöd och kommer att förstöras efter 

avslutad kandidatuppsats. 

·       Data som lämnas kan presenteras för studenter och forskare vid svenska och utländska 

universitet samt publiceras i form av en kandidatuppsats och eventuella vetenskapliga 

publikationer. 

·       Resultaten kan presenteras för andra än forskare och studenter. 

 

 


