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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anestesisjuksköterskans arbete sker ofta i tätt samarbete i interprofessionella 

team, där anestesisjuksköterskan tillsammans med exempelvis anestesiläkare vårdar kritiskt 

sjuka patienter. Ett välfungerande teamarbete bygger på en icke-hierarkisk dynamik, respekt 

och tydlig kommunikation där medlemmarnas kunskap och spetskompetens tas tillvara. Det 

finns strukturella faktorer som påverkar teamarbetet som är beroende av den yttre 

dimensionen av Fundamentals of Care, vårdkontexten. Vårdkontexten innefattar exempelvis 

resurser, sjukhusorganisation och teamets sammansättning. Inom den anestesiologiska 

omvårdnaden kan teamen vara ombytliga där medlemmar byts från dag till dag eller i 

samarbete med personal från andra avdelningar. Samarbetet i ombytliga team har av vissa 

kallats för teaming. Teaming kan eventuellt vara ett begrepp som beskriver samarbetet vid 

anestesiologisk omvårdnad. 

Syfte: Studiens syfte var att göra en begreppsanalys av begreppet teaming inom 

anestesiologisk omvårdnad.  

Metod: Begreppet teaming undersöktes genom en begreppsanalys efter Walker & Avants 

modell.  

Resultat: Enligt analysens resultat kan teaming beskrivas som det aktiva agerandet vid arbete 

tillsammans i ett team. Vidare visar resultatet att teaming kan beskrivas med hjälp av olika 

attribut. Dessa är bland annat att teamet ska vara beständigt, att det finns en ledarroll och att 

det finns ett informationsutbyte.  

Slutsats: Teaming kan förekomma inom anestesiologisk omvårdnad där det ofta finns ett 

aktivt samarbete med andra professioner. Teaming medför flera positiva effekter i arbetet 

kring patienten, i form av ett effektivt samarbete och en god kommunikation.   

Nyckelord: Anestesiologisk omvårdnad, kommunikation, organisation, team, teaming. 

  



ABSTRACT  

Background: The work of the nurse anesthetist often takes place in close collaboration in 

interprofessional teams. Well-functioning teamwork is based on a non-hierarchical dynamic, 

respect and clear communication where members' knowledge and excellence are utilized. 

There are structural factors that influence teamwork that is dependent on the external 

dimension of the Fundamentals of Care, the healthcare context. The healthcare context 

includes, resources, hospital organization and the team composition. In the field of 

anesthesiology care, the teams can be interchangeable where members are changed daily or in 

collaboration with staff from other departments. The cooperation in interchangeable teams has 

by some been called teaming. Teaming could possibly be a concept that describes the 

collaboration in anesthesiologic nursing. 

 

Aim: The aim of the study was to do a conceptual analysis of the concept of teaming in 

anesthesiologic nursing. 

 

Method: The concept of teaming was investigated through a concept analysis based on 

Walker & Avant's model. 

 

Results: According to the results of the analysis, teaming can be described as the active 

action when working together in a team. Furthermore, the results show that teaming can be 

described using different attributes. These include that the team must be persistent, that there 

is a leadership and that there is an exchange of information. 

 

Conclusion: Teaming can occur in anesthesiologic nursing where there often is an active 

collaboration with other professions. Teaming entails several positive effects in the work 

around the patient, in the form of effective collaboration and good communication. 

Keywords:  Anesthesiologic nursing, communication, organization, team, teaming. 
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INLEDNING 

Det är en av anestesisjuksköterskans kärnkompetenser att samverka i team (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Det interprofessionella 

teamet består utöver anestesisjuksköterskan av andra professioner såsom 

operationssjuksköterska, kirurg och anestesiläkare (Gerbasi & Reede, 2018). För 

anestesisjuksköterskor är arbetet tillsammans med anestesiläkare ett nära teamarbete, då 

professionerna är beroende av varandra (Aagaard, Elgaard Sørensen, Steen Rasmussen & 

Schantz Laursen, 2017; Valeberg, 2018). Anestesisjuksköterskor och anestesiläkare har 

historiskt sett arbetat för att öka patientsäkerheten (Eichhorn, 2018). Teamarbetet mellan 

dessa professioner ses som ett positivt teamarbete, då dödlighet och komplikationer efter 

kirurgi minskar (Dony, Seidel, Pirson & Forget, 2019). Inom teamet där 

anestesisjuksköterskan befinner sig i ska kommunikationen ska vara tydlig och arbetet ska 

ledas, prioriteras och fördelas utifrån patientens behov (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

 

Team 

Ett team är två eller fler personer som vill ta sig till ett gemensamt mål. Teamets medlemmar 

har varsin bestämd funktion eller roll, och som med hjälp av varandra har möjlighet att nå 

målet (Diehl & Sanders, 2018; Nordström & Wihlborg, 2019). Det som får ett team att 

fungera är dynamiken inom gruppen (Buljac-Samardzic, van Wijngaarden, van Wijk, & van 

Exel, 2011; Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2018). För ett välfungerande teamarbete 

krävs ett icke-hierarkiskt klimat byggt på respekt för varandra inom gruppen där allas 

spetskompetens skall tas tillvara (Carlström et al., 2018). Att ha delad förståelse och ett öppet 

klimat gynnar teamarbetet och ökar förtroendet mellan medlemmarna (Caprari et al., 2018; 

Kalisch, Gosselin & Choi, 2012). Inom team med denna kultur kan osäkerhet som eventuellt 

uppstår lättare hanteras. Om teammedlemmarna är oense kan det lättare tas upp till diskussion 

för att senare lösas (Ciemins, Brant, Kersten, Mullette & Dickerson, 2016). Teamarbete inom 

sjuksköterskeyrket innebär bland annat att stötta varandra (Grover, Porter & Morphet, 2017; 

Kalisch et al., 2012). 

Det finns flera strukturella faktorer som påverkar teamarbetet, exempelvis teamets storlek, 

teammedlemmarnas professioner och vilka uppgifter teamet skall arbeta med. 
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Teamledarskapet är en viktig strukturell faktor som utmärks av ett ledarskap nära teamets 

arbete. Teamens uppsättning kan vara intraprofessionella eller interprofessionella. I ett 

intraprofessionellt team samarbetar flera personer med samma yrke, till exempel två 

anestesisjuksköterskor som själva söver en patient utan närvarande anestesiläkare. Det 

interprofessionella teamet består av teammedlemmar från olika professioner, exempelvis när 

en anestesiläkare, en anestesisjuksköterska och en undersköterska söver en patient. En fördel 

med ett intraprofessionellt team är att medlemmarna ofta har en större förståelse för varandras 

kompetenser, medan det interprofessionella teamet har en bredare kompetens (Carlström et 

al., 2018).  

Teaming betyder enligt Edmondson och Schein (2012) det teamarbete som sker utan att det 

finns ett beständigt team, där personerna som utför teaming kan bytas ut mot andra personer 

som tar över deras uppgifter. Det finns många områden där teaming är en del av arbetet, bland 

annat inom anestesiologisk omvårdnad där det ofta förekommer interprofessionellt samarbete 

för att ge patienter vård utan att det finns statiska team. 

 

Kommunikation 

För att utföra ett bra teamarbete krävs en god kommunikation inom gruppen (Buljac-

Samardzic et al., 2011; Chan et al., 2016; Kalisch et al., 2012; Paige et al., 2014), ledarskap 

och respekt för varandra (De Brún, O´Donovan, & McAuliffe, 2019; Leggat, 2007). God 

kommunikation och ett transparent arbetssätt genererar ett ökat förtroende inom 

arbetsgruppen (De Brún et al., 2019) och mellan professionerna (van Dongen et al., 2017). 

Informationsutbyte är en viktig del för att skapa en säker vård, där viktig information måste 

nå rätt personer i rätt tid. För att skapa förutsättningar för detta är det viktigt att det finns 

strukturer i organisationen som exempelvis strukturerad kommunikation och etablerade 

termer (Sävenstedt & Florin, 2018).  

Inom operationssjukvården visas att ökad kommunikation minskar kirurgiska komplikationer 

(Pugel, Simianu, Flum & Patchen Dellinger, 2015). Vid användning av 

kommunikationsverktyg ökar operationsteamets kommunikation (Haynes et al., 2011; 

Papaconstantinou, Jo, Reznik, Smythe & Wehbe-Janek, 2013) och teamkänsla (Rönnberg & 

Nilsson, 2015). Kommunikation i form av irrelevanta samtalsämnen under kirurgiska ingrepp 
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visar på försämrat teamarbete (Antoniadis, Passauer-Baierl, Baschnegger & Weigl, 2014; 

Wheelock et al., 2015).  

Inom anestesiologisk omvårdnad är kommunikation viktigt för att möjliggöra en god 

omvårdnad (Aagaard et al., 2017). Vid exempelvis akuta situationer måste kommunikationen 

mellan teamets medlemmar fungera för att undvika oavsiktlig skada (Dabija, Fedog, 

Engström & Gustafsson, 2019). Med hjälp av kommunikationsverktyg förbättras 

anestesisjuksköterskors kommunikation, vilket resulterar i ökad säkerhet vid genomförande 

av anestesi och därmed förhöjd patientsäkerhet (Rönnberg & Nilsson, 2015).   

 

Organisation 

Organisatoriska faktorer påverkar samarbetet och vården av patienter, till exempel kan 

personalbrist orsaka ett minskat patientsäkerhetsfokus (Chan et al., 2016) och ökad stress i 

personalgruppen (Gillespie, Chaboyer, Longbottom & Wallis, 2009). Personalbrist kan även 

orsaka att oerfarna sjuksköterskor inte får den handledning som krävs, vilket påverkar 

teamarbetet och effektiviteten negativt (Grover et al., 2017). En kultur inom organisationen 

där exempelvis avvikelserapportering ses som skuldbeläggande, kan ha en negativ inverkan 

på teamets kommunikation och orsaka försämrat teamarbete (Gillespie et al., 2009). 

Utbildning kan motverka dessa negativa effekter (Diehl & Sanders, 2018; Gillespie et al., 

2009), något som dock kräver resurser inom organisationen för att genomföras (Gillespie et 

al., 2009).  

Organisatoriska faktorer såsom brist på utrustnings- och personalresurser kan hota 

patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad. Anestesisjuksköterskor uppger 

exempelvis att en luftväg kan vara oväntat svår att hantera. Dessa situationer kräver att rätt 

utrustning och personal med rätt kompetens måste finnas på plats för att inte hota patientens 

liv (Larson, Nyström, Gustafsson & Engström, 2019).   

 

Teoretisk utgångspunkt 

Fundamentals of Care (FoC) är ett omvårdnadsteoretiskt ramverk skapat av Alison Kitson 

(2018). Fundamentals of Care belyser de komplexa delar som innefattas i grundläggande 

omvårdnad. Ramverket består av tre dimensioner (figur 1). Innersta dimensionen är relationen 
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mellan patient och vårdpersonal, den mellersta dimensionen är omvårdnadsarbetet och den 

yttre dimensionen, vårdkontexten, sträcker sig till politisk styrning och sjukhusorganisation 

(Kitson, 2018). 

Fundamental of Care 

 

Figur 1. Fundamentals of Care (Kitson, 2018). 

Sammanfattning av FoC:s yttersta dimension. 

Kitsons tredje dimension har betydelse för vilka förutsättningar som finns för att bedriva 

vården. Inom sjukhusorganisation ingår bland annat resurser - både utrustning och personal. 

För att den grundläggande omvårdnaden ska kunna utövas krävs att tillräckligt med resurser 

finns att tillgå. Ledarskap inom sjukhusorganisation involverar olika typer av ledarstilar, och 

även hur olika roller inom sjukvården definieras och stöds. Utvärdering och återkoppling 

benämns också inom sjukhusorganisationen, där bland annat händelseförlopp på individ- och 

teamnivå utvärderas och återkopplas. Sjukhusorganisation påverkar även hur arbetet fördelas 

och möjligheterna till samarbete inom arbetsgruppen. (Kitson, 2018).  

Det är den organisatoriska strukturen som utformar vården till hur den ser ut (Kitson, 2018) 

vilket medför att sammansättningen av vårdpersonalen som arbetar med en patient kan bytas 

ut från dag till dag (Edmondson & Schein, 2012). Det finns många situationer då 



5 

 

anestesisjuksköterskor samarbetar med personal de inte tidigare träffat och där möjligheten 

för samarbete bygger på att det finns organisatorisk struktur. Exempel på detta kan vara vid 

traumalarm på akutmottagning där personal från många olika specialiteter närvarar 

(Örtenwall, 2012) eller vid akut obstetrisk vård där anestesisjuksköterskor behövs för ett 

snabbt omhändertagande (Sentilhes et al., 2019). Det är arbetsgivarens skyldighet att skapa 

förutsättningar för systematisk kompetensutveckling (Gran Bruun, 2018).  

Fundamentals of Care används i denna begreppsanalys för att beskriva de faktorer i teaming 

som är beroende av den yttersta dimensionen. Fundamentals of Care kan på så vis ge en ökad 

kunskap om hur teaming påverkas av vårdkontexten och vad som krävs för att teaming skall 

förekomma. 

 

Problemformulering  

Vården bedrivs av olika yrkesprofessioner som arbetar med patienten i fokus. Ofta beskrivs 

vårdarbetet som teambaserat. Team kan beskrivas som en beständig konstellation, vilket det 

inte alltid är i vården. Med bakgrund mot den definitionen av team kan det ifrågasättas om 

vården bedrivs i faktiska team, eller om det kan beskrivas som något annat. Vid planering av 

den anestesiologiska omvårdnaden är det nödvändigt att veta vilka kontextuella 

förutsättningar som finns i organisationen för samarbete. Därför är det viktigt att få ökad 

förståelse för hur samarbetet kring patienten kan utformas. För att se om teaming bättre 

beskriver samarbetet vid anestesiologisk omvårdnad behöver begreppet analyseras då det idag 

finns begränsad forskning och kunskap kring begreppet inom den anestesiologiska 

omvårdnaden. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att utföra en begreppsanalys av begreppet teaming inom anestesiologisk 

omvårdnad. 
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METOD 

Design 

Studien är en beskrivande studie i form av en begreppsanalys utifrån Walker & Avant (2014).  

 

Datainsamling och urval 

Databaser som har använts är PubMed, CINAHL och APA PsycInfo (tabell 1). Begreppet har 

även eftersökts i lexikon, ordböcker och till relevant facklitteratur. Sökordet som användes 

var teaming, vilket ej är en etablerad MeSH-term. Det enda andra sökord som användes var 

anaesthesia och detta i kombination med teaming, vilket gav en träff vardera i PubMed, 

CINAHL och APA Psycinfo. Artikeln i PubMed bedömdes ej besvara syftet, övriga två var ej 

tillgängliga. Inga andra sökord användes då de ej besvarar syftet att beskriva teaming.  

Sökning efter teaming gjordes först i ordböcker kända för författarna (exempelvis Svenska 

Akademins Ordbok och Nationalencyklopedin). Då detta inte gav några träffar genomfördes 

sökning på internet via sökmotor (Google) först efter ”Teaming Ordbok”, och sedan 

”Teaming Dictionary”. Ordböckerna som valdes ut var gratis och tillgängliga på internet.  

 Tabell 1. Datainsamling 

Sökmotor Sökord Filter Antal 

träffar 

Valda 

artiklar/sökträff 

CINAHL Teaming  39 2 

Psycinfo Teaming Linked full text, peer 

reviewed, engelska 

186 8 

PubMed Teaming Full text 220 14 

Cambridge 

Dictionary 

Teaming   1 

The Free 

Dictionary 

Teaming   1 

Meriam-

Webster 

Teaming   1 

Urban 

Dictionary 

Teaming   1 
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Wiktionary Teaming   1 

Your Dictionary Teaming   1 

    Antal valda: 30 

  

I PubMed valdes Full Text för att ha tillgång till hela publiceringen och i APA PsycInfo 

valdes Linked Full Text för att ha tillgång till hela publiceringen och peer review.  

Artiklarna i sökresultatet granskades utifrån hur de använde begreppet teaming. De 

vetenskapliga artiklar som valdes ut använde teaming tillräckligt beskrivande för att kunna 

vara en del av denna analys. Artiklar som använde närliggande begrepp som exempelvis 

teaming up användes inte i analysen. Artiklarnas ålder eller design bedömdes ej vara relevant 

för att besvara syftet med analysen. Omfattningen av antalet granskade artiklar begränsades 

främst av bristande tid.   

Facklitteratur om anestesiologisk omvårdnad ansågs relevant. Sökning i sakregister och 

genomgång av kapitel angående samarbete, då teaming är en form av samarbete, gav inga 

resultat för teaming. 

 

Dataanalys 

Walker och Avants (2014) begreppsanalys består av åtta steg. De åtta stegen beskrivs nedan. 

 

1. Välj ett begrepp. 

Enligt Walker & Avant (2014) ska begreppet som väljs vara ett begrepp som inte är så 

primitivt att det enbart kan beskrivas med exempel men inte heller så brett att det kan 

inkludera för många betydelser som försvårar analysen (Walker & Avant, 2014).  

Det begrepp som analyserats i denna uppsats är begreppet teaming, då det eventuellt kan 

beskriva samarbetet vid anestesiologisk omvårdnad .  
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2. Fastställa syfte för analysen 

Vid fastställande av syftet med analysen ska det enligt Walker & Avant (2014) framgå vad 

resultatet ska användas till och att det kommer att ha betydelse för analysens resultat.  

Syftet med analysen var att beskriva begreppet teaming ur anestesiologisk omvårdnads 

kontext. Detta för att kunna öka förståelsen av samarbetet vid anestesiologisk omvårdnad. 

  

3. Identifierade användningsområden 

Att identifiera användningsområden inkluderar alla tänkbara användningsområden, inte bara 

de vedertagna inom den aktuella vetenskapen (Walker & Avant, 2014).  

För identifiering av användningsområden av begreppet teaming har författarna genomfört 

sökningar i ordböcker, kurslitteratur och i databaser för vetenskapliga artiklar.  

Databaserna som använts är PubMed, CINAHL och APA PsycInfo där “teaming” användes 

som sökord. Artiklar där begreppet användes utförligt nog för analys inkluderades. Begreppet 

gick inte att finna i svenskspråkiga ordböcker och ingen svensk översättning finns. Sökningar 

genomfördes därför enbart i engelskspråkiga ordböcker som Cambridge Dictionary. För att 

skapa bredd i sökningen inkluderades användargenererade ordlistor som exempelvis Urban 

Dictionary. Kurslitteratur kopplad till anestesiologisk omvårdnad genomsöktes utan resultat.  

 

4. Fastställa definierande attribut 

Att fastställa begreppets definierande attribut kan beskrivas som kärnan i analysen och görs 

genom att finna vilka attribut som oftast är associerade med begreppet (Walker & Avant, 

2014). 

Analysen och kategoriseringen av källornas användning av teaming inleddes med att källorna 

lästes av författarna enskilt, detta för att bibehålla objektivitet och för att inte påverkas av 

varandras tolkningar. Genom bibehållen objektivitet undviks partiska åsikter som kan 

förvränga resultatet (Polit & Beck, 2017). Författarna läste sedan gemensamt igenom källorna 

och diskuterade deras användning av teaming. Sedan färgkodades källorna efter uppfattad 
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beskrivning av teaming. Kodning bidrar till god struktur och belyser nyckelinformation (Polit 

& Beck, 2017). När varje källa hade diskuterats, färgkodats och sorterats efter hur teaming 

beskrevs tillskrevs de rubriker som författarna såg som gemensamma inom respektive grupp. 

Sedan diskuterades, färgkodades och sorterades respektive källa igen efter vilka attribut som 

studierna tillskrivit teaming. Dessa attribut tolkades av författarna och bildade de 

karaktäristika som kännetecknar teaming.  

 

5. Identifiera ett typfall 

När begreppet definierats konstrueras ett typfall som används för att beskriva de definierande 

attributen. Dessa kan vara tagna från verkligheten, från litteratur eller skapade av den som 

utför analysen (Walker & Avant, 2014).  

De attribut som sammanställdes i föregående steg användes som mall för att konstruera ett 

fiktivt typfall av teaming i kontexten av anestesiologisk vård.  

 

6. Identifiera gräns-, relaterade-, motsatta-, påhittade- och ogiltiga fall 

För att tydliggöra begreppet ytterligare identifieras fall som är närliggande, relaterade, 

motsatta, påhittade eller ogiltiga. Dessa olika fall fyller olika funktioner för att tydligare måla 

upp hur begreppet liknar eller motsätter sig andra begrepp (Walker & Avant, 2014).  

Dessa skapades efter att ett typfall var skapat för att ytterligare definiera hur teaming beskrivs 

och hur det skiljer sig från andra begrepp. Författarna har valt att inte inkludera påhittade och 

ogiltiga fall, då de enligt Walker och Avant (2014) inte alltid är nödvändiga för en 

begreppsanalys.  

 

7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser 

Identifiering av förutsättningar och konsekvenser görs för att hitta vilka förutsättningar som 

krävs för att begreppet ska uppstå och vilka konsekvenser begreppet har (Walker & Avant, 

2014).  
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Identifiering av förutsättningar för teaming gjordes för att se i vilka situationer teaming är 

möjlig. Identifiering av konsekvenser genomfördes för att se hur teaming påverkar 

anestesiologisk vård. 

 

8. Definiera empiriska kännetecken 

Sista steget är att definiera empiriska kännetecken, alltså hur begreppet används i 

verksamheterna (Walker & Avant, 2014).  

Begreppet teaming’s empiriska kännetecken har beskrivits i konstruerandet av 

fallbeskrivningarna i resultatet, där karaktäristika för teaming har skildrats ur en 

anestesisjuksköterskas perspektiv. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla studier ställs inför etiska överväganden där vinster ska överväga riskerna. Även om inga 

deltagare har rekryterats för studien då den genomfördes som en litterär begreppsanalys fanns 

risker, såsom misstolkning av information eller språkliga hinder. Dessa risker kan skapa 

oavsiktligt felaktiga resultat (Kjellström 2018). Dessa risker har beaktats genom försiktighet 

vid översättningar och tolkning av information. Eventuell tveksamhet vid tolkning av 

information har diskuterats och översättningar har vid osäkerhet genomförts via lexikon. 

Studien bedömdes vara etiskt motiverad då dess syfte var att ge ökad kunskap inom det 

vårdvetenskapliga området vilket kan vara till gagn för vetenskapen och samhället (Kjellström 

2018). Studiens upplägg gör att den inte behövde genomgå någon formell etisk prövning. 

Dock har författarna eftersträvat att leva upp till vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed och exempelvis respekterat dess källor och inte gjort sig skyldiga till plagiat 

eller till fabricering (Polit & Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). Vapen- och krigsindustri är 

en bransch som enligt författarna ej etiskt motiverad, varför artiklar angående dessa ämnen 

exkluderades ur analysen.  
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RESULTAT 

Användningsområden och attribut 

Arbeta tillsammans 

Med hjälp av analysen skapades tre kategorier för användning av teaming. Kategorierna “-att 

gå samman i team”, “-att arbeta tillsammans i team” och “-att gå samman och arbeta i team” 

skapades efter hur de tolkades använda teaming (se bilaga 1 och 2).  

Med “att gå samman i team” som användning av teaming avses sammanslagningen till ett 

team. Att använda begreppet på detta sätt anger inte i vilken omfattning det sammanslagna 

teamet ska arbeta gemensamt. Richardson, Brockman, Abigail och Hollis (2017) skriver att en 

grupp blir sammanslagen till ett team, men beskriver inte vidare hur eller i vilken utsträckning 

teamet arbetar tillsammans.  

“Att arbeta tillsammans i team” avser arbetet i ett team mot ett gemensamt mål och anger inte 

när teamet bildades. Teaming används exempelvis av Germack och medarbetare (2018) till att 

beskriva när vårdpersonal från olika professioner arbetar tillsammans vid överrapportering av 

en patient.  

“Att gå samman och arbeta i team” avser att ett nytt team bildas och sedan arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett exempel att beskriva teaming på detta sätt används 

när vårdpersonal med olika utbildning slås samman för att tillsammans implementera 

strukturer inom en organisation (Brooks, Sheridan, Peters, Chien & Singer, 2018). 

Den mest förekommande användningen av begreppet var “att arbeta tillsammans i team”. 

För att kunna beskriva teaming ytterligare undersöktes vilka attribut som återkommande 

tillskrevs begreppet i källorna. De attribut som återkom i källorna var om det var beständiga 

team, om informationsutbyte var en del av teaming och om det fanns ett ledarskap i teaming. 

Det fanns inte en generell konsensus kring något av attributen då flertalet av källorna inte 

beskrivit ett eller flera av attributen. Dock fanns återkommande användningar av attributen, 

dessa användningar är samanställda i tabeller utifrån respektive attribut (bilaga 3, 4 & 5).  
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Beständighet 

Flera av källorna beskrev beständiga team som en del av teaming (Ahanchian & McCormick, 

2009; Almulhim, Shesser, Pourmand, Whiteside & Kane, 2020; Betz, Raynor & Turman, 

1998; Brooks et al., 2018; Dwyer, Osher, Maughan, Tuck & Patrick, 2015; Ge, Zobel, 

Murray-Tuite, Nateghi & Wang, 2019; Murata, 2002; Nellis, 2012; Seijts & Gandz, 2009; 

Shore, 2019). Endast två artiklar beskrev tillfälliga team i teaming (Dillon, 2015; Edmondson 

& Harvey, 2018). Brooks och medarbetare (2018) menar att arbetsflödet blir effektivare när 

samma personer arbetar tillsammans. Att etablera en relation till varandra ökar 

kommunikationen och samarbetsviljan (Brooks et al., 2018). Dillon (2015) och Edmondson 

och Harvey (2018) beskriver istället teaming med tillfälliga team. Dillon (2015) beskriver 

teamen inom kirurgisk vård som tillfälliga, där medlemmarna byts ut. Edmondson och Harvey 

(2018) tog akutmottagningar som exempel. Personal på akutmottagningar hamnar ofta i nya 

team, men klarar ändå av att utföra uppgifterna trots att de inte har en relation till varandra 

(Edmondson & Harvey, 2018).  

 

Informationsutbyte 

Samtliga källor som beskrev ett eventuellt informationsutbyte beskrev det som en del av 

teaming (Ahanchian & McCormick, 2009; Betz et al., 1998; Brooks et al., 2018; Dillon, 2015; 

Dwyer et. al., 2015; Edmondson & Harvey, 2018; Ge et al., 2019; Murata, 2002; Seijts & 

Gandz, 2009). Dillon (2015) menar att informationsutbytet är en viktig del inom teaming. För 

att beslut ska kunna fattas inom teamet krävs att all information som är aktuell samlas in och 

koordineras (Brooks et al., 2018; Dillon, 2015).   

 

Ledarskap 

I flera av källorna framgick att det fanns ett ledarskap i teamet (Betz et al., 1998; Brooks et 

al., 2018; Bullough, 2015; Dwyer, et al., 2015; Edmondson & Harvey, 2018; Nawaz et al., 

2014; Seijts & Gandz, 2009; Shore, 2018) och endast en av artiklarna beskrev ett team med 

gemensamt beslutsfattande (Dillon, 2015). Seijts och Gandz (2009) menar att ledarskapsrollen 

vid teaming kräver att personen som leder arbetet ska ha god självkännedom, samt att denne 

även ska ha kunskap om sina medarbetares styrkor och svagheter. Personen i ledarskapsrollen 

ska även vara kapabel till att styra diskussioner så att samtliga medlemmar i teamet blir 
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delaktiga i arbetet (Betz et al, 1998; Nawaz et al., 2014). Personen som har ledarskapsrollen 

ska kunna stötta teamets medlemmar och kunna lösa eventuella konflikter för att på så vis få 

ett effektivt arbete inom teamet (Nawaz et al., 2014; Seijts & Gandz, 2009).  

   

 

Identifiering av typfall  

Teaming typfall 

På en operationsavdelning ska en patient sövas inför en laparoskopisk kolecystektomi. 

Anestesisjuksköterskan Åsa skall tillsammans med undersköterskan Eva och anestesiläkaren 

Gry söva patienten. Åsa känner sig trygg med Eva och Gry då de arbetat tillsammans länge. 

Eftersom Åsa har arbetat många år som anestesisjuksköterska tar hon en aktiv ledarroll i 

situationen och lägger upp en plan om hur de skall gå tillväga under sövningen. Inför 

sövningen går teamet igenom World Health Organizations (WHO) checklista inför 

anestesistart där alla tar del av och ger information. Efter utförd checklista genomför de 

sövningen tillsammans. 

I exemplet har de arbetat tillsammans, de har ett ledarskap, informationsutbyte och är ett 

beständigt team, det som enligt sammanställningen är attribut för teaming (se figur 2). 

 

 Figur 2. Teaming typfall.  

Samtliga delar finns för att skapa teaming. 
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Identifiera gräns-, relaterade-, motsatta-, påhittade- och ogiltiga fall 

 Teaming gränsfall  

På en operationsavdelning ska en patient sövas inför en laparoskopisk kolecystektomi. 

Anestesisjuksköterskan Åsa skall tillsammans med undersköterskan Eva och anestesiläkaren 

Gry söva patienten. Åsa känner sig trygg med Eva och Gry då de arbetat tillsammans länge. 

Eftersom Åsa har arbetat många år som anestesisjuksköterska tar hon en aktiv ledarroll i 

situationen och lägger upp en plan om hur de skall gå tillväga under sövningen. Då alla i 

teamet arbetat tillsammans länge känner Åsa att de inte behöver gå igenom WHO:s checklista 

inför anestesistart. Eva och Gry ges inte möjlighet att ta del av och ge information. Utan att ha 

gått igenom checklistan genomför de sövningen tillsammans. 

 

Då informationsutbytet i situationen saknas uppfyller scenariot inte kriterierna för att räknas 

som teaming (se figur 3). 

 

Figur 3. Teaming gränsfall.  

Informationsutbyte saknas för att skapa teaming. 

 

Teaming relaterat fall 

På en operationsavdelning ska en patient sövas inför en laparoskopisk kolecystektomi. 

Anestesisjuksköterskan Åsa skall tillsammans med undersköterskan Eva och anestesiläkaren 

Gry söva patienten. Åsa har aldrig tidigare jobbat med Eva och Gry som båda är inhyrd 

personal. Eftersom Åsa har arbetat många år som anestesisjuksköterska tar hon en aktiv 

ledarroll i situationen och lägger upp en plan om hur de skall gå tillväga under sövningen. 
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Inför sövningen går teamet igenom WHO:s checklista inför anestesistart där alla tar del av 

och ger information. Efter utförd checklista genomför de sövningen tillsammans. 

 

I den beskrivna situationen bedriver personalen inte teaming då de inte är ett beständigt team 

(se figur 4), utan de utför “teaming up”. Teaming up är ett annat begrepp som används för att 

gå samman för att arbeta tillsammans (O’Hara et al., 2017; Peng et al., 2019). 

 

Figur 4. Teaming relaterat fall. 

Beständighet saknas för att skapa teaming. 

 

Teaming motsatsfall 

På en operationsavdelning ska en patient sövas inför en laparoskopisk kolecystektomi. 

Anestesisjuksköterskan Åsa skall tillsammans med undersköterskan Eva och anestesiläkaren 

Gry söva patienten. Åsa har aldrig träffat Eva eller Gry då de är inhyrd personal. Eftersom 

ingen av dom känner sig bekväma i samarbetet tar ingen av dom ledarrollen. I den förvirrade 

situationen som uppstår brister allt informationsutbyte, vilket leder till att ingen tar del av eller 

ger information. Gry börjar utan förvarning söva patienten på egenhand, utan att Åsa eller Eva 

hjälper till.  

 

I det här motsattsfallet saknas samtliga delar för att skapa teaming, ingen arbetar tillsammans, 

det finns inget ledarskap, inget informationsutbyte och inget beständigt team (se figur 5). 
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Figur 5. Teaming motsattsfall. 

 Samtliga delar som skapar teaming saknas. 

 

Identifiera förutsättningar och konsekvenser 

Förutsättningar 

För att teaming ska kunna uppstå krävs att de olika attributen ges möjlighet att uppstå. 

Informationsutbytet möjliggörs av ett öppet klimat där den som besitter information eller 

kunskap känner att hen har möjlighet att framföra det och att hen sedan blir hörd (Brooks et 

al., 2018; Dillon, 2015; Nawaz et al., 2014). För ett välfungerande ledarskap krävs inte bara 

ett aktivt ledarskap utan också ett välfungerande följarskap (Brooks et al., 2018; Buchler, 

2018; Nawaz et al., 2014). Beständigheten i teamet skapas av att personerna i teamet jobbar 

ihop återkommande (Nawaz et al., 2014), vilket ställer krav på bland annat schemaläggning 

och att personalen arbetar inom verksamheten under en längre tid.  

Konsekvenser 

Teaming i vårdarbetet kan medföra flera fördelar. Det skapar möjligheter för alla i gruppen att 

göra sin röst hörd och att föra fram sina kunskaper, något som teamledaren måste se till att det 

möjliggörs (Betz et al., 1998; Edmondson & Harvey, 2018), det kan även förbättra 

kommunikation och samarbete (Brooks et al., 2018) samt skapa en effektivare vård 

(Richardson et al., 2017). Teaming kan vara utvecklande för teammedlemmarna och förbättra 

deras kunskaper om andra deltagares kompetensområden (Edmondson & Harvey, 2018) och 

generera en känsla av gemenskap med ökad respekt och tillförlitlighet mellan deltagarna i 
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teamet. Teaming kan även skapa en positiv effekt på hur personer utifrån uppfattar teamet och 

dess kompetens (Murata, 2002).  

 

DISKUSSION 

Teaming är en presensparticip-form av engelskans team, presensparticip innebär att begreppet 

beskriver ett pågående agerande. Någon svensk översättning till begreppet finns inte.  

Enligt denna begreppsanalys kan teaming beskrivas som det aktiva agerandet av att arbeta 

tillsammans i ett beständigt team, där det finns ett ledarskap och informationsutbyte.  

 

Resultatdiskussion 

Arbeta tillsammans 

I denna begreppsanalys uppfattades tre olika kategorier av teaming. “-att gå samman i team, 

“-att arbeta tillsammans i team eller “-att gå samman och arbeta tillsammans i team. De tre 

står nära varandra i innebörd och är närmast beroende av varandra. Dock finns den största 

distinktionen i “att gå samman i team” och “att arbeta tillsamman i team” då “att gå samman 

i team” per definition inte måste leda till ett gemensamt arbete i sagda team. Troligen 

föranleder “att gå samman i team” att teamet kommer ha ett gemensamt arbete. “Att arbeta 

tillsammans i team” kräver att teamet någon gång har bildats. “Att gå samman och arbeta 

tillsammans i team” är en kombination av de andra två begreppen. 

I resultatet använder en majoritet av källorna teaming för att arbeta tillsammans i team. Detta 

stämmer överens med att använda teaming som ett engelskspråkigt presensparticip för team 

(Cambridge Dictionary, n.d.). Att använda denna innebörd av teaming förutsätter ett arbete i 

team, men lämnar ingen information om när teamet bildats.   

Yttersta dimensionen av FoC handlar om kontexten i vilken vården bedrivs och hur den 

påverkar möjligheterna för vård och omvårdnad (Kitson, 2018). Möjligheterna att arbeta 

tillsammans i team påverkas av flera faktorer i kontexten där vården ska bedrivas. Den 

rådande kulturen i vilken vården bedrivs kan förenkla eller försvåra teaming. För att 

underlätta arbetet i ett team är en viktig faktor ett öppet klimat där alla kan komma till tals och 

respekteras (Caprari et al., 2018; Carlström et al., 2018), vilket också är en förutsättning för 
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teaming. En kollektivistisk kultur sätter fokus på gruppen medan en mer individualistisk 

kultur sätter den enskilde i större fokus, dock kan individualism öka benägenheten att ta 

ansvar (Ahanchian & McCormick, 2009). En kollektivistisk kultur kan förenkla teaming i och 

med en större benägenhet till samarbete, medan en individualistisk kultur eventuellt kan skapa 

teaming genom en känsla av ansvar hos individen. Vilka individer som utgör teamet har 

betydelse för gruppens resultat (Nawaz et. al., 2014; Grover et al., 2017). Samarbetet i team 

gynnas av att medlemmarna trivs tillsammans (Buljac-Samardzic et al., 2011; Carlström et al., 

2018; Grover et al., 2017; Murata, 2002). En gynnsam kultur på arbetsplatsen där 

medlemmarna trivs tillsammans kan därför underlätta för teaming och skapa ett positivt 

klimat som är bra för medlemmarna. Faktorer så som kulturen på arbetsplatsen är enligt FoC 

en del av kontexten (Kitson, 2018). För att till exempel uppnå en gynnsam kultur på 

arbetsplatsen är det därför nödvändigt att insatser implementeras på en högre nivå av 

sjukhusorganisation.  

Enligt Nordström och Wihlborg (2019) menar anestesisjuksköterskor att teamet på en 

operationssal ska jobba mot samma mål, och att de ska samarbeta för att ta sig dit. Respekt för 

varandra och ett öppet klimat är viktigt för operationsteamet. Alla professioner som är 

inblandade vid en operation måste få den tid som krävs för att säkerställa att allt blir utfört på 

ett korrekt sätt. Teamet behöver även kunna vara öppensinnade för förändringar (Nordström 

& Wihlborg, 2019). 

 

Beständighet 

Enligt Edmondson och Schein (2012) skulle teaming ske när teamen är ständigt föränderliga. 

Enligt denna begreppsanalys är det inte så begreppet används utan teaming sker i beständiga 

team. Detta kan bero på att Edmondson och Schein (2012) hade för avsikt att ändra 

begreppets innebörd, något som då inte återspeglas i hur begreppet används. I en majoritet av 

artiklarna som beskriver hur beständiga teamen är vid teaming framkommer att teaming sker i 

beständiga team.  

Med utgångspunkt i tredje dimensionen i FoC är ledning och organisation något som påverkar 

möjligheterna för hur vård bedrivs (Kitson, 2018). Ledning och organisation har troligen stor 

del i hur möjlighet finns att bedriva teaming, då det påverkar exempelvis schemaläggning för 

teammedlemmarna. Schemaläggning kan möjliggöra eller förhindra arbetet i team då det 
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krävs att teamet är på samma plats samtidigt (Carlström et al., 2018). Fasta schemarader kan 

troligen öka beständigheten i teamet och föränderliga scheman ses som ett hinder. 

Personaltätheten påverkar möjligheten till beständighet. Personalbrist kan orsaka att personal 

behöver arbeta på egen hand trots stor arbetsbelastning, då kollegor är upptagna på andra 

platser eller att det inte finns tid att koordinera arbetsuppgifter med andra kollegor (Grover et 

al., 2017). Personalgrupper som tycker att bemanningen på arbetsplatsen är för liten visar på 

försämrat teamarbete (Kalisch & Lee, 2009). En hög personaltäthet minskar också behovet av 

inhyrd personal vilket också skulle kunna öka beständigheten i teamet. En hög personaltäthet 

måste dock finansieras och grundas därmed delvis i en större kontext av politisk styrning 

(Kitson, 2018). Det innebär att förutsättningarna för teaming är beroende av samhälleliga 

förändringar som kan komma exempelvis efter demokratiska val, om de styrande beslutar om 

ökade eller minskade resurser till vården, vilket får effekter på skattenivåer. Minskat behov av 

hyrpersonal kan dock minska kostnaderna för vården och därmed kostnaden för 

skattebetalare.   

 

Informationsutbyte 

Ett återkommande attribut för teaming är att det finns ett informationsutbyte, ingen av 

källorna talar emot att informationsutbyte är en del av teaming. Om teaming endast ses som 

presensparticip för team framgår inte om informationsutbyte är en del av teaming. Dock talar 

denna analys för att informationsutbytet är en essentiell del av teaming.  

Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor ska anestesisjuksköterskan 

samarbeta i interprofessionella team och beskriver kommunikation som en del av det 

samarbetet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2019). Carlström och medarbetare (2018) menar att kommunikationen är en del av 

teamarbetet, kommunikationen kan försvåras av hierarkier och skillnader i kommunikation 

mellan yrkesgrupper. Det är därför viktigt att reflektera kring den egna kommunikationen 

inom arbetsgruppen för att underlätta ett interprofessionellt samarbete i teamet (Carlström et 

al., 2018). Att eliminera hierarkier är gynnsamt för informationsutbyte, då olika 

yrkesprofessioner får lättare att dela information (Nawaz et al., 2014). Värderingar och 

normer på en arbetsplats har betydelse för vilka förutsättningar som finns för kommunikation 

inom arbetsgrupperna. Fundamentals of Care lyfter att konstruktiv feedback är en viktig del 

för att kunna ge god omvårdnad (Kitson, 2018). 
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Kommunikation är enligt Buljac-Samardzic et al. (2011) en av hörnstenarna i teamarbete. Ett 

fungerande teamarbete bygger på att medlemmarna i teamet kan förlita sig på en god 

kommunikation mellan varandra - detta för att de ska kunna arbeta i team (Buljac-Samardzic 

et al., 2011). Kontinuerlig kommunikation inom sjukskötersketeam leder till en bättre 

omvårdnad av patienten (Kalisch et al., 2012). Kvalitativt informationsutbyte inom teamet 

visar på bättre postoperativ återhämtning, mindre smärta och kortare sjukhusvistelse för 

patienter som teamet ansvarar för (Rosen et al., 2018). Att minska lidandet för patienten är ett 

viktigt arbete ur ett vårdetiskt perspektiv som också kan ha positiva effekter på samhällelig 

nivå med minskade kostnader för vården. 

Inom anestesiologisk omvårdnad ska informationsutbyte ske för att vården ska bedrivas på 

rätt sätt (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

För anestesisjuksköterskor är det viktigt att samla och dela all relevant information inom 

operationsteamet om en patient, för att på så vis förbereda sig för eventuella händelser och 

förebygga lidande för patienten (Nordström & Wihlborg, 2019).  

 

Ledarskap 

Nästan samtliga källor som omnämner ledarskap beskriver ett ledarskap i teaming. Endast 

Dillon (2015) beskriver en plattare styrning med gemensamma beslut. Därav ses ledarskap 

som ett tydligt attribut till teaming. 

I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor beskrivs ledarskap som en del i 

teamarbetet och att anestesisjuksköterskan skall kunna ta ledarrollen i arbetet (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Den tredje dimensionen 

av FoC beskriver vikten av ledarskap och dess stödjande roll i samarbete (Kitson, 2018). Ett 

ledarskap som motiverar till ett öppet klimat, informationsutbyte och stöttning genererar ett 

kreativt och effektivt teamarbete (Nawaz et al., 2014).  

Ledarskap är en viktig del av teamarbetet då personen i ledarrollen fördelar arbetsuppgifter 

och handleder teammedlemmar i nya och obekanta arbetsuppgifter. Teamledaren bör också 

återkoppla om hur det går för teamet och vilka uppgifter som är prioriterade för teamets 

fortsatta arbete (Grover et al., 2017).  
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Schemaläggning påverkar teamarbetet där sjuksköterskor utan registrerad övertid visade på 

bättre teamarbete och ledarskap (Kalisch & Lee, 2009), däremot visar hög arbetsbelastning en 

negativ inverkan på teamarbetet (Grover et al., 2017). Dessa kontextuella faktorer, som FoC 

belyser, har stor påverkan för hur vården bedrivs och hur teamarbetet utformas (Kitson, 

2018).  

 

Teaming på svenska 

Teaming är en form av samarbete men kan inte översättas till samarbete då detta begrepp inte 

kräver de karaktäristika som enligt denna analys ingår i teaming. Den närmaste svenska 

översättningen är lagarbete. I Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok beskrivs lag som en 

grupp individer som gör något tillsammans (Lag, 2006) och arbete som något man gör 

(Arbete, 2006). Lagarbete översätts av Norstedts Stora Svensk-Engelska Ordbok till 

teamwork (Lagarbete, 2000) vilket är ett närliggande begrepp. För att kunna konstatera om 

lagarbete är en korrekt översättning av teaming skulle en begreppsanalys av lagarbete vara 

nödvändig. 

 

Empiriska implikationer 

Denna analys har belyst vad begreppet teaming betyder, hur det känns igen och hur det 

används. Den kan skapa en samsyn om vad teaming innefattar. Med denna analys som 

bakgrund kan man se om det samarbete som bedrivs inom en viss anestesiologisk verksamhet 

är teaming. I studiens inledning lyftes en alternativ beskrivning av teaming som beskrev det 

som tillfälligt teamarbete (Edmondson & Schein, 2012), något som denna analys förkastat 

som beskrivning. Teaming kan användas för att beskriva teamarbetet om det uppfyller de 

karaktäristika som studien funnit (teamarbete, beständighet, informationsutbyte och 

ledarskap).  

Den anestesiologiska omvårdnaden kan i vissa situationer uppfylla de karaktäristika som 

krävs för att kallas teaming. Den kan också bedrivas i andra former av samarbete, vilket 

belystes i de olika fallbeskrivningarna i analysen. Enligt Kitson (2018) påverkas vården av 

kontextuella faktorer som exempelvis politisk ledning och interna riktlinjer, vilket påverkar 

möjligheterna till teaming. Om anestesisjuksköterskan vet i vilken kontext hen arbetar har hen 
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också möjlighet att anpassa sig därefter för att ge en så god anestesiologisk omvårdnad som 

möjligt för patienten (Kitson, 2018). Anestesisjuksköterskans arbete påverkas av olika 

strukturella förändringar inom organisationen, vilket också medför förändringar i samarbetet 

med andra professioner, exempelvis anestesiläkare (Gran Bruun, 2018).  

Patientsäkerheten är beroende av samarbetet med andra yrkesgrupper (Valeberg, 2018) och 

ökad patientsäkerhet förhindrar vårdskador (Eichhorn, 2018). Vårdrelaterade komplikationer 

kan förlänga vårdtiden och öka frekvensen av återinläggning på sjukhus (Kim et al., 2020). 

Att minska vårdskador och vårdtid är inte bara en vinst för den enskilda patienten utan även 

för samhället i stort då det leder till minskade kostnader för vården. 

En ökad kunskap om begreppet teaming och hur det används, där denna analys kan bidra med 

en viss insikt, kan underlätta framtida forskning i området. För att ytterligare förtydliga ämnet 

behövs även begreppsanalys av begreppet team. Detta eftersom det under genomförandet av 

denna begreppsanalys framkom även en viss differens i hur team används. 

 

Etikdiskussion 

Anestesisjuksköterskans arbete utgår från patienten på ett personcentrerat sätt. Patientens 

integritet och värdighet ska respekteras (SFS, 2014:821; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014), och trygghet ska förmedlas genom ett professionellt samarbete med andra professioner 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). För att 

motverka oenighet mellan professioner bör medvetenhet om sjuksköterskans specifika 

arbetsuppgifter skapas. Genom att uppmärksamma dessa kan en gränsdragning gällande 

arbetsuppgifter förtydligas, och professionsspänning motverkas. Professionella etiska 

förhållningssätt och värderingar ska respekteras, och arbetssätt som stödjer detta ska tas 

fram.  Riktlinjer ska skapas och användas för att ge förutsättningar för god omvårdnad samt 

för att främja en god arbetsmiljö (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande begreppsanalys har grundats på vetenskapliga artiklar, engelskspråkiga 

ordböcker och användargenererade ordlistor. Syftet var att, med hjälp av Walker och Avants 

begreppsanalys (2014) beskriva begreppet teaming, dess attribut samt förutsättningar och 

konsekvenser inom anestesiologisk omvårdnad. En begreppsanalys är till nytta för att 
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tydliggöra eller beskriva ett tvetydigt begrepp, där resultatet sedan kan generera en gemensam 

innebörd för begreppet inom sjuksköterskeyrket (Walker & Avant, 2014). Detta kan anses 

som en styrka då både analysmodellen och analysens resultat syftar till att appliceras inom 

vårdvetenskap. 

  

En fallgrop för begreppsanalyser är att objektiviteten lätt kan försvinna. Redan efter val av 

begrepp kan en partisk synvinkel finnas, då analysen riskerar att bli subjektiv istället för 

objektiv (Walker & Avant, 2014). Vid analys och bearbetning av studiens data har därför en 

objektiv inställning eftersträvats. Då teaming är ett, för författarna, nytt begrepp fanns troligen 

inte en djupt rotad förväntan om vad begreppet innebar, vilket hade kunnat varit ett problem 

med ett mer välbekant begrepp. Detta har troligen underlättat för att en objektiv inställning 

infunnits. För att ytterligare förstärka objektiviteten har källorna lästs igenom enskilt före 

diskussion mellan författarna, detta för att tolkningen av texten inte skulle färgas av varandras 

uppfattningar. En svaghet med begreppsanalyser är även att det finns få riktlinjer att förhålla 

sig till (Walker & Avant, 2014).  

Vid sökning av relevanta källor för analysresultatet valdes att endast använda begreppet 

teaming. Att genomföra en sökning på andra begrepp ansågs inte relevant då andra begrepp 

inte besvarade studiens syfte. Liknande begrepp ansågs ha andra förklaringar och eller bredare 

innebörd än begreppet teaming och därför ge ett felaktigt analyssvar. Walker och Avant 

(2014) anser att “paraplybegrepp” med breda innebörder bör undvikas då analysen kan bli 

svår att genomföra.   

Att använda en MeSH-term innebär att en artikelsökning blir lättare. Artiklar som handlar om 

ett visst ämne blir alla taggade med samma MeSH-term (Karolinska institutet, i.d.; Polit & 

Beck, 2017). Begreppet teaming är dock ingen etablerad MeSH-term vilket kan ha försvårat 

sökningen i databaserna. Sökning på begreppet teaming gav både träffar på det exakta 

begreppet, men också liknande begrepp som teaming up och collaborative teaming. Dessa 

valdes att uteslutas då teaming up och collaborative teaming inte svarar på studiens syfte. 

Teaming up har endast använts i analysen för att beskriva ett relaterat fall, där syftet med det 

relaterade fallet är för att beskriva ett snarlikt begrepp. Genom att beskriva ett snarlikt 

begrepp kan en större förståelse för teaming skapas (Walker & Avant, 2014).   
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Då det enligt vår kunskap ej tidigare gjorts någon begreppsanalys av teaming valdes ingen 

tidsbegränsning för inkludering av artiklar. Detta då resultatet önskades baseras på hur 

begreppet använts utan någon specifik tidsram. 

Genomsökning i anestesiologisk kurslitteratur gav inga resultat då begreppet teaming inte 

gick att finna. Detta kan ses som en svaghet, då begreppet kan ses som mindre förankrat inom 

anestesiologisk omvårdnad.  

 Det kan ses som en svaghet att begreppet teaming inte gick att finna i någon svensk ordbok, 

då författarnas förstaspråk är svenska. Översättning av begreppets betydelse har gjorts med 

försiktighet för att undvika oavsiktliga feltolkningar (Polit & Beck, 2017). Valet att använda 

ordlistor som är användargenererade var för att få en vardaglig tolkning av hur ordet används. 

Detta ansågs ge en bredd i begreppets betydelse, då analysresultatet både speglar en 

vetenskaplig men också vardaglig betydelse, något som också förespråkas av Walker och 

Avant (2014). Användargenererade ordlistor medför dock problematik i form av extremt 

avvikande beskrivningar av begreppet. Något som författarna tagit i beaktning genom 

exkludering av resultat som ej varit relaterade till någon form av samarbete. Artiklar gällande 

vapen- och krigsindustri ansågs ej etiskt motiverat att inkludera i analysen varför de valdes att 

exkluderas, även om detta eventuellt minskade analysens bredd. 

 Av artiklarna som ingår i analysen är den största gruppen vårdvetenskapliga (Almulhim et 

al., 2020; Betz et al., 1998; Brooks et al., 2018; Dillon, 2015; Germack et al., 2019; Nawaz et 

al., 2014; Richardson et al., 2017; Shore, 2019) vilket kan vara en styrka när resultatet 

appliceras i en vårdvetenskaplig kontext som vid anestesiologisk omvårdnad. Dock är ingen 

av artiklarna av anestesiologisk inriktning. Att analysens data främst är taget från PubMed ses 

som en styrka då det är en av de primära källorna för forskning inom hälsa och medicin (Polit 

& Beck, 2017). Vid sökning efter artiklar i APA PsycInfo användes peer review som filter 

vilket ses som en kvalitetssäkring, då artiklarna har blivit granskade av experter på området 

före publicering (Polit & Beck, 2017).  

  

Slutsats 

Teaming är det aktiva samarbetet i ett beständigt team där det finns ett aktivt 

informationsutbyte och ledarskap. Teaming kan förekomma inom anestesiologisk omvårdnad 

där det ofta finns ett aktivt samarbete med andra professioner. Dock inte i alla situationer då 
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en del arbete sker i situationer som ej uppfyller de kriterier som krävs för teaming, till 

exempel vid arbete på akutmottagning eller vid hjärtstopp på vårdavdelning. Teaming medför 

flera positiva effekter i arbetet kring patienten. När teammedlemmarna känner varandra sedan 

tidigare kan det medföra en trygghet inom arbetsgruppen vilket ger ett effektivare samarbete 

och en förenklad kommunikation. Informationsutbytet underlättas av teaming och gör det 

lättare att ta tillvara teammedlemmarnas kunskaper och spetskompetenser. Teaming bygger på 

att det finns ett ledarskap i teamet vilket ger ett effektivare teamarbete där teamets insatser 

riktas efter behov. Förutsättningar för teaming grundar sig bland annat i den kontextuella, 

yttersta dimensionen av Fundametals of Care. 
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