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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjukvården är en miljö med förekomst av arbetsrelaterad stress. På en 

operationsavdelning är arbetet mycket intensivt och det bedrivs högspecialiserad 

vård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterad stress. Metod: En empirisk kvalitativ studie genomfördes. Fyra 

strategiskt utvalda operationssjuksköterskor från två olika operationsavdelningar vid 

ett stort universitetssjukhus i Mellansverige deltog i studien.  Ljudinspelade intervjuer 

genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. En manifest 

innehållsanalys utfördes. Resultat: Tre huvudkategorier påträffades; färdigheter, 

arbetsmiljö och operationsplanering. Operationssjuksköterskorna beskrev att 

avsaknad av erfarenhet och kontroll var bidragande faktorer för upplevd 

arbetsrelaterad stress. Dålig kommunikation mellan kollegor och en 

operationsplanering som inte överensstämde med de resurser som fanns tillgängliga 

var också bidragande faktorer till uppkomst av arbetsrelaterad stress. Slutsatser: 

Resultatet visar att arbetsrelaterad stress är ett existerande problem inom 

operationssjukvården och bör utforskas vidare för att förbättra 

operationssjuksköterskornas arbetsvillkor och miljö. 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, operationssjuksköterska, kontroll, erfarenhet, 

kommunikation, operationsmiljö 
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ABSTRACT  

Background: Health care is an environment with the presence of work-related stress.  

An operation department is very intense and it is carried on highly specialized care. 

Purpose: The purpose of this study was to describe operating room nurses' 

experience of work-related stress. Method: An empirical qualitative study was 

conducted. Four strategically selected operation room nurses from two different 

operation department at a large teaching hospital in central Sweden participated in the 

study.  Recorded interviews were conducted with the help of a semi-structured 

interview guide. A manifest content analysis was performed. Results: Three main 

categories were found; skills, work environment and operation planning. Operating 

room nurses described the lack of experience and control as contributing factors to 

perceived work-related stress. Poor communication between colleagues and an 

operations scheduling, which was inconsistent with the resources that were available 

were also contributing factors to the incidence of work-related stress. Conclusions:  

The results tend to show that occupational stress is an existing problem in surgical 

care and should be further explored to improve the surgical nurses' working 

conditions and environment. 

 

Keywords: stress, operating room nurse, control, experience, communication, 

operation environment 
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1 INLEDNING 

Arbetsrelaterad stress förknippas ofta med ohälsa och kan resultera i både psykisk och 

fysisk ohälsa hos vårdpersonalen (Almost, 2006; Sullivan, 2010).  För att i möjligast 

mån förhindra en ohälsosam arbetsmiljö är det viktigt med kunskap om stress samt dess 

orsak och verkan. Vi upplever att operationssjuksköterskan har ett mycket intressant, 

stimulerande och mångsidigt arbetsområde. Yrket kräver god kunskap inom 

operationssjukvård och operationssjuksköterskan måste hålla sig uppdaterad inom 

den snabba utvecklingen av medicinsk teknik, samt att klara av att arbeta under högt 

tempo och kunna hantera oväntade situationer. Arbetet innebär även ett nära samarbete 

med andra yrkesgrupper och det behövs ett bra teamwork för att verksamheten ska 

fungera väl. Då kraven på produktionen i vården ökar kan detta även bidra till ökad 

arbetsrelaterad stress enligt (Johnstone, 1999). Vi finner det därför av intresse och 

största angelägenhet att studera operationssjuksköterskans upplevelse av 

arbetsrelaterad stress inför vår framtida yrkesroll. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Operationssjuksköterskans ansvarsområden  

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal ska ha rätt kompetens för de uppgifter som 

utförs för att vården ska hålla god kvalitet enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område (SFS, 1998:531). Titeln operationssjuksköterska får endast 

användas efter erlagd specialistsjuksköterskeexamen (Högskoleförordningen, SFS 

1993:100).  

I samband med patientens operation har operations och anestesisjuksköterskan delat 

ansvar för den perioperativa patientomvårdnaden före, under och efter operationen (von 

Post 1999, Lindwall & von Post 2005). Det innefattas exempelvis av korrekt 

positionering av patienten på operationsbordet för att förhindra att patienten drabbas 

av allvarlig nerv eller tryckskada under operationen (Heizenroth, 2007). Att säkerställa 

patientsäkerheten och förebyggande av misstag och patientskador beskrivs som centrala 

delar i operationssjuksköterskans yrke (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008). Bedömning 

av risker kommuniceras med övriga i operationsteamet för ökad patientsäkerhet. I 

ansvarsområdet ingår även krav på kunskap om anatomi, fysiologiska förändringar, 

intraoperativa riskfaktorer och dess konsekvenser för patienten (Rothrock, 2007a).   

Operationssjuksköterskan ansvarar också för att god hygien och aseptik upprätthålls 

under operationen, och hon har en central roll beträffande att förebygga infektioner i 

samband med kirurgi. Det krävs kunskap om operationssalens ventilationssystem för 

att förhindra spridning av mikroorganismer (Mardell, 1998). Utrustning och 

draperingsmaterial som kommer i kontakt med patienten är sterilt och ska hanteras med 

steril teknik för att begränsa spridning av mikroorganismer samt förhindra förorening i 

operationssåret (Nicolette, 2007). 

Då operationssjuksköterskan ansvarar för aseptiken på operationssalen är det även 

viktigt att ha kontroll över antalet människor på operationssalen och ansvara för att 

dörrarna inte stängs och öppnas för många gånger med risk för kontamination av bland 

annat utrustning, material och operationssår.  Hon ska även kontrollera att alla har rätt 

klädsel och använder rätt utrustning då det bidrar till att behålla steriliteten på 

operationssalen (Mardell, 1998). 
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Yrkesrollen innefattar kunskap om olika kirurgiska metoder och förmåga att behärska 

komplexa tekniker, funktionskontroller av medicinteknisk apparatur, kontroll och 

hantering av produkter och precisionsinstrument som vid behov ska finnas tillgängligt 

(Foxall, Zimmerman, Standley & Captain, 1990; Hammarsten, 1998). 

Operationssjuksköterskan har blivit kritiserad för att vara för tekniskt fokuserad, men 

den snabba utvecklingen inom medicinsk teknologi inom kirurgin gör det nödvändigt 

att hålla detta fokus för att garantera patientsäkerheten (Bull & Fitzgerald, 2006; 

McCarthy & O´Mahony, 2006). Genom erfarenhet och kunskap inom sitt 

arbetsområde, kännedom om operatörernas enskilda arbetssätt, det kirurgiska 

ingreppet och vilka de tekniska kraven är, kan operationssjuksköterskan bättre 

kontrollera och leda omvårdnaden på operationssalen (Riley och Manias, 2003). 

 

Yrket innebär även ett etiskt ansvar för patienten som befinner sig i ett mycket utsatt 

läge i samband med operationen. Som patientens ombud ska operationssjuksköterskan 

skydda dennes integritet samt säkerställa och förse god omvårdnad i en omvårdande 

miljö (Rothrock, 2007b).  

 

Det finns också en skyldighet att journalföra utförda omvårdnadshandlingar enligt (SFS 

2008:355). Det är viktigt för operationssjuksköterskan att ta del av befintlig 

information om patienten och föra egen omvårdnadsdokumentation kring denne. 

Omvårdnadsdokumentationen innehåller viktig information för att kunna planera, 

utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder i samband med operationen (Lindwall och 

von Post, 2008).  

 

2.2 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljön regleras av Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160, 1 §) och lagens ändamål 

är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö. Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma detta. 

Arbetsgivaren är skyldig att veta vad som står i föreskrifterna och ansvarar för att de 

följs. Alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

skall vidtas (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

Begreppet arbetsmiljö kan delas in i fysisk och psykosocial miljö. Till den fysiska 

miljön räknas ljud, buller, belysning, akustik, möbler och personalutrymmen 

(Arbetsmiljöverket, 2009). Den psykosociala arbetsmiljön handlar om 
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arbetstillfredsställelse. Faktorer som påverkar kan vara egenkontroll, 

arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och 

arbetsbelastning(Arbetsmiljöverket, 2009). Den psykosociala ohälsan anses idag vara 

ett av Sveriges stora folkhälsoproblem och är ofta relaterat till arbetsrelaterad stress 

(SOU, 2006). 

 

2.3  Arbetsmiljö inom vården 

Sjukhus kännetecknas av en föränderlig miljö med snabb utveckling av medicinsk 

teknik som är förenad med ökad komplexitet för arbetstillfredsställelsen 

(Kirchheimer, 2001; Ottenbacher, Smith, Illig, Fiedler, & Granger, 2004). Det bedrivs 

högkvalitativ vård med så små resurser som möjligt för att organisationen ska vara 

vinstdrivande. De senast årtionden har detta lett till omfattande strukturella och 

organisatoriska förändringar inom sjukvården. Återkommande förändring som bland 

annat hög personalomsättning, kompetensförlust samt en ständig förändring i 

arbetsledning leder till sänkt psykiskt välbefinnande bland sjuksköterskor och ökad 

sjukfrånvaro (Verhaeghe, Vlerick, Gemmel, Van Maele, & De Backer, 2006). 

Arbetsledningen har en avgörande roll för personalens trivs. Då personalen känner att 

de får positiv feedback från arbetsgivaren blir de stärkta i sin yrkesroll, vilket 

resulterar i ökad självkänsla och välmående (D´hoore, Stordeur, & Vandenberg, 

2001). 

 

2.3.1 Operationsavdelningens arbetsmiljö 

Tanner & Timmons (2000) beskriver att operationsavdelningen är en skyddad miljö 

utom synhåll och med begränsad tillgänglighet för patienter, anhöriga och övrig 

sjukvårdspersonal. Kirurger och annan vårdpersonal visar andra beteenden än vad de 

skulle på vårdavdelningar eller avdelningar där patienterna är närvarande. Patienterna 

är naturligtvis fysiskt närvarande på operationssalen, men majoriteten av patienterna 

kan inte se eller höra vad som händer omkring dem då de är sövda eller sederade 

(Tanner & Timmons, 2000). I en annan studie betonas att specialistområden såsom 

operationssjukvård är mer krävande på grund av den stressiga arbetsmiljön. Därför är 

det nödvändigt att förbättra trivseln på dessa arbetsplatser (Willemsen-McBride, 

2010). Operationssalens arbetsmiljö betraktas som särskilt krävande och beskrivs som 

högintensiv och stressig. Personalen måste hålla sig à jour med en snabb utveckling 

inom modern medicinsk teknik och klara av att hantera hög arbetsbelastning 
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(Johnstone, 1999). En studie gjord bland sjuksköterskor verksamma på operationssal 

visade att de flesta vid flera tillfällen hade upplevt mobbning, skrik eller ohövlighet 

från en kirurg. Resultatet påvisar ett behov av förbättrat lagarbetet på operationssalen 

(Munthali, Bowa & Odimba, 2008).  Det här beskrivs även i en annan studie där 

operationssjuksköterskor upplevde att ett aggressivt beteende från kirurgen och brist på 

förståelse mellan olika yrkesroller resulterade i arbetsrelaterad stress och avsaknad av 

ett gemensamt mål för patientens vård. Ytterligare forskning krävs dock för att förstå 

den komplicerade karaktären av interprofessionellt arbete i operationssalar innan 

åtgärder kan vidtas för att utveckla en mindre stressande och mer effektiv arbetsmiljö 

(Coe & Gould, 2008). 

 

2.4 Stress  

Stress har påvisats vara en riskkomponent för psykisk och fysisk ohälsa bland 

människor (Arnetz & Ekman, 2002). Stress kan uppstå när en individ upplever att 

kraven på en yttre situation är utanför hans eller hennes upplevda förmåga att klara av 

dem.  Stress definieras som en obalans mellan yttre krav och resurser (Lazarus, 1966; 

Lazarus & Folkman, 1984). Stress är ett tillstånd som orsakas av olika stimuli och kan 

ge allt från lindriga symtom till allvarlig dysfunktion. Tecken på stress kan visa sig i 

beteendet, kognitivt, känslomässigt och psykologiskt (Frankenhaeuser & Ödman, 

1992).   

 

Fysiologisk och psykologisk påverkan 

När människan utsätts för stress produceras tre olika stresshormoner och dessa är 

adrenalin, noradrenalin och kortisol.  Vid akut stress svarar vår kropp på en plötslig 

utmaning och mobiliserar kroppens alla krafter. Kroppen ökar sin fysiologiska och 

psykologiska beredskap. Musklerna spänns och stresshormonet adrenalin och 

noradrenalin börjar cirkulera i blodet. Vi blir alerta och uppmärksamma. Vi andas 

snabbare, hjärtat slår fortare, blodtrycket ökar och energi förbrukas. Till skillnad från 

långvarig stress så behöver akut stress inte vara skadlig. Vid långvarig stress produceras 

hormonet kortisol, vilket innebär att individen går omkring med ett konstant 

hormonpåslag som ökar risken för skadliga effekter och sjukdom. Några av de skadliga 

och negativa effekter som beskrivs som en följd av långvarig stress är kognitiv 

dysfunktion, hämning av immunsystemets funktioner, nedsatt inlärningsförmåga, 

minnesfunktion, mindre effektiv matsmältning, förlorade energiresurser, utmattning, 
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förhöjt blodtryck samt ökad risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Hellberg, 

2007).  

 

Negativ och positiv stress   

I litteraturen delas ofta stress in som negativ eller positiv. Negativ stress uppstår när en 

person utsätts för stresspåslag under en längre tid och detta då kan leda till ohälsa för 

individen (Angelöw, 2002). Det glädjelösa trista arbetet med hög arbetsbelastning, låg 

egenkontroll och med otillräckligt socialt stöd (sjukvården inräknat) kan leda till 

sjukdom och dödlighet (Levi, 2001). 

 

Positiv stress beskrivs som när en person blir utsatt för stress som känns meningsfull 

och det inte ger några negativa följder (Angelöw, 2002). Levi (2001) skriver att stress i 

kortvariga situationer kan vara ändamålsenliga i fysiska sammanhang. Även vid 

psykiska påfrestningar kan en viss grad av stress ge den skärpning man behöver för att 

prestera. Det är om ”skärpningen” blir för kraftig, långvarig eller upprepas för ofta som 

effekten blir motsatt. Människan föredrar påfrestning i lagom dos som då stimulerar, 

höjer prestationsförmågan, utmanar och är något positivt. Detta inträffar särskilt då 

individen blir belönad efter ansträngning, själv kan påverka situationen, själv valt hur 

och vad som ska göra. Den glada, positiva stressen uppstår när arbetet präglas av 

engagemang, entusiasm och arbetsglädje. Om en person arbetar hårt men gör det efter 

eget huvud kan denne se meningen med sin insats. Arbetet blir då en utmaning i stället 

för börda och kan framkalla en uppvarvning, men ingen ångest och tristess. (Levi, 

2001; Malmström & Nihlén, 2002).  

 

2.4.1 Arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress är ofta grunden till bland annat sjukfrånvaro och hälsoproblem 

enligt The European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP, 2009). 

Stora och snabba förändringar i samhället kan leda till att människor känner att de 

förväntas ta större ansvar för sin arbetssituation och livssituation (Parmsund, Svensson, 

Tegbrant, & Åborg, 2007).  Arbetshälsorapporter har påvisat att hög arbetsbörda och 

upplevd tidspress, låg stimulans och variation i arbetsuppgifterna samt bristande socialt 

stöd kan bidra till upplevd stress generellt inom olika yrken. Personer som har ett 

stressigt arbete med höga krav, låg nivå av personlig egenkontroll och bristande socialt 

stöd har ökad risk att drabbas av nedsatt psykiskt välbefinnande, depression och ångest 
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(SLL, 2007).  Rapporter visar även att om en organisation inte visar tillräcklig 

uppskattning för personalens engagemang och insatser i form av låga löner eller 

avsaknad av utvecklingsmöjligheter kan det vara en bidragande orsak till stress. Om en 

chef är överbelastad med arbete och upplever sig ha oklara befogenheter, 

ansvarsområden och mål och är osäker i sin ledarroll riskerar detta att leda till nedsatt 

arbetsförmåga hos medarbetare. Risker med hög stressnivå hos många personer inom 

en organisation kan också leda till att vissa tar högre risker än normalt både i och 

utanför arbetet. De begår fler fel och låter bli att följa föreskrifter och rutiner samt att 

sjukfrånvaron ökar (Parmsund et al., 2007; SLL, 2007). 

 

2.4.2 Arbetsrelaterad stress inom vården  

Att sjuksköterskan är utsatt för stress är vanligt förekommande, men det råder oenighet 

om omfattningen av dess effekter. Orsaker till negativ stress i sjuksköterskeyrket kan 

vara skiftarbete, brist på belöning, hög arbetsbelastning, nedskärning av personal och 

känslomässiga konflikter (McVicar, 2003; Stordeur, D'hoore, & Vandenberghe, 2001). 

 

I en studie utförd bland sjuksköterskor upplevdes stress i mindre utsträckning bland 

de som fick stöd från sina medarbetare. Ett annat intressant fynd i samma studie 

visade även att de sjuksköterskor som upplevde måttlig stress på arbetet trodde sig ha 

utfört ett sämre jobb än de som upplevde högre stress (AbuAlRub, 2004). 

Uppmuntran och uppskattande feedback ökade välbefinnandet och självförtroendet 

hos sjuksköterskorna (Stordeur et al., 2001).  

 

I en annan studie utförd på ett stort universitetssjukhus visade resultatet att en av de 

vanligaste orsakerna till varför sjuksköterskor vill sluta sitt arbete är att det är 

psykologiskt ansträngande och stressigt. Sjuksköterskorna vill att kompetensen ska 

återspeglas i arbetet och att den professionella kunskapen respekteras vilket inte 

återspeglas i de låga lönerna. De ansåg även att brist på stöd och 

utvecklingsmöjligheter var en orsak. När kompetens går förlorad i den stora 

omsättningen på sjuksköterskor leder det tyvärr till sämre kvalitet på 

patientomvårdnaden och patientsäkerheten (Gardulf, Söderström, Orton, Eriksson, 

Arnetz & Nordström, 2005). 
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Arbetsrelaterad stress inom operationssjukvården 

Arbetsrelaterad stress hos operationssjuksköterskor har i tidigare studier visats ha 

samband med kirurgernas beteende, tung arbetsbelastning och låg lön. Nästan alla 

 (98 %) upplevde detta, och den största negativa orsaken till stress som orsakats av 

kirurger identifierades som verbala övergrepp och personliga trakasserier. Sextioåtta 

procent av operationssjuksköterskorna sade att stress hade resulterat i någon form av 

fysisk sjukdom (Munthali, et al., 2008).  

 

En studie av Booij (2007) förklarar orsaken till att konflikter uppstår som ett resultat 

av att operationsteamet inkluderar olika individer med särskilda roller. Karaktären på 

konflikten som uppstår varierar mellan olika länder, sjukhus och team. Faktorer som 

då styr konflikterna inkluderar kultur, professionell social status, personlighet, 

medlemmar, etc. Konflikterna upplevs öka stressen, minska personalens välmående 

och bör omedelbart lösas genom öppen kommunikation och respektfull diskussion 

(Booij, 2007). Ytterligare en studie mellan manliga och kvinnliga 

operationssjuksköterskor och kirurger påvisade att båda könen upplevde sig 

trakasserade och mobbade av kirurgerna. Dock trodde manliga 

operationssjuksköterskor att de behandlas bättre av kirurgen och kvinnliga 

operationssjuksköterskor ansåg att de behandlas sämre på grund av sitt kön. Männen 

var betydligt mer benägna att se till att deras kön också försett dem med fördelar i sitt 

arbete jämfört med sina kvinnliga motsvarigheter. Både manliga och kvinnliga 

operationssjuksköterskor påvisade att det finns kamratskap mellan manliga 

operationssjuksköterskor och manliga kirurger som däremot saknas mellan kvinnliga 

operationssjuksköterskor och manliga kirurger (Strauss, 2008). 

En annan studie syftade till att fastställa omfattningen av verbala kränkningar i 

operationssalen mellan unga läkare, sjuksköterskor och tillhörande personal. Det 

betonas att stressen som uppstår i samband med de verbala övergreppen kan vara 

både skadlig och upplevas hotfull för de personer som känner att de är oförmögna och 

saknar strategi för att hantera den. Författarna menar även att negativa personliga 

känslor och relationer som uppstår mellan läkare och sjuksköterskor i samband med 

kränkningarna i viss utsträckning kan påverkar patientvården negativt. Studien 

understryker vikten av en policy på arbetsplatsen som skyddar personalen och 

förtydligar hur viktigt det är att ta tag i problemet omgående (Lay-Teng, Soon-Noi, 

Soh-Chin, Li-Charn, Chern, & Jacobson, 2010). 
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2.4.3 Effekter av en stressig arbetsmiljö på patientsäkerhet 

En stressad miljö inom vården i kombination med hög arbetsbelastning kan resultera i 

minskad patientsäkerhet (Carayon & Gurses, 2005). Operationssjuksköterskans arbete i 

en miljö med krav på ökad produktivitet och obalans i bemanning, identifierades som 

de största hoten mot patientsäkerheten (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2008).  

Samband har identifierats mellan arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor och sämre 

patientsäkerhet (Elfering, Semmer & Grebner, 2006). 

 

Vidare har det framkommit att sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka patienter 

(operationssjuksköterskor inräknat) har unika arbetsvillkor och personalen måste vara 

mycket kvalificerade och erfarna. Arbetstempot är mycket högt och risken för att göra 

fel är alltid närvarande. Brist på kunskap och erfarenhet under arbete i en stressig miljö 

är de viktigaste skälen till misstag bland alla sjuksköterskor (Meurier, Vincent & 

Parmar, 1997).  

 

Detta styrks av även av Rangaraj, Abrahamson & Andersson (2008) som beskriver att 

sjuksköterskan spelar en kritisk roll i patientsäkerheten och de har det primära ansvaret 

för prevention gällande att inte skada patienten.  De beskriver att sjuksköterskans 

uppfattning är att patientsäkerheten minskas i takt med att arbetskraven ökar.  

Sjuksköterskor som tycker att de har för hög arbetsbelastning och för lite kontroll över 

arbetsvillkoren upplever högre krav. Erfarenheten och heltidsarbete påverkar också 

upplevd kravnivå på arbetsplatsen. Höga krav och upplevd avsaknad av kontroll över 

arbetsmiljön kan leda till att sjuksköterskorna påverkas känslomässigt och upplever 

utmattning.  Detta i sin tur leder till att de upplever att de inte kan ge en säker vård. 

Faktorer som direkt påverkade patientsäkerheten var utbildningsnivå, hel- eller deltids 

arbete och personlig kontroll över arbetsvillkoren (Rangaraj et al., 2008).  

Sjuksköterskors långa arbetsdagar, hög arbetsbelastning, övertid, skiftarbete, brist på 

raster, måltids paus, otillräcklig återhämtning eller avbrott från patienten är starkt 

förknippat med ökad trötthet, kognitiva, psykomotoriska, beteendemässiga 

försämringar.  Detta kan resulterade i minskad motivation, nedsatt reaktionsförmåga, 

minskad kraft för problemlösning eller ett framgångsrikt slutförande av arbetsuppgifter 

samt bortfall av uppmärksamhet för kritiskt tänkande (Witkoski & Dickson, 2010).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Operationsavdelningen utpekas som en särskilt utsatt arbetsmiljö, där det ofta råder hög 

arbetsbelastning och högt tempo. Det ställs höga krav på kunskap och kompetens då 

operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad och säkerhet.  Den tid 

som operationssjuksköterskan har till sitt förfogande motsvarar inte kraven som ställs 

på hennes yrkesprofession och utförande. Detta kan vara en orsak till att vår 

arbetsmiljö innehåller arbetsrelaterad stress och att det finns risker för att 

patientsäkerheten därmed inte kan uppnås. Med ökad kunskap om vilka faktorer som 

upplevs bidra till att skapa stress i arbetet skulle man kunna skapa bättre arbetsvillkor. 

4 SYFTE 

Syftet med studien var att identifiera operationssjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress och beskriva faktorer. 

5 METOD 

5.1 Design 

Studien är empirisk och genomförd med kvalitativ ansats då deltagarnas upplevelse 

inom ovan angivna område eftersöktes.  Ett induktivt förfaringssätt har använts vilket 

beskrivs som lämpligt av Olsson och Sörensen (2002) för att härleda slutsatser från 

empiriska erfarenheter.   

5.2 Urval 

Fyra operationssjuksköterskor intervjuades i studien. Alla arbetade på samma 

sjukhus, men var anställda på två operationsavdelningar med olika typer av 

verksamhet. Fördelningen blev två operationssjuksköterskor från vardera 

operationsavdelningen. Operationssjuksköterskorna deltog genom ett strategiskt 

urval, d.v.s. ett medvetet urval av intervjupersonerna. Strategiskt urval är lämpligt där 

upplevelser av ett fenomen skall studeras (Malterud, 2009). Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att deltagarna hade olika lång erfarenhet och ville dela med sig av 

upplevd arbetsrelaterad stress.  
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5.3 Datainsamling 

Primärt skickades en förfrågan via e-post till verksamhetscheferna på de för studien 

planerade operationsavdelningarna på ett stort sjukhus i mellan Sverige. Efter deras 

godkännande tillfrågades de tilltänkta operationssjuksköterskorna muntligen av 

författarna. Alla fyra ställde sig positiva till att delta då de hade upplevt 

arbetsrelaterad stress. Deltagarna fick ta del av deltagarinformation som skickades per 

e-post och gav därefter ett slutgiltigt besked om att delta. Studien genomfördes med 

hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, med övergripande egenkonstruerade 

intervjufrågor (bilaga 1). Frågorna tillkom efter att författarna sökt inspiration från 

tidigare utförda studier där intervjuguide använts.  Till intervjuguiden användes 

stödjande intervjufrågor (bilaga 2) som bidrog till att hålla den röda tråden och hålla 

sig till ämnet med varje person som intervjuades (Dalen, 2008; Patton, 2002).  

Datainsamlingen är utförd med bandspelare på deltagarnas arbetsplatser i enskilda 

rum för att undvika att bli störda av annan personal. Varje intervju genomfördes 

gemensamt av de ansvariga för studien. Vid samtliga intervjuerna ställde en av 

författarna frågor, medan den andra ansvarade för bandspelaren, observation av 

deltagaren samt ställde vissa följdfrågor. Detta utfördes konsekvent vid alla 

intervjutillfällena.  Intervjuerna utfördes under dagen på deltagarnas arbetstid och 

intervjuerna utfördes enskilt med en deltagare åt gången i cirka trettio minuter 

vardera. Spontana följdfrågor ställdes i syfte att upprätthålla en konversation med 

fokus på det förutbestämda ämnesområdet. Intervjuguiden har hjälpt till att 

systematisera och i förväg avgränsa vilka frågor som ska utforskas. Samma procedur 

utfördes vid varje intervjutillfälle av båda författarna för att få kontinuitet. Enligt 

Patton (2002) är intervjuguiden till hjälp för att få det enskilda perspektivet och 

upplevelsen att växa fram.   

 

5.4 Dataanalys 

Författarna utförde allt analysarbete gemensamt då det gav tid till diskussion och 

reflektion. När alla intervjuer var utförda transkriberades dessa ordagrant av båda 

författarna gemensamt redan under de första dagarna efter intervjutillfället. 

Författarna utförde transkriberingarna genom att den ena skötte ljudinspelningen och 

den andra skrev vad som sades. Författarna transkriberade två vardera. Det skrivna 

materialet kontrollerades genom att författarna bytte arbetsroller med varandra. På det 

sättet kontrollerades transkriberingen ytterligare en gång mot ljudinspelningen för att 

inget skulle förbises eller missas. Enligt Dalen (2008) ger en snar transkribering av 
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materialet den bästa möjliga återgivning av det som deltagarna har sagt (Dalen, 

2008). Kvalitativ manifest innehållsanalys har använts som vetenskapligt instrument 

för att genom den beskriva deltagarens upplevelser. Denna metod ger ny insikt och 

ökar förståelsen av det studerade fenomenet. Metoden ger också en möjlighet att 

utföra analys på olika svårighetsgrader (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalys används generellt för att analysera kvalitativt resultat som växer fram 

ur tre olika typer av datainsamling, intervjuer, observationer och skrivna dokument 

(Olsson & Sörensen, 2002; Krippendorff, 2004; Patton, 2002).  

Manifest innehållsanalys av textmaterialet utfördes då det beskriver det synliga vad 

texten säger till skillnad från latent som innebär en tolkning av den underliggande 

innebörden av texten (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv ansats valdes vid 

analys av arbetet, vilket innebär att forskningsarbetet utgår från upptäckter i 

verkligheten som sedan förs samman till allmänna principer och som i sin tur kan föras 

samman i en teori. (Olsson & Sörensen, 2002). 

 

Allt analysarbetet utfördes gemensamt av båda författarna genom en systematisk 

läsning av den transkriberade texten som därefter lästes upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Under tiden ställdes frågan om hur texten ger svar på syftet. Den 

transkriberade textkroppen delades vidare in i olika meningsbärande enheter. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) avser meningsenheten ord, meningar eller stycken 

som innehåller aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang.  

 

Därefter kondenserades texten, vilket innebar att den kortades ner för att göra den mer 

lätthanterlig, även kallad abstraktion av de meningsbärande enheterna. Syftet med 

detta var att behålla kärnan och minska ner texten utan att förlora dess innehåll. 

Intervjumaterialet blev därefter mer hanterbart och överskådligt. För att lyfta det till 

högre nivåer skapades därefter koder utifrån den kondenserade texten. Koderna har 

därefter jämförts med varandra och sorterats. Detta baserades på skillnader och likheter 

mellan varandra och utifrån detta har subkategorier och kategorier skapats.  Dessa 

utgör kärnan i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Lösa kort (post-it lappar) har använts som ett kodningssystem med skrivna 

segment/koder som organiseras för att skilja och identifiera framväxande 

huvudområden, vilket rekommenderas av DePoy & Gitlin (1998). Under hela analys- 

processen som beskrivs ovan har författarna träffats och utfört arbetet gemensamt. 
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Kategori är en grupp av innehåll som delar något gemensamt. Kategorin ska vara 

heltäckande, vilket innebär att inga data relaterat till syftet får exkluderas relaterat till 

avsaknad av lämplig kategori. Kategorin svarar på frågan, VAD? och kan identifieras 

som en röd tråd genom koderna. En kategori avser främst en beskrivande nivå av 

innehåll och kan alltså ses som ett uttryck av det manifesta innehållet i texten. 

Underkategorierna kan sorteras och abstrahera till en kategori eller en kategori kan 

indelas i undergrupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Huvudkategori 

inte har hunnit läsa in 

ordentligt… en stress att 

man inte har tillräcklig 

bakgrund 

 

Saknas tid att 

läsa på 

bakgrunds 

fakta för att få 

kunskap inför 

operation 

Hinner inte 

förbereda 

sig inför 

operation 

Tidsbrist för  

intraoperativa 

förberedelser 

 

 

 

 

 

Tidbrist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operations- 

Planering 

 

 

 

Stress för mig det är att 

man har uppgifter att göra 

utanför salen också. Det 

känner jag är stressigt… 

att jag måste bli klar på 

salen och sen måste jag ut 

och göra mina 

beställningar… man har 

annat utanför också 

Stressigt att 

hinna med att 

utföra 

uppgifter 

utanför salen 

också. 

Stressigt att 

hinna med 

alla 

åtaganden 

Tidsbrist för 

extra 

ansvarsområden 

 

Men just den här 

stressen… lämnar 

patient på post op… 

sen ska jag  

tillbaka snabbt och ta 

nästa patient… jag hinner 

knappast gå på toaletten 

Hinner inte gå 

på toaletten 

mellan 

patientbytena. 

Saknas tid 

för egna 

behov 

Personalbehov 

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Studien påbörjades först efter godkännande av verksamhetschefer och vårdchefer på 

respektive operationsavdelning. Deltagarna informerades på förhand om 

forskningsprojektet och deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller för 

deltagandet. Deltagarinformationen skickades i förväg via e-mail och garanterade 

frivillighet där deltagaren när som helst och utan förklaring hade rätt att avbryta sitt 
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deltagande. Information gavs om den övergripande planen för forskningen, syftet, 

metod, vem som är forsknings huvudman samt hur resultatet kommer att redovisas så 

att medverkande personer och enheter ej kan identifieras. I enlighet med vad som 

rekommenderas i litteraturen har hänsyn tagits till deltagarens önskemål om var och när 

intervjun ska utföras för att minimera risken för ett göra ett oönskat intrång på deras 

arbetsplats (Denscombe, 2004). Allt material har förvarats inlåst vilket innebär att 

obehöriga ej kunde del av det.   

7 RESULTAT 

Operationssjuksköterskorna som intervjuades representerade båda könen, tre kvinnor 

och en man. Deltagarnas arbetserfarenhet inom yrket varierade mellan sex månader 

till nitton år. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier, fyra kategorier, nio 

subkategorier, löpande text, tabeller samt citat. Tabell 2 visar en översikt av 

huvudkategorier, kategorier och subkategorier.  

 

  Tabell 2. Översikt subkategorier, kategorier, huvudkategorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subkategorier Kategorier Huvudkategorier  

Intern kontroll 

 
Kontroll Färdigheter 

Extern kontroll 

 
Kunskap 

 
Erfarenhet 

Kompetens 

 
Trygghet 

 
Bristande samarbete Interprofessionell 

kommunikation 

Arbetsmiljö 

Intraoperativa förberedelser Tidsbrist 

 

Operationsplanering 
 

 
Extra ansvarsområden 

 
Personalbehov 
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7.1 FÄRDIGHETER 

7.1.1 Kontroll  

Under intervjuerna framkom att brist på kontroll i olika situationer på operationssalen 

var en bidragande faktor till upplevd stress. Kontrollen kunde skiljas åt och bildade 

därför två subkategorier. Den första subkategorin intern kontroll beskriver 

operationssjuksköterskans upplevelse av att själv brista i kontroll som innebar att inte 

bemästra en specifik situation. Den andra subkategorin extern kontroll beskriver hur 

andra yrkesgrupper som på samma vis brister i kontroll då kan bli orsak till att 

operationssjuksköterskan upplever stress.  

 

Intern kontroll 

Tre av deltagarna upplevde förlorad kontroll om de inte behärskade något moment 

under operationen, vilket ökade stressnivån. Den kontrollen visade sig också ha ett 

samband med operationssjuksköterskans egen kunskap. Då de saknade kunskap i 

vissa moment eller inte hade tillräckligt med förkunskaper om patienten upplevde de 

brist på kontroll. Kritiska och akuta situationer kunde orsaka en känsla av förlorad 

kontroll då dessa kunde uppstå plötsligt. En av deltagarna beskrev att tappa kontroll i 

akuta situationer kunde liknas med katastrof.  

 

”jag blev alldeles ställd och gav allting fel… och då till slut när jag fick ordning på allting… 

så var jag alldeles skakig och det var bara katastrof” 

 

Lång erfarenhet i yrket var dock ingen garanti för att inte riskera att tappa kontrollen. 

En av operationssjuksköterskorna tog med sig funderingar och planering kring jobbet 

hem för att få bättre kontroll över arbetet nästföljande dagar. Detta upplevdes dock 

inte som en negativ stressfaktor, utan ökade känslan av kontroll över vad som skulle 

hända eller göras nästa dag.   

 

Det var en positiv upplevelse när känslan av kontroll infann sig. Att ha kontroll i 

olika situationer resulterade i tillfredställelse. Detta upplevdes som positiv stress. 

 

”… såna här stora grejer, när det blöder och man ska göra mycket och man ska öppna… jag 

blir jättestressad, pulsen ökar, men jag blir superfokuserad… blir som en tunnel och jag vet 

precis vad jag ska göra. Man blir uppåt och pigg nästan glad sen efteråt” 
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Extern kontroll 

Två av deltagarna beskrev hur viktigt det var att de andra i teamet kunde bemästra 

den specifika operationssituationen och följde med i operationen. Det beskrevs att 

undersköterskan kunde orsaka stress hos operationssjuksköterskan om den personen 

inte hade kontroll över sitt arbete. Det som belystes var att de behövde vara 

tillräckligt snabba och visste vad som skulle tas fram, hittade det snabbt och då 

särskilt i utsatta lägen då det inträffat något oförutsett. Likaså spelade operatören en 

stor roll och om operatören bemästrade alla sorts situationer, så bidrog det till generell 

ökad kontroll i teamet. Att avlösa en kollega för lunch beskrevs som en annan 

bidragande faktor till minskad känsla av kontroll om det inte var förberett ordentligt, 

om det saknades instrument eller material eller om det var svårt att hitta instrumenten.  

 

”… eller så kan det vara att pass på salen inte riktigt hänger med när det blöder… jag vill 

gärna att man ska ha koll… om vad som händer och sker” 

 

7.1.2 Erfarenhet 

Erfarenheten spelade en betydande roll i operationssjuksköterskornas upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Alla deltagarna jämförde med tiden direkt efter examen då de 

saknade erfarenhet och därför upplevde stress. Många saker föll på plats med tiden 

som de i början av karriären saknade rutin för. De hade med tiden erhållit 

erfarenhetsgrundad kunskap. Operationssjuksköterskorna beskrev att erfarenheten 

resulterade i både kunskap, kompetens och trygghet. Erfarenhet inom yrket upplevdes 

ge kunskap som krävdes för att utöva yrket, vilket resulterade i kompetens. Detta 

bidrog därmed att de kände sig tryggare i sin yrkesroll. Erfarenheten presenteras i tre 

subkategorier, kunskap, kompetens och trygghet. 

 

Kunskap 

Erfarenheten resulterade i ökad kunskap. Tre av deltagarna upplevde det som 

stressande att inte känna igen gallren och inte veta vad som fanns i dem, att inte veta 

vad man behövde plocka ihop till de olika operationerna och att det också tog längre 

tid att förbereda material och instrument. Stora operationer som man kanske inte hade 

instrumenterat vid alls tidigare var också en stressande faktor. Stress uppstod även om 

det brustit i de egna förberedelserna av olika anledningar och de därför inte visste vad 

som behövdes. Då de var nya i yrket var de mer beroende av att läsa sig till 
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information inför varje operation och de kände att de fördröjde arbetet på 

operationssalen.  

 

”… nu går det snabbt att plocka när man vet vad man behöver, för det visste man inte från 

början. Man var tvungen att kolla upp allting inför varenda gång” 

 

Kompetens 

Bristande kompetens var en orsak till att en av deltagarna upplevde stress. Det 

framkom att brist på kompetens hos operationssjuksköterskan själv eller andra 

personer i operationsteamet var en orsakande faktor till stress. När det gällde den här 

operationssjuksköterskans egen kompetens upplevdes det som stressigt om hon 

saknade den kompetens som behövdes för att kunna planera sitt arbete eller inte var 

tillräckligt snabb. Kompetensen upplevdes bli högre, ju längre personen arbetat inom 

yrket. En faktor som upplevdes som stressande var om operatören saknade 

kompetens. Vid akuta situationer då det blöder ville inte operationssköterskan ha en 

kirurg som stod handfallen och inte visste hur man skulle agera.  

 

Trygghet 

Erfarenheten visade sig ha resulterat i att stressnivån sjunkit, en känsla av att vara lite 

lugnare infann sig. Två av deltagarna var inte rädda för att instrumentera vid stora 

akuta fall eller tyckte det var otäckt att gå in på operationssal och påbörja en stor eller 

svår operation när de skaffat sig erfarenhet inom yrket. De upplevde sig vara mer 

beredda inför jobbiga situationer efter att ha jobbat först som sjuksköterska och sedan 

en tid som operationssjuksköterska.       

 

7.2 ARBETSMILJÖ 

7.2.1 Interprofessionell kommunikation 

Bristande kommunikation med andra yrkesgrupper påverkade upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Arbetet på operationssal kräver samarbete med andra 

yrkesgrupper och när det inte fungerade upplevde de stress. Det bristande samarbetet 

handlade ibland om att operationssjuksköterskan inte tyckte att 

anestesisjuksköterskan eller operatören kommunicerade tydligt nog eller tog hänsyn 

till skillnaderna i deras arbetsuppgifter. 
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Bristande samarbete 

En av operationssjuksköterskorna upplevde stress när anestesipersonalen eller 

kirurgen sa att det skulle vara snabba byten. De arbetade redan så fort de kunde och 

tyckte att kollegorna saknade förståelse för vilken tid deras arbete tog att utföra eller 

vilken tid de behövde för att göra ett bra arbete.  Två av deltagarna upplevde att 

anestesipersonalen inte alltid tog hänsyn till operationssjuksköterskan. 

Anestesisjuksköterskan frågade ofta om de kunde ta ner nästa patient till operation 

utan att ha förståelse för att operationspersonalen behövde tid för att städa, plocka 

ihop allt som behövs till nästa operation samt duka upp instrument och material. 

Ibland tog de in patienten för att söva utan att ta hänsyn till om 

operationssjuksköterskan var redo att starta. Bristen på kommunikation runt 

arbetssysslor och patienten upplevdes som dåligt samarbete. Operatören stressade på 

flera andra olika sätt. Tre av deltagarna beskrev att när de uppträdde med ett dåligt 

humör, var griniga, sura och hade humörsvängningar så kunde detta orsaka 

stresspåslag. Operatörerna ställde ofta höga krav och uppträdde mindre trevligt mot 

operationssköterskorna om hon eller han inte kände till detaljer trots att de roterar 

bland många olika operationer och olika operatörer.  Ett återkommande stressmoment 

var att operatörerna kom in på sal och stod med nydesinficerade händer upp i luften 

innan operationssjuksköterskan var klar med sina uppgifter och kunde assistera dem 

med påklädning. 

 

 ”… när operatörerna kommer tidigt… och då står dom där och väntar med armarna, med 

händerna i vädret och är nytvättade och jag står och ska hinna tvätta och klä”  

 

 Vissa operatörer tog också för givet att operationssjuksköterskan skulle känna till 

detaljer och behov om en specifik operation trots att de själva missat att skriva in i 

journalsystemet vad de önskar. Ibland visade operatörerna inte heller någon förståelse 

för operationssjuksköterskorna vid lunchavlösning. Den som startat operationen 

kanske inte hade tagit in allt som behövdes. Den som löste för lunch råkade då ut för 

en sur operatör. Samarbetet kunde också beskrivas som mycket positivt, och när 

samarbetet fungerade beskrev en av operationssjuksköterskorna det så här: 

 

”Det kan vara ett sånt tempo alltså… blir man jättelycklig och svettig när man klarar av det… 

positiv stress… man känner sig väldigt nöjd när man kommer ut för det ja det är mycket kemi, 

bra kemi och bra teamwork”.  
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7.3 OPERATIONSPLANERING 

7.3.1 Tidsbrist 

Ett för snävt planerat operationsprogram resulterade i tidsbrist och var en 

återkommande orsak till att flera av deltagarna kände sig stressade på arbetet. 

Känslan av stress kom ofta redan på morgonen då dagens program lästes och 

operationssjuksköterskan redan då förstod att de inte skulle hinna med så många 

operationer som planerats. Det saknades tid för intraoperativa förberedelser, extra 

ansvarsområden och personalbehov. 

 

Intraoperativa förberedelser 

Tidsbristen var påtaglig mellan operationerna. Två av deltagarna jämförde sig med de 

andra yrkesgrupperna som kunde ta god tid på sig vilket resulterade i ännu kortare tid 

kvar för operationssköterskan att förbereda material och instrument. Tre av deltagarna 

ville och behövde ha bakgrundsinformation om patienterna för att kunna göra ett bra 

jobb före och under operationen för att höja patientsäkerheten.  

 

”… vi kanske bara har tio minuter att duka upp och narkosen kan ta väldigt lång tid… som 

op-syrra har man väldigt lite tid, det ska städas och dukas upp snabbt” 

 

Dessa operationssjuksköterskor upplevde att operationsplaneringen oftast gjordes 

enbart efter typ av operation och att det inte togs någon hänsyn till att patienterna ofta 

var svårt multisjuka, att anestesipersonalen behövde extra tid då patienterna kunde 

vara svåra att intubera eller att de kunde ha svårt att hitta kärl för infarter. 

 

Extra ansvarsområden 

Två av deltagarna beskrev att de hade ansvarsområden utanför operationssalen. Det 

framkom att det var vanligt förekommande att ha extra ansvarsområden, sysslor och 

beställningsarbete utöver deras arbete inne på operationssalen, men att det egentligen 

inte fanns tid avsett för detta.  

 

”Stress för mig är att jag inte hinner med, det känner jag är stressigt, att jag måste bli klar på 

salen, man står hela dagarna samtidigt ska man ha annat utanför också.” 
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Personalbehov 

Alla deltagarna upplevde tidsbrist i sin yrkesroll och kände sig ofta otillräckliga.  

Operationsplaneringen kunde leda till övertidsarbete och detta hade också ett 

samband med personalbrist. Vid sjukfrånvaro kunde personalen bli omflyttad till en 

annan operationssal än planerat och detta upplevdes också som en stressfaktor.  

En av deltagarna kände sig tvungen att välja bort primära behov som toalettbesök för 

att hinna läsa på om nästa operation och patient eller tvärtom. Samma 

operationssjuksköterska blev stressad av att inte bli löst från sal för rast, såsom 

undersköterskorna och anestesipersonalen blev. Detta beskrevs bidra till missnöje och 

orsak till den höga personalomsättningen. 

 

 ”… en annan sak som stressar, vi som operationssjuksköterskor kommer inte ut på rast, på 

fika… på förmiddan så kommer dom och löser ut undersköterskan. Hon får gå. 

Narkossköterskan, hon får gå. Och jag står där jag står. Jag får gå på lunch”  

 

En av deltagarna upplevde inte att ledningen eller de som ansvarade för 

operationsprogrammet tog notis om problemet när detta framfördes.  

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion   

Då inriktningen på den här studien är att eftersöka den unika människans upplevelse 

var det lämpligt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. En styrka med denna 

metod är att den till stor del fokuserar på ämnet och sammanhanget. Skillnader och 

likheter har diskuterats och betonats mellan koder och kategorier, vilket 

rekommenderas av Graneheim & Lundman (2004).  

 

Fyra deltagare gav många aspekter på arbetsrelaterad stress och materialet som 

genererades från dessa bedömdes räcka för valet av metod. Om antalet deltagare varit 

fler skulle det kunnat resultera i mer insikt och variation. Resultatet hade möjligen 

blivit annorlunda om deltagarna hade representerat små privata kliniker eller 

dagoperations avdelningar istället för stora operationsavdelningar på ett stort sjukhus 

inom landstinget.  

 

Genom ett strategiskt urval av deltagare gavs variation i både yrkesverksamma år, 

ålder och kön som resulterade i en god spridning vilket är fördelen med ett strategiskt 
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urval enligt (Patton, 1987). Denna urvalsform har eventuellt också bidragit till en 

rikare variation av det fenomen som studerats vilket ökat trovärdigheten i det som 

undersöks enligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Det slumpade sig att alla intervjuerna genomfördes under en och samma dag då det 

passade både verksamheterna och deltagarna bäst. Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver dock att pålitligheten ökar när datainsamlingen inte sträcker över lång tid 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det krävs en viss teknik för att utföra intervju och 

mellan varje intervju gavs det tid till reflektion över frågetekniken. Bristen på 

erfarenhet medförde ibland svårigheter att hålla den röda tråden med hjälp av 

intervjuguiden. Intervjufrågorna hade kunnat utformas annorlunda för att ge ett 

djupare eller bredare perspektiv om den upplevda stressen, men även för att inte få 

onödig och irrelevant information som inte svarade mot syftet. Enligt Klang (2001) 

varierar svaren beroende på vilka frågor som ställs. Om intervjuguiden förslagsvis 

utformats med ledande frågor hade resultatet blivit annorlunda. Deltagarens svar hade 

lättare kunnat ledas i en viss riktning. Exempelvis; En del upplever att det är högt 

tempo i operationsmiljön. Vad är din upplevelse?  Att inte ta med vissa 

frågeställningar hade också varit ett sätt att styra svaren som ges. 

Ljudinspelade intervjuer kan vara stressande för respondenten, och eventuellt hade 

det varit mer avslappnat för deltagaren utan bandspelare. Då vi som författare deltog 

gemensamt under alla intervjuerna finns en viss risk att två intervjuande personer kan 

stressa respondenten och ge upphov till en känsla av underlägsenhet. Detta kan 

således påverka intervjun negativt. Resultatet kan eventuellt ha påverkats av detta då 

intervjupersonerna kanske känt sig mer avslappade och talat mer fritt i en 

intervjusituation med där enbart en av oss var närvarande (Polit & Beck, 2006). Det 

fanns dock i övervägande när tillvägagångssättet valdes och det bedömdes vara en 

viss kvalitetssäkring om båda var med för att förstå situationen och samtalet samt att 

inte missa att ställa följdfrågor.  

 

Författarna tror att trovärdigheten på resultatet ökat då författarna fört en kontinuerlig 

diskussion kring analysarbetet som författarna medvetet valt att utföra gemensamt. 

Under bearbetning av textmaterialet fanns hela tiden i åtanke att materialet inte skulle 

leda till fragmentering genom att ta ut för smala meningsenheter eller enstaka ord. 

Likaså gällde det att inte ha alltför omfattande meningsbärande enheter då de kunde 
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innehålla olika betydelser. Vissa meningsbärande enheter var nödvändiga att minska 

ner under analysfasen då det upptäckts vara för stora. Det fanns hela tiden i åtanke att 

undvika risken för att förlora innebörden av texten under kondensering och abstraktion 

vilket ökar trovärdigheten enligt Graneheim & Lundman (2004).   

Vissa likheter mellan vissa fenomen påträffades vid kodning och kategorisering. Det 

var dock viktigt att kategorierna skulle utgöra en skillnad mellan varandra och vara 

fristående i sitt fenomen. För att öka pålitligheten och göra skillnad på likheter 

presenteras resultaten med citat från den transkriberade texten tillhörande varje 

enskild kategori vilket rekommenderas av Graneheim & Lundman (2004). För att inte 

oavsiktligt eller av misstag utestänga relevanta uppgifter eller inkludera irrelevanta 

uppgifter har det kontinuerligt diskuterats vad som sägs, vilket ökar pålitligheten 

enligt Graneheim & Lundman (2004).   

 

Texten innehöll flera olika betydelser och det fanns dessvärre en risk för misstolkning 

av underliggande meningar som påverkats av författarnas personliga livshistoria, 

upplevelser och erfarenheter. Det vill säga en omedveten tolkning av texten.  

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom fyra olika kategorier med subkategorier. Trots likheter mellan 

dessa kategorier representerar de ett eget fristående fenomen. Under arbetets gång 

upptäcktes att kategorierna var svåra att särskilja. Gällande subkategorierna fanns en 

risk för överlapp då det var för få deltagare i studien.  

 

Kontroll 

Det fanns likheter mellan kategorierna kontroll och erfarenhet men kunde ändå 

skiljas åt då de representerar två olika fenomen. Erfarenheten upplevdes ge ökad 

känsla av kontroll. Dock var erfarenhet ingen garanti för bibehållen kontroll.  

Trots lång erfarenhet inom yrket kunde det ändå uppstå situationer då personen 

tappade kontrollen. Det är oklart vad det kan bero på, men resultatet visar ändå på att 

operationssjuksköterskan är beroende av andra i operationslaget, framför allt 

operatören och undersköterskan. Andra faktorer som teknisk utrustning kunde också 

orsaka förlorad kontroll hos operationssjuksköterskan. Alla 

operationssjuksköterskorna beskrev tydligt att de behöver ha kontroll, inte bara över 

sitt eget arbete utan även över andras vilket också styrks i en studie av Mardell 
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(1998). Alla deltagare upplevde stress vid brist av kontroll i flera olika situationer. Då 

infann sig en känsla av stress över att inte kunna hantera situationen. En 

operationssjuksköterska beskrev att det kunde brista i kontroll vid lunchbyten och en 

förklaring kan var att operationssjuksköterskan kontrollerar utifrån 

patientsäkerhetsaspekter. Detta beskrivs i en studie som även påtalar att dessa 

aspekter kan missas vid överrapportering och menar att vid byten så ökar risken för 

tillbud och incidenter (Richardson, Holmér, Antoniadou & Sandelin, 2006). Då 

operationssjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad perioperativt så är det 

förståeligt att stress uppstår då hon eller kollegorna tappar kontrollen eftersom det kan 

innebära en risk för patienten. En annan förklaring till att kontroll har framkommit 

som en stor del av resultatet kan vara som Farm (2010) beskriver, att det finns en 

stark rädsla hos många av oss för att tappa kontrollen inför andra. 

Det finns även olika stresshanteringsmodeller som utformats och beskriver behovet 

av hög kontroll och den arbetsrelaterade stressen. Karasek - Theorells krav-kontroll- 

stöd modell beskriver att en kombination av höga krav (både fysiologiska och 

psykologiska) och hög kontroll leder till ett tillstånd av positiv aktivitet som 

underlättar inlärning och utveckling. Vid situationer där personen upplever höga krav 

i kombination med låg kontroll sker en ökning av den negativa stressen och personens 

energipåslag kan tyvärr inte utnyttjas optimalt på grund av den bristande 

egenkontrollen. Den sistnämnda stressen kan även leda till fysisk eller psykisk ohälsa 

(Karasek & Theorell, 1990; Frankenhauser & Ödman, 1992). Detta styrker att 

kontroll är viktig i operationssjuksköterskans yrkesroll. 

 

 

Erfarenhet 

Det framkom att erfarenhet hade en betydande roll för att kunna utföra ett bra arbete. 

Alla deltagarna jämförde med tiden då det var nya i yrket. Erfarenheten gav kunskap, 

kompetens och trygghet. I en studie av Riley & Manias (2003) beskrivs att 

operationssjuksköterskan arbetar utifrån erfarenhet och kunskap för att bättre 

kontrollera ett patientsäkert omvårdnadsarbete. Den beskrivningen talar för varför 

erfarenhet är en eftertraktad färdighet. Om operationssjuksköterskan arbetar utifrån 

patientsäkerhetsaspekter så är det förståeligt om detta är eftertraktade färdigheter.  

Det verkade inte finnas genvägar till att nå den kunskap och kompetens som 

deltagarna beskrev. De beskrev också att kompetens var något attraktivt hos 

medarbetarna. Då arbetet på operationssal innebär lagarbete där medarbetarna är 
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beroende av varandra är det viktigt med kompetens då alla måste arbeta med 

patientens säkerhet i fokus. Till en början var det svårt att skilja på begreppen 

kunskap och kompetens. De två begreppen verkade växa in i varandra och stå för 

samma fenomen i deltagarnas intervjuer. Vid ytterligare analys så upptäcktes att det 

fanns en skillnad.  

 

Den kunskap som beskrevs som viktig av alla operationssjuksköterskorna och som 

erhölls genom erfarenhet beskrevs som erfarenhetskunskap. Den här kunskapen finns 

beskrivet i litteraturen av Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009), SOU (1992:94) och 

den grundas på erfarenhet när den teoretiska kunskapen inte utgjort tillräckligt stöd 

för den praktiska tillämpningen (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009), SOU 

(1992:94). Kompetens däremot, varierar från person till person beroende på hur lång 

erfarenhet och vilken framåtanda en person har, vilket tydliggörs i en studie av 

(Riege, 2007). I resultatet framkom att kompetens är något mer än kunskap och 

handlar bland annat om förmåga att lösa en uppgift. Men kompetens kan också 

förklaras som förmågan att klara olika krav som ställs i en viss situation i en viss 

verksamhet. Detta kan eventuellt förklara varför operationssjuksköterskan upplevde 

stress när operatören inte bemästrade en situation till skillnad mot en kompetent 

operatör som beskrevs tillföra operationssjuksköterskan ett lugn och en ökad känsla 

av kontroll. Specifikt vid akuta situationer efterfrågades individens förmåga att klara 

dessa krav.  

Kompetens varierar från person till person och kan enligt litteraturen bero på 

personens färdigheter, värderingar, kunskaper och engagemang. Kompetens beskrivs 

i litteraturen och kan endast konstateras när arbetet är effektivt och rätt utfört (Leion, 

1992; Sveiby, 1995). En person är kompetent i en viss miljö och kompetens erhålls 

genom det vardagliga arbetet (Sveiby, 1995).  

Operationssjuksköterskan beskrev att erfarenhet gav ökad kunskap och kompetens för 

att utföra uppgifter och därmed en upplevelse av trygghet i yrkesrollen. Även om alla 

deltagarna hade en teoretisk kunskap från sin utbildning så uttryckte de en svårighet 

att omsätta den till praktisk kunskap i början av yrkeskarriären. Brist på kompetens 

visade på att personen hade svårt att omvandla kunskap i handling. Den ökande 

erfarenheten passerade olika stadier för att operationssjuksköterskan vartefter skulle bli 

allt skickligare i sin yrkesutövning. Genom erfarenhet från liknande situationer 
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utvecklas en typ av know how – kunskap som vanlig undervisning inte kan ge. En 

förklaring till att operationssjuksköterskan känner ökad kontroll och trygghet genom 

erfarenheter kan vara att när sjuksköterskan så småningom når expertnivå, så kommer 

hon att kunna göra snabba bedömningar och fatta beslut som åtföljs av adekvata 

handlingar.  Hon anpassar då omedvetet sin erfarenhetskunskap till den aktuella 

situationens krav vilket även ökar patientsäkerheten. Det ger en känsla av kontroll och 

trygghet i olika situationer och i akuta händelser. Detta fenomen beskrivs av Grahn 

(1993). Operationssjuksköterskan verkar uppnå kompetens efter att arbetat under 

samma eller liknande omständigheter under en längre tid eller under flera år vilket 

även beskrivs av Benner (1993b). Det som operationssjuksköterskan verkar 

eftersträva är att behärska situationer och klara av oförutsedda händelser genom att 

medvetet och avsiktligt genomföra sin planering som kan bidra till att bli mer effektiv 

och organiserad. 

 

Kommunikation           

Resultatet visar att ett fungerande samarbete ger en minskad upplevelse av stress hos 

operationssjuksköterskan. Alla deltagarna blev stressade när det brast i samarbete 

med andra yrkesroller. Den största stressfaktorn var dock operatören. Alla deltagarna 

upplevde att dålig kommunikation och ett mindre fungerande teamwork ökade 

stressen. Detta betonas av Wauben, Dekker-van Doorn, van Wijngaarden, Goossens, 

Huijsman, Klein och Lange (2011) som beskriver att icke tekniska färdigheter 

inkluderar kommunikation, lagarbetet och situationsmedvetenhet. Dessa färdigheter 

ses som de mest viktiga för att arbeta säkert och effektivt i operationsmiljön. Alla i 

operationslaget måste behärska den professionella kunskapen och inneha förmågan 

att kombinera teknisk kompetens med icke tekniska färdigheter för en lyckad 

operation. Vidare beskrevs att många fel som uppstår under operationen kan härledas 

till operatörens icke tekniska färdigheter. Forskning och modern teknik har utvecklats 

inom våra kliniska praktiker och det är viktigt att utövare på operationssal genom bra 

samarbete leder förändringarna så att det förbättrar vårdkvaliteten (Corbet, 2009). 

Resultatet visar tydligt att det finns brister i lagarbete. Två av 

operationssjuksköterskorna påtalade tydligt att god kommunikation krävs för att 

arbetet runt patienten skulle flyta på smidigt och säkert. Kommunikationen kring 

patienten måste alltid finnas och om det brister där kan patientsäkerheten riskeras. 

Vikten av kommunikation på operationssalen bör därför påtalas för att uppnå 

patientsäkerhet.  Detta tydliggörs även av Richardson et al. (2003) som beskriver att 

https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Wauben%2520LS%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Dekker-van%2520Doorn%2520CM%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Dekker-van%2520Doorn%2520CM%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Goossens%2520RH%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Goossens%2520RH%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Goossens%2520RH%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Klein%2520J%2522%255BAuthor%255D
https://webmail.rkh.se/owa/redir.aspx?C=1027893df2da492dbcb54a635b7ff306&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Lange%2520JF%2522%255BAuthor%255D
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operationssjuksköterskan upplever att det brister i kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna på operationssalen och att hon ofta måste tjata om aseptik och inte 

känner sig respekterad inom sina ansvarsområden. 

 

Det är viktigt med teamwork på operationssalen för att säkra arbetet för alla som är 

involverade. Lingard, Reznick, Espin, Regehr, & DeVito (2002) menar att en 

fungerande och god kommunikation förebygger spänningar mellan operatör och 

annan vårdpersonal då dessa händelser beskrevs sprida negativ vibbar, som ringar på 

vattnet, till andra i arbetslaget. Eftersom operationssalens miljö kräver att grupper 

med olika individer måste samarbeta är det viktigt att alla har ett gemensamt mål och 

arbetar tillsammans. Kanske brister lagarbetet då de olika yrkesgrupperna på 

operationssalen prioriterar och fokuserar på sina egna ansvarsområden istället för att 

tänka på att teamwork ökar patientsäkerheten? Espin och Lingards (2001) studie som 

handlar om kommunikationen mellan operationssjuksköterskan och operatör fann att 

spänningar som uppstod mellan dessa handlade om resurser, skillnad i yrkesroller, 

relationer, säkerhet och sterilitet. Riley och Manias (2006) beskriver att det pågår en 

kamp om kontroll över tiden inom operationsmiljön. Kommunikationsprocessen är ett 

sätt att reglera och kontrollera tiden på operationssalen. Tiden beskrivs som 

hierarkiskt ordnad enligt (Street, 1992). Författarna ställer sig frågande till om det 

kanske är tidsbrist som orsakar brister i kommunikation vilket leder till försämrat 

teamwork. Enligt Richardson et al. (2003)  är det numer enbart ”produktionstid” som 

räknas och det finns inte så mycket tid att kommunicera med resten av teamet under 

operationen.  

 

Tidsbrist 

Resultatet visade på att operationsplaneringen var orsak till tidsbrist vilket leder till 

tidspressade situationer och en upplevd stress för operationssjuksköterskorna. 

Operationsprogrammet upplevdes inte vara anpassat efter vare sig den enskilda 

patienten eller operationssjuksköterskans behov och det saknades förståelse från 

arbetsledning. Då tiden verkar vara en stor stressfaktor för operationssjuksköterskor 

vill författarna belysa att ansvar för en operation kräver planering och efterarbete 

vilket är ett arbete som inte alltid syns. Patienternas förutsättningar är olika och det 

måste alltid finnas tid för en god och patientsäker intraoperativ planering. 

Operationssjuksköterskan uttryckte att de inte kunde utföra ett patientsäkert arbete när 

det saknades tid för dessa förberedelser. Det uttrycktes ett ogillande och missnöje att 
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arbeta under press vilket kanske inte är så konstigt då operationssjuksköterskan 

arbetar utifrån patientsäkerhetsaspekter och även har behov av kontroll i olika 

situationer. Om tidsbrist tvingar operationssjuksköterskan att prioritera mellan egna 

behov som pauser, toalettbesök och intraoperativa förberedelser, som exempelvis läsa 

på om patienten, så minskar känslan av kontroll och likaså tryggheten. Detta dilemma 

är inget nytt. Om sjuksköterskan vet för lite om sina patienter och tvingas göra för 

lite, resulterade det i en känsla av att inte ha utfört ett bra jobb och ett missnöje över 

sin egen arbetsinsats (Benner, 1993b). Detta styrks i en studie som påvisar att både 

tidsbrist och obalans i bemanning minskar patientsäkerheten (Alfredsdottir & 

Bjornsdottir, 2008).  

 

Borde inte arbetsledningen fokusera på en förbättrad schemaläggning och maximera 

användning av tid på operationssalarna, då operationssjuksköterskorna påtalade 

tidsbrist som en stor stressfaktor? Två av deltagarna påtalade att tidsbristen ledde till 

en känsla av att inte ha utfört ett bra jobb. Vad står då ett bra jobb för? 

Operationssjuksköterskan har ansvar för patientsäkerheten och det bör finnas avsatt 

tid för intraoperativa förberedelser som är en viktig del för att minska komplikationer 

för patienten.  Tiden beskrevs som en katalysator för spänningar i operationssalen och 

en av operationssjuksköterskorna upplevde att avsaknad av stöd från arbetsledning 

var frustrerande samt hade konsekvenser för patientsäkerheten. Detta styrks av Espin 

& Lingard (2001)  som betonar att arbetsledningens genomförande och 

effektivisering av tid såsom exempelvis ökad patientgenomströmning på 

operationssalen leder till ökat ansvar för sjuksköterskan som i sin tur kan leda till 

sänkt säkerhet inom verksamheten. Detta skulle i sin tur kunna leda till en ökning av 

patientskador och arbetsrelaterad stress hos vårdgivaren.  

 

I denna studie så upplevde operationssjuksköterskorna att det var svårt att hinna med 

sina obligatoriska arbetsuppgifter inom yrkesrollen och dessutom extra 

ansvarsområden utanför operationssalen. Dock är det oklart om dessa åtagits av eget 

intresse eller ålagts av arbetsgivaren. Det påvisades också att 

operationssjuksköterskan inte hade samma förutsättningar som 

anestesisjuksköterskan och undersköterskan.  Författarna upplevde det som 

oroväckande att operationssjuksköterskorna kände sig tvungna att välja mellan 

intraoperativa förberedelser och egna behov. Liksom Benner (1993a) beskriver verkar 
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det finnas brister i vården när det gäller att planera och organisera arbetet för 

personalen.  

En operationssjuksköterska upplevde att det var stressigt att plötsligt bli förflyttad till 

annan verksamhet och inte veta var man är placerad från dag till dag. Det här beskrivs 

som en vanlig företeelse inom operationssjukvård och kan av en del upplevas både 

som stimulerande och utvecklande medan andra upplever att de vill ha sin fasta 

placering (Richardson et al., 2003). Operationssjuksköterskans behov av återkoppling 

kring stressrelaterade faktorer verkade inte alltid uppmärksammas av arbetsledningen. 

 

Resultatet i denna studie kan ha påverkats av en förförståelse som finns om 

yrkesrollen, vilket är risken vid denna typ av metod (Patton, 1990; Graneheim & 

Lundman, 2004).  Även vid manifest innehållsanalys är det omöjligt att inte lägga ett 

visst perspektiv till de fenomen som studeras vilket har inneburit en balansgång för att 

inte tillskriva mening som inte finns. Vid presentation av resultatet undveks teman då 

dessa ses som uttryck för det latenta innehållet, det vill säga vad texten talar om. 

Resultatet går inte att generalisera utan ger en unik inblick i deltagarnas upplevelse. 

 

Kan det här resultatet spegla hela verkligheten? Ja, till en viss del. Men vi ska inte 

glömma att studien fokuserar enbart på upplevelsen av arbetsrelaterad stress och 

egentligen inte säger någonting om yrkesrollen i sin helhet. Vår egen erfarenhet och 

våra blivande kollegors beskrivning av yrkesrollen talar även för motsatsen. Det vill 

säga att operationssjuksköterskans yrke är ett otroligt stimulerande och berikande 

arbete. Trots de påfrestningar som beskrivits i detta resultat så framkommer det 

tydligt från tidigare studier att operationssjuksköterskan ofta känner sig tillfredsställd 

med sitt arbete och stannar många år inom yrket (Richardson et al., 2003).   

8.3 Slutsatser 

Flera studier och författarnas resultat visar att arbetsrelaterad stress är ett existerande 

problem inom operationssjukvården. I många situationer upplever 

operationssjuksköterskan stress för att det ställs höga krav och det efterfrågas 

färdigheter i hennes profession. Dock visar resultatet i denna studie att tiden som 

finns till förfogande inte är anpassat till varken operationssjuksköterskan eller 

patientens behov. Antal år i yrket har också visat sig ha en betydande roll för 

operationssjuksköterskans yrkesutövning. Kraven på en nyexaminerad 

operationssjuksköterska bör tas i beaktande då resultatet i denna studie visat att 
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erfarenheten verkar vara det avgörande för att så småningom uppnå den kompetens 

som krävs. Stress har visats sig förekomma i operationsmiljön, och då det krävs en 

god samarbetsförmåga med andra medlemmar i operationsteamet finns det också ett 

outtalat krav på social kompetens men även stresstålighet för att klara av 

förväntningarna. Kunskap om detta kan belysa behov och önskemål som bör 

utvärderas och eventuellt åtgärdas på operationsavdelningen.  

8.4 Klinisk betydelse 

Resultatet ger en inblick i vad som kan upplevas som arbetsrelaterad stress för 

operationssjuksköterskorna. Kunskap om detta kan belysa behov och önskemål som 

bör utvärderas och eventuellt åtgärdas på operationsavdelningarna. 

 

8.5 Förslag på vidare utveckling 

Arbetsmiljökompassen är ett nytt verktyg som framställts för att enkelt mäta den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen (Information Tools Scandinavia AB, 

2009). Detta verktyg skulle eventuellt kunna konkret beskriva om arbetsrelaterad 

stress förekommer på en operationsavdelning samt i vilken utsträckning. Att använda 

detta verktyg för att kontrollera den psykosociala miljön inom operationssjukvården 

möjliggör en utvärdering av operationssjuksköterskornas upplevelser av 

arbetsrelaterad stress.  Det kan då ge möjlighet till förbättringsarbete för att skapa en 

god arbetsmiljö.  
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10 BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide. 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Datum:_______________________________________ Nr:_____________ 

 

Kodnamn/kön:__________________________________________ Ålder:__________ 

 

Tidsåtgång:____________________________________________ 

 

Intervjusituation:________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Transkriptions datum:_____________________________________ 

 

Frågor 

1. Vad är arbetsrelaterad stress för dig? 

2. Beskriv en situation där du känner arbetsrelaterad stress. 

3. Finns det andra situationer när du känner arbetsrelaterad stress? 

4. Kan du beskriva några eventuella följder av din arbetsrelaterade stress? 

5. Finns det några ytterligare följder? 
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Bilaga 2.  

 

STÖDFRÅGOR TILL VÅR INTERVJUGUIDE 

 

Inledande frågor (Eftersträvar utförliga och rika beskrivningar) 

Kan du berätta om 

Kan du beskriva 

Uppföljningsfrågor 

Direkta frågor om vad som har sagts: 

Nickande  

”Mm” (instämmande) 

Paus  

En upprepning av något betydelsefullt 

Iaktta – ovanliga termer, stark betoning, affekterad osv. 

Lyssna till vad som är viktigt för respondenten samt att återkoppla till syftet med 

intervjun  

Sonderande frågor 

Du nämnde__ kan du beskriva hur du menar 

Kan du exemplifiera med något__ 

Är det så du upplever det__ 

Känner du dig så__ 

Kan du ge fler exempel på__ 

Specificerande frågor (operationaliserande frågor) 

Vad tänkte du då 

Vad tänkte du egentligen 

vad gjorde du egentligen 

Hur reagerade din kropp 

Har du själv upplevt detta 

Vad är det som är besvärligt, svårt osv. 

Tolkande frågor  kan innebära omformulering av ett svar 

Du menar att__ 

Är det så att du upplever att__(klargörande) 

Direkta frågor ställs sist! 

När du sa?? Menade du då si eller så?? 
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