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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att studera hur operationssjuksköterskor upplever att arbeta inom den 

arbetsordningen som finns på operationssalen, samt hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och arbetsorganisation i relation till hierarkiska strukturer. 

 

Kvalitativ metod, explorativ deskriptiv design. Strategiskt urval, sex specialistsjuksköterskor 

inom akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård på en kirurgisk 

operationsavdelning. 

 

Resultatet i studien visar att hierarkiska strukturer upplevs påverka den psykosociala 

arbetsmiljön. Hierarki upplevs ha en negativ inverkan på samarbetet på operationssalen. 

Resultatet visar att hierarki är något som upplevs tillhöra den äldre generationen. En 

informant uppgav att kvinnor var lägre i hierarkin än män. Vid akuta situationer är en tydlig 

ansvarsfördelning något som gör att hierarkiska strukturer anses underlätta arbetet på 

operationssalen. 

 

Föreliggande studie visar att den hierarkiska indelningen mellan yrkeskategorierna i teamet, 

upplevs som något negativt i relation till psykosocial arbetsmiljö. Hierarkiska strukturer 

upplevs även försvårara samarbetet mellan yrkesgrupperna på operationssalen. Vid tillfällen 

när tydlig ansvarsfördelning och beslutsfattning behövs, t.ex. vid stora trauman är ett 

hierarkiskt styre med dess tydlighet det som anses behövas för en god psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

Nyckelord:  Psykosocial arbetsmiljö, arbetsordning, hierarki, operationssal  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to study how surgical nurses experiences their work order in 

the operating room (OR), and how they experience their psychosocial work environment and 

work organization in terms of hierarchical structures. 

 

Qualitative method, exploratory descriptive design. Sample six OR-nurses in a surgical 

operating unit. 

 

The result in this study shows that hierarchical structures tend to influence the experience of 

the psychosocial work environment. Hierarchy tends to have a negative influence on the 

collaboration in the OR. The result shows that hierarchical behaviors are something that tends 

to belong to the older generation. One informant reported that women have a lower 

hierarchical position than men have. When acute situations occur, hierarchical structures seem 

to ease the work in the OR. 

 

This study emerges that hierarchical classifications between the occupations in the team tend 

to impair the psychosocial work environment. Hierarchical structures tend to aggravate the 

collaboration between team members in the OR. However when a clear dispense of 

responsibilities are wanted, in severe situations, when trauma patients appear in the OR, it´s 

the hierarchical leadership with all the clearness it provides, what is needed for implement a 

good psychosocial work environment. 

 

Keywords: Psychosocial work environment, work order, hierarchies, operating room 
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INLEDNING 

 

Operationssjuksköterskans roll och ansvar 

Arbetet på en operationssal är baserat på flera yrkesgruppers olika kompetensområden och 

bedrivs av det sammansatta teamet. Nationalencyklopedin (2011) förklarar ordet team som 

”mindre grupp som samarbetar i bestämt syfte”. Ett operationsteam består av en 

operationssjuksköterska, en operationsundersköterska, en kirurg, en narkossköterska, en 

anestesiolog samt en narkosundersköterska. 

 

Varje kategori inom teamet har väldefinierade arbetsuppgifter och ansvarsområden för vilka 

dessa har relevant utbildning att utföra. Det finns en arbetsordning som följs som innefattar 

vad varje personalkategori skall kunna utföra.  

Operationssjuksköterskans omvårdnadsmässiga ansvar för patienten under det operativa 

ingreppet ingår i arbetsordningen på salen, operationssjuksköterskans kompetens skall 

överensstämma med kompetensbeskrivningen (Se bilaga 1).  

 

Arbetsordningen innebär att personal med samma ansvarsområde kan växla mellan olika 

operationssalar och således är utbytbara inom sin grupp (Berlin, Carlström & Sandberg 2009). 

Eftersom arbetet på operationssalen styrs av en tydlig rollfördelning i det tvärprofessionella 

teamet får hierarkiska strukturer en naturlig plats på operationssalen. Arbetssättet runt 

patienten blir sådant att läkaren har det yttersta medicinska ansvaret och han/hon tar då plats 

högst upp i hierarkin. Ansvarsfördelningen är toppstyrd vilket faller sig naturligt och behöver 

inte vara något negativt. Operationssjuksköterskan står utbildningsmässigt i mellanskiktet i 

hierarkin då hon arbetar nära både läkaren och undersköteskan på operationssalen. Den rollen 

är inte helt okomplicerad och bidrar till hur hennes psykosociala arbetsmiljö upplevs. Det kan 

vara svårt att få arbetet runt patienten att flyta på smidigt då de hierarkiska strukturerna ibland 

bromsar samarbetet på operationssalen.  

 

I en studie av Jeffs et al. (2011) beskrivs att sjuksköterskor ogärna gjorde några 

gränsöverskridande övertramp in på läkares ansvarsområden. Studien visar även att hierarkier 

kan vara hindrande då man söker finna klarhet i vilka förbättringsmöjligheter som finns inom 

teamarbete. Albinsson & Arnesson (2000) beskriver sjuksköterskans yrkesmässiga roll i 

mellanskiktet i hierarkin som en slags ledande och tjänande funktion mellan de övriga 

yrkeskategorierna inom sjukvården. 
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Arbetsmiljölagstiftningen 

Det finns idag tydliga lagar och föreskrifter som rör arbetsmiljön. Lagens huvudsakliga syfte 

var från början att förbättra den fysiska arbetsmiljön. År 1977 gjordes en stor reform i 

arbetsmiljölagstiftningen vilken nu även kom att innefatta den psykosociala arbetsmiljön. 

Lagen innebär att arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående skall omfattas av 

lagstiftningen som nu kom att innefatta allt som påverkar människor på arbetsplatsen. Lagen 

kom därmed att innefatta även arbetsorganisationen. Den väsentligaste delen i 

arbetsmiljöarbetet är att se till att ingen blir skadad på arbetsplatsen, och att främja 

arbetstagarens hälsa (SFS 1977:1160). 

 

Psykosocial arbetsmiljö  

Med psykosocial arbetsmiljö menas hur arbetstagarna upplever arbetsmilön ur ett 

psykologiskt perspektiv, vilka krav som ställs på den yrkeskategori man tillhör samt hur 

personerna upplever socialt stöd på arbetsplatsen. Enligt en studie av Borg & Christerson 

(2000) är detta arbetsmiljöfaktorer som påverkar hur människor uppfattar sin hälsa. Hälsan 

kan påverkas negativt av dålig trivsel och samarbetsproblem vilket även kan påverka det 

psykosociala arbetsklimatet. Arbetsklimat kan förklaras som ”den upplevda arbetsmiljön” 

(Frostberg, Johnson, Baneryd & Wigfors, 2001). Psykosocial arbetsmiljö definieras av Eklöf 

(2006) som förhållanden i arbetsmiljön som är av betydelse för den psykiska hälsan och 

utvecklingen. 

 

Vad är det då som avgör om teamarbetet på salen leder till en god psykosocial arbetsmiljö? 

Studier har visat att det finns varierande åsikter om vad som är bra teamarbete i olika 

yrkeskategorier. I en studie som belyser detta har Markary et al.(2006) visat att kön, status, 

yrkesroll och arbetslivserfarenhet hos olika yrkeskategorierna inom sjukvården 

(undersköterskor, sjuksköterskor och läkare), leder till skilda åsikter om hur ett teamarbete 

skall bedrivas. Riley & Manias (2006) beskriver i sin studie hur operationssjuksköterskor vars 

kunskap om kirurgers preferenser gällande bland annat val av suturer och kirurgiska 

instrument var stor, dessa operationssjuksköterskor blev mer respekterade och erhöll högre 

status än om deras personliga kunskap om kirurgens önskemål var ringa. Vidare beskrivs hur 

operationssjuksköterskor ofta har en djup kunskap om kirurgens psykosociala status och via 

tyst kommunikation läser av kirurgens kroppspråk för att kunna erbjuda bästa möjliga 

arbetsmiljöförutsättningar för henne/honom. Detta sätter en prägel på arbetsmiljön för 

teammedlemmarna ur ett hierarkiskt perspektiv. 

https://lagen.nu/1977:1160
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Organisationsformer 

Det finns flera olika strukturer att forma en arbetsordning på en arbetsplats efter. Hierarkier, 

nätverk eller teamarbete kan nämnas som de vanligast förekommande. Alla dessa 

arbetsformer har fördelar samt nackdelar. Hierarkier erbjuder trygghet och tydlighet. En 

styrka i hierarkiska beteenden är att de blir effektiva medan en svaghet i denna 

arbetsorganisation, framför allt inom sjukvården, är att det blir ojämnställt könsmässigt och 

kan föda ett arrogant beteende (Di Palma, 2004). Nätverk är en organisationsform som 

framstår som modern och som till skillnad från hierarkier inte bygger på maktcentrering utan 

ett medbestämmande (Abrahamsson, 2007). Nätverksorganisering gör att alla inom nätverket 

har en jämnställd position som medför att mer jämnställt arbetsklimat. Teamarbete är en 

arbetsform som är vanligt förekommande inom sjukvården. Ofta förekommer teamarbete i 

kombination med hierarkier. Detta gör ansvarsfördelningen tydligare men leder även till att 

hierarkierna förstärks. Di Palma (2004) beskriver en sämre flexibilitet i multiprofessionella 

team jämfört med samarbete mellan lika yrkeskategorier, gällande vilka arbetsuppgifter som 

får göras av vem, vilket kan bero på hierarki inom teamet. 

 

Genusperspektiv 

Traditionellt sett har könsindelningen mellan yrken inom sjukvården varit sådan att det 

manliga könet dominerat läkaryrket och det kvinnliga könet varit dominant inom 

sjuksköterskeyrket. Detta har placerat kvinnor i en lägre hierarkisk position inom 

sjukvårdshierarkin. Zelek & Philips (2003) visar i sin studie att manliga läkare har en större 

makt över sjuksköterskor än kvinnliga läkare. När sjuksköterskeyrket föll under ett legitimerat 

ansvar steg statusen i sjuksköterskeyrket och sjuksköterskorna tog ett kliv uppåt i hierarkin.  

Dock kvarstår rollen som underordnad läkaren för såväl manliga som kvinnliga 

sjuksköterskor. Hur vi kommunicerar har visat sig vara olika mellan män och kvinnor. 

 

Nilsson & Sätterlund-Larsson (2005) visar i sin studie att manliga sjuksköterskor är mer 

direkta i sitt sätt att kommunicera än sina kvinnliga kollegor. Männen i studien beskrev att de 

tyckte att kommunikationen män emellan oavsett yrkeskategori var lättare. De beskrev att de 

kunde kommunicera med ”rakare rör” när de talade med andra män. Enligt studien gav detta 

de manliga sjuksköterskorna en naturlig autoritet i sin yrkesroll. Operationssjuksköterskan har 

en central roll i teamarbetet inne på operationssalen. Kommunikationsförmåga, ledarskaps 

attribut i form arbetsledarförmåga samt förmågan att uppfatta situationen väger tungt i 

yrkesrollen och färdigheter i detta höjer operationssköterskans status och därmed den 
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hierarkiska ställningen (Gillespie, Chaboyer, Wallis, Cheng, Werder, 2009). En historisk 

tillbakablick visar att hälso- och sjukvårdens arbetsorganisation har sitt ursprung i kyrkans 

och militärväsendets hierarkiska organisation (Albinsson & Arnesson 2000). Intressant i detta 

är att både inom kyrkan och militärväsendet är huvuddelen anställda män. Vårdens arbetskraft 

tenderar att tydligt domineras av kvinnor, kvinnor i en manlig organisation. 

 

Hierarkiska strukturer 

 Hur ett ledarskap bedrivs förefaller ha stort inflytande på trivseln på arbetsplatsen samt på 

medarbetarens hälsa enlig Fransson- Sellgren (2007) och Nyberg (2009). Enligt 

Nationalencyklopedin (2011) är hierarkier systematiskt fördelade i över- och 

underordningsförhållanden och har en pyramidform. Hierarki definieras som social 

rangordning och beskrivs som en organisationsform med utvecklat centralstyre.  I dessa finns 

klara regler gällande ansvarsfördelning och beslutsfattning. Enligt Bleakley et al. (2006) är 

sjukvården djupt präglad av hierarki. Det finns en uttalad konservatism inom sjukvården 

vilket gör att de strukturer som finns där inte är lätta att ändra. Gamla strukturer inom 

vårdorganisationen lever kvar (Doyal & Cameron, 2000). Det karaktäristiska 

multiprofessionella teamarbetet på operationssalen tenderar att domineras av hierarkin och det 

inomprofessionella arbetet snarare än av det avsiktliga samarbetet (Bleakley et al. 2006). 

Dålig samarbetsförmåga och tydliga hierarkier ökar risken för att patienter kommer till skada. 

 

Det leder också till att arbetsmiljön blir sämre och att segregationen mellan de professioner 

som arbetar på operationssalen ökar. Bleakley et al. (2006) beskriver i sin artikel hur ”vi och 

dem” tänkandet inom de yrkesgrupper som är verksamma på operationssalen ökar 

segregationen dem emellan samt att detta förstärker hierarkin på operationssalen. Det finns 

tydliga internationella skillnader i hur teamarbetet bedrivs. Ansvarsområdet för en 

operationssjuksköterska skiljer sig markant mellan olika länder. I USA är det t.ex. oftast den 

sjuksköterskan med högst kompetens och störst erfarenhet som arbetar som osteril assistent 

till sterilklädd operationssjuksköterska på salen. I Sverige utförs detta arbetet av en 

operationsundersköterska. I England är det läkaren som utför den preoperativa 

huddesinfektionen samt draperar patienten inför operationen. I Sverige ingår detta i 

kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskan.  

 

Behovet av tydliga beslutsgångar inom operationssjukvården kan vara det som låter 

hierarkiska strukturer, vilka ofta beskrivs som omoderna, leva kvar. De akuta situationer som 
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kan uppstå på operationssalen kräver tydlig beslutsfattning. Vid kaotiska situationer kan man 

inte gemensamt bära ansvar, då är en tydlig ansvarsfördelning något som kan ge stabilitet och 

vägledning. Här krävs auktoritet och påtaglig styrning jämfört med harmoniska situationer 

enligt de Klerk (1996). Enligt Abrahamsson (2007) är hierarki inte ett populärt begrepp. Han 

reflekterar över den negativa klang begreppet kommit att innefatta. Dock ifrågasätter han om 

hierarki endast är av ondo.  

 

Problemformulering 

Sjukvården är uppbyggd med en tydlig hierarkisk struktur där den medicinskt ansvariga 

läkaren i teamet befinner sig överst i hierarkin och skall leda det tvärprofessionella arbetet på 

operationssalen. Den hierarkiska strukturen styr arbetet på operationssalen. Eftersom det finns 

både för och nackdelar med en hierarkisk organisation är det intressant att studera hur 

operationssjuksköterskor som arbetar på en operationsavdelning upplever sin arbetssituation 

och arbetsorganisationen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att studera hur operationssjuksköterskor upplever att arbeta inom den 

arbetsordningen som finns på operationssalen, samt hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och arbetsorganisation i relation till hierarkiska strukturer. 

 

METOD 

Design 

Explorativ deskriptiv design. 

 

Informanter 

Urvalet till studien var strategiskt. Sex specialistsjuksköterskor på en kirurgisk 

operationsavdelning med vidareutbildning inom operationssjukvård ingick i studien. Då ett 

strategiskt urval förelåg förekom inte något bortfall, detta innebar att om någon tillfrågad till 

att delta i studien skulle tacka nej, skulle en annan person med likvärdig erfarenhet och ålder 

tillfrågas att delta i studien. En tillfrågad avböjde att delta i studien varpå denna ersattes med 

en annan informant med liknande erfarenhet, ålder, etnicitet och kön. För att försöka få bredd 

och djup i studien kom valet av deltagare att vara sådant att spridning av ålder, kön, etnicitet 
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och antal år i yrket tillgodosågs. Detta gjordes med hjälp av information från avdelningens 

personalavdelning. 

 

Tabell 1. Presentation av informanter. 

Informant  Kön Ålder Antal år i yrket Svensk/ icke 

svensk 

1 Kvinna 35 5 Icke svensk 

2 Kvinna 40 15 Svensk 

3 Man 35 10 Svensk 

4 Man 40 15 Svensk 

5 Kvinna 60 35 Svensk 

6 Kvinna 45 5 Icke svensk 

 

 

Datainsamlingsmetod  

Insamling av data till studien skedde genom intervjuer med öppna frågor enligt intervjuguiden 

(Se bilaga 2). Intervjuguiden är uppbyggd med tre öppna huvudfrågor, följt av mera 

sonderande frågor samt avslutningsvis några tolkande frågor som bekräftar och tydliggör det 

informanten svarat och täcker in de områden som berörs i problemformuleringen. 

 (Kvale & Brinkmann 2009 

 

En provintervju utfördes för att säkerställa att intervjuguiden var tillämpbar. Efter 

provintervjun gjordes bedömningen att inga ändringar var nödvändiga och provintervjun kom 

sedan att inkluderas i materialet 

 

Procedur 

Tillstånd till studien erhölls skriftligen från verksamhetschefen på berörd operations 

avdelning. Författaren informerade muntligen samt skriftligen om studien innan tillstånd 

erhölls. Genom att studera personallistor med namn, ålder samt anställningsår valdes sex 

informanter ut vilka sedan tillfrågades att delta i studien. Intervjupersonerna informerades 

muntligen på en yrkesgruppsträff samt även skriftligt om studien (Se bilaga 3).  Utvalda 

informanterna fick enligt egna önskemål boka in tid för intervjun. Intervjuerna utfördes av 

författaren till studien. Alla intervjuerna ägde rum på ett enskilt rum på arbetsplatsen. Vid 

intervju tillfället tillfrågas deltagarna om de läst den skriftliga informationen och om de 

förstått studiens syfte. Om så inte vara fallet gick författaren till studien gemensamt med 

deltagaren igenom den skriftliga informationen så att syftet klargjorts innan intervjuerna 



7 
 

inleddes. Informanterna informerades om att det var deras egen erfarenhet och upplevelse som 

var i focus under intervjun. Innan intervjun började fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning. 

 

Analysmetod 

Av intervjumaterialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman 2004). 

Data bearbetades genom att intervjuerna, de enheter som analyseras, transkriberas ordagrant. 

De skratt och pauser som intervjuerna innehöll skrevs med vid transkriberingen för att få en så 

korrekt transkribering som möjligt. Materialet lästes sedan flera gånger av författaren för att 

kunna dela in det i meningsbärande enheter. För att minska det transkriberade materialet 

kondenserades meningarna och benämndes med ett kodord. Kodordet användes för att kunna 

förklara meningens innebörd utan att förlora kärnan i det informanten sagt. 

Utifrån det kondenserade materialet skapades kategorier och subkategorier vilket utgör 

huvuddraget i denna typ av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och Lundman 2004).  

När den kvalitativa innehållsanalysen gjordes användes olika begrepp. Begreppen presenteras 

enligt Graneheim och Lundman (2004): 

 

 Meningsbärande enheter. Detta innebär att stycken från det transkriberade materialet 

som svarade mot studie syfte, lyftes fram. 

 Kondensering, vilket betyder att talspråk tas bort ur meningen för att göra data mer 

överskådligt samt förhindra feltolkning. 

 Kod; koden är en sammanfattning av den kondenserade meningen och utgör en 

kortfattad beskrivning av densamma. 

 Subkategorier används för att finna större sammanhang i materialet.  

 Kategorier samlar ihop subkategorier till en enhet. 

 

Tabell 2.Exempel på kondensering: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod  Subkategori  Kategori  

Jag tycker att i 

vårat jobb är vi 

nästan alltid 

beroende av 

någon annan 

som hjälper oss 

och det är den 

Jag tycker att 

jag i mitt arbete 

nästan alltid är 

beroende av 

någon som 

hjälper mig. 

Jag är 

beroende av 

andra för att 

kunna utföra 

mitt arbete 

Beroende av 

varandra 

Teamet i focus 
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här osterila 

personen på sal. 

 

Hänsyn till etiska aspekter  

Deltagarna i studien informerades om studiens syfte och metod både muntligen och skriftligt. 

Deltagarna garanteras konfidentialitet. Datainsamlingsmetoden i form av intervjuer baserades 

på de grundläggande forskningsetiska principerna som, bevarad integritet för informanten 

samt att författaren tillika intervjuare förhöll sig neutral till de data som framkom under 

intervjuerna. Materialet till studien förvaras avidentifierat samt inlåst hos författaren. Studie 

deltagandet är helt frivilligt. De som valt att delta i studien informerades om att de när som 

helst kan välja att avbryta deltagandet utan att behöva motivera varför (Världsläkarförbundets 

Helsingforsdeklaration 2002). 

 

RESULTAT 

Nedan i tabell 3 redogörs för resultatet av denna studie. Fyra kategorier och subkategorier 

presenteras. 

 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Patienten i fokus Helheten runt patienten 

Patientomvårdnad det mest centrala 

Patienten utsätts för risker 

Roller på operationssalen Operationssjuksköterskans roll 

Utbildningens betydelse 

Kompetensens olika ansikten 

Ansvarsfördelning 

Teamet i fokus Tvärprofessionellt samarbete 

Beroende av varandra  

Kommunikation inom teamet 

Maktutövning 

Känslor av maktlöshet 

Känslor av flyt i arbetet 

Respekt för varandra 

Hierarkier i praktiken Olika mellan generationerna 

Genus perspektiv 

Att förhålla sig till hierarki 
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Patienten i fokus 

Helheten runt patienten 

Arbetet runt en patient inne på operationssalen består av en mängd åtskilda moment vilka 

tillsammans bidrar till att omvårdnaden av patienten blir så professionell och god som möjligt. 

Informanterna beskriver operationssjuksköterskan som en slags sammanförande länk mellan 

de olika momenten. Att se helheten runt patienten på operationssalen blir en betydelsefull del 

i hennes/hans arbete runt patienten. Hon/han hamnar i en slags mellanposition i hierarkin 

vilket medför en slags medlande roll mellan de olika yrkesgrupperna som deltar i vården av 

patienten. 

 

”Som operationssjuksköterska har man ju en, ehh… den stora överblicken så att alla delar 

ska fungera ihop för att vi ska kunna utföra den här operationen.” (2) 

 

”Sen har ju jag min egen del mer som ett sorts sammanförande organ, åh liksom få det här 

med helhets begreppet.”(5) 

 

”Det jag kan tycka är operationssköterskans, en av de viktigaste uppgifterna, att få 

helheten.”(1) 

 

Patientomvårdnad 

Organiseringen runt en operation är till stor del uppbyggd kring omvårdnaden av patienten, 

ibland kan yttre faktorer så som dålig planering av operationsmetod och beslutsfattning 

gällande den medicinska vården av patienten ha negativ inverkan på arbetsmiljön på 

operationssalen. Det är viktigt att den specifika operationen i fråga går att utföra, att 

utrustningen på operationssalen är funktionell för ändamålet, samt att vilken personalkategori 

man än tillhör så bör omvårdnaden av patienten vara det som avgör hur arbetet runt 

densamma skall utföras. Störande faktorer i omgivningen som t.ex. dålig planering av 

operationen kan ha en negativ inverkan på god patientomvårdnad. Informella ledare kan göra 

att beslut gällande vården av patienten blir felaktiga och försvårar omvårdnadsarbetet.  

Fokus glider ifrån patienten och hamnar istället på organisatoriska bestyr på operationssalen. 

Detta anser informanterna vara negativt i deras psykosociala arbetsmiljö. Informanterna 

upplever att den hierarkiska organisationen är ett hinder för dem när de skall utföra god 

omvårdnad av patienten. De upplever att deras ansvarsområde inte ses som viktigt. 
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Informanterna lägger vikt i att det inte borde ha någon betydelse vilken yrkeskategori man 

tillhör, utan att det gemensamma arbetet runt patienten borde vara allas fokus. 

 

”…det ställer ju till väldigt mycket för mig, jag kanske har planerat för det här andra och så 

tillkommer det en annan grej, i slutänden får jag göra det bästa av situationen och liksom 

tänka: Förhoppningsvis är det här det bästa för patienten. Vi spelar alla på samma nivå, vi är 

här för patienterna, sen om du är professor eller om det är en undersköterska- skit samma .” 

(4) 

 

Patienten utsätts för risker 

Eftersom vården är uppdelad i olika yrkeskategorier, med sinsemellan tydlig rangordningar 

anser informanterna att uppdelningarna kan vara hindrande när det gäller att utföra ett 

patientsäkert arbete. Informanterna beskriver dessa hierarkiska uppdelningar som hindrande 

och de kan resultera i känslan att deras röst inte blir lyssnad på eller hörd när det gäller risker 

för patienterna. Informanterna menar att då hierarkier får styra arbetet på operationssalen 

finns inget utrymme för samarbete mellan yrkeskategorierna och detta kan i sin tur vara en 

risk för patienten i form av utebliven kommunikation och dialog mellan yrkesgrupperna. Då 

har de hierarkiska strukturerna bidragit till ett mindre patientsäkert arbetssätt då de hindrar 

samarbetet runt patienten på salen. 

 

”När man har en sån kirurg så är det ju mindre risk att jag säger någonting om jag tycker att 

någonting inte stämmer, inte är rätt…Att inte ses som viktig, det gör ju att jag tappar sugen 

när jag står med den här kirurgen nästa gång. Det är ju faktiskt en risk att jag kanske känner 

att det spelar väl ingen roll vad jag gör och vad jag säger för det är ju inte intressant eller 

relevant.”(1) 

 

Roller på operationssalen 

Operationssjuksköterskans roll 

Informanterna är samstämmiga i sitt sätt att beskriva sin roll på operationssalen. De är de som 

ska planera så att ingreppet går att genomföra rent operationstekniskt. Hierarkiskt sett finner 

man att operationssjuksköterskorna beskriver sin roll som ganska högt upp i hierarkin på 

salen. 
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”…det är ändå op-systern som är arbetsledaren på salen, så op-systern är nog den som är 

högst rang på salen känner jag, för det är jag som ansvarar för sterilitet och allt.”(4) 

 

 Informanterna upplever att deras roll är en slags sammanlänkande funktion mellan de övriga 

yrkeskategorierna på salen samt att de har en arbetsledande funktion i arbetet runt patienten. 

Att tillsammans med anestesisjuksköterskan se till att alla på salen arbetar med 

omvårdnadsinriktat fokus. 

 

”Man är lite som någon sorts central som ska leda vidare olika information och känslor och 

så…”(1) 

 

Det framkommer även att informanterna upplever att deras roll ses olika utifrån vilken 

yrkeskategori man frågar. En informant anser att läkare högt upp i hierarkin ser 

operationssjuksköterskan som någon som bara ska finnas där för hans/hennes skull som en 

slags service funktion.  

 

”Jag är den som ska ta emot, få instrument slängda på mig och ge tillbaks dem i rätt ordning. 

Ens yrkesroll blir verkligen förminskad till att bara vara någon som tar hand om 

instrumenten.”(1) 

 

Utbildningens betydelse 

Utbildningsnivå har enligt informanterna i studien ett klart samband med var i hierarkin man 

befinner sig. Genom att utbilda sig stiger man i hierarkisk nivå inom sjukvården. De 

hierarkiska stegen finns både inom den egna professionen samt mellan de olika 

professionerna. Sjuksköterskor med vidareutbildning, anses som högre upp i hierarkin inom 

yrkesgruppen oberoende av specialist kompetens. 

 

”När man läser vidare, så är det ju inte bara det att man läser vidare till den utbildningen 

utan du kommer ju upp också i den här sjuksköterskehierarkin.”(6) 

 

”Jag och narkossköterskan, vi är ju helt, helt lika utbildningsmässigt.”(3) 
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Läkaren är den med längst akademisk utbildning vilket ger denna yrkesgrupp en högre 

ställning i sjukvårdshierarkin. Dessa hierarkiska indelningar påverkar det psykosociala 

arbetsklimatet enligt informanterna. 

 

”Det finns en utbildningsmässig hierarki utefter vem som har den längsta vårdutbildningen 

eller medicinska utbildningen och då blir det han som är ansvarig för patienten ytterst.”(5) 

 

”Man kan känna av hierarkin väldigt tydligt när det dyker upp någon stjärna gärna med 

någon härlig titel någon professor eller någonting. Då blir det tyst, det kan ha varit väldigt 

skojigt och trevligt och då blir det allvar, det är ingen som kan skämta och man kanske inte 

ens använder förnamn liksom…”(3) 

 

Kompetensens olika ansikten 

Det finns en skillnad i kompetens enligt informanterna som uttrycker skillnad i reell och 

formell kompetens. Den formella kompetensen efter genomförd utbildning, leder inte alltid 

automatiskt till en högre hierarkisk nivå utan den formella kompetensen som beskrivs infinna 

sig efter flera yrkesverksamma år väger tyngre rent hierarkiskat än den formella kompetensen. 

I flera av intervjuerna beskrivs reell kompetens som något som lyfter den hierarkiska 

positionen. 

 

”Visst lyssnar jag på de som varit med länge. Det kan mycket väl vara någon som är av lägre 

utbildning som t.ex. en undersköterska som har jobbat mycket längre, att deras kompetens 

och värde eller vad man ska säga. Det dom säger väger tyngre.”(6) 

 

 Vidare framkommer det att oerfarna operationssjuksköterskor som ännu inte arbetat upp sin 

reella kompetens upplever att de hamnar i en lägre hierarkisk position än undersköterskan. 

 

”… och då har det blivit så att jag har gett mig för jag tänker att den här personen har mer 

erfarenhet, även om jag någonstans vet och har kunskaperna....”(2) 

 

Ansvarsfördelningen 

Informanterna anser att ansvar är något som påverkar var i hierarkin man hamnar. Det är 

viktigt med en tydlig ansvarsfördelning runt patienten på operationssalen. Ett stort ansvar 

leder till en högre ställning i hierarkin. Informanterna upplever sig ha ett stort ansvar i vården 
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runt patienten. Ansvarsfördelningen är även viktig ur patientsäkerhetssynpunkt då det gäller 

att våga ta ansvar för sina egna och även andras handlingar och kunna bryta in och stoppa om 

något inte är rätt. Tydlig ansvarsfördelning på operationssalen underlättar samarbetet runt 

patienten. 

 

”Det är ju väldigt bra att det finns den här hierarkiska stegen, att det är någon alltid, oftast, 

över som vågar ta ett beslut.”(4) 

 

Ansvar kopplas i intervjuerna även till arbetsmängd. Desto mer man har att göra, desto större 

ansvar har man. En informant ser samband mellan hierarki och ansvar genom att i en 

hierarkisk organisation är ansvaret väldigt uppdelat. 

 

”När man säger hierarki, då hör man såhär; då känner jag att det är väldigt uppdelat. Den 

gör det och den gör det. Den har ansvar för det och den har ansvar för det…” (6) 

 

Att ansvaret är uppdelat skapar även trygghet och leder till att det blir en tydlighet vilket är 

bra enligt informanterna. 

 

”Det skapar en trygghet för de människorna som är där. Jag behöver inte fundera på vem 

som ska göra vad.”(5) 

 

 Teamet i focus 

Tvärprofessionellt samarbete 

Samarbetet i teamet på operationssalen är avgörande för hur den psykosociala miljön upplevs. 

De gemensamma erfarenheterna och kunskaperna hos de i teamet inblandade personerna ska 

vävas samman till ett tvärprofessionellt team som tillsammans skall utföra arbetet runt patient 

på operationssalen. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av vilka personer och vilken 

kompetens dessa personer har.  

 

”Den psykosociala arbetsmiljön inne på salarna, ja alltså det börjar ju ganska direkt när 

man kommer till jobbet och kollar var man ska vara, och vem man ska jobba med. Och det 

som jag tänker på då är ju kompetensen direkt.”(6) 
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Beroende av varandra 

Samarbetet på salarna påverkas av de olika yrkesgruppernas kunskaper och kompetens. Var 

och en har olika ansvarsområden vilket leder till ett beroende mellan yrkesgrupperna. Som 

operationssjuksköterska är man konstant beroende av en annan kollegas hjälp. Det vanligaste 

är att den osterila assistenten på operationssalen är undersköterskan som då hjälper 

operationssjuksköterskan med göromål som t.ex. tar fram sterila instrument, förbandsmaterial, 

suturer etc. Informanterna uttrycker att det blir en beroendesituation, där de är helt beroende 

av denna kollegas kompetens. Den psykosociala arbetsmiljön är påverkad av hur väl den 

osterila assistenten utför sitt arbete. 

 

”Mitt jobb blir faktiskt mycket svårare och det blir faktiskt konsekvenser på operationen 

också om man inte har någon som är bra ”pass” då som man säger.”(1) 

 

Kommunikation inom teamet 

För att teamarbetet skall flyta på smidigt krävs en bra kommunikation mellan yrkesgrupperna. 

Informanterna beskriver hur kommunikationen påverkar den upplevda psykosociala 

arbetsmiljön på ett tydligt sätt. Hierarkin kan avspeglas i kommunikationen på 

operationssalen genom att verka bromsande eller erbjuda förutsättningar för en god 

kommunikation mellan yrkesgrupperna. Detta kan i slutänden påverka hur väl resultatet av 

teamets arbete faller ut. Beslut som rör patienten där teamet inte fått komma till tals utan 

beslutet tagits högt upp i hierarkin på läkarnivå, utan kommunikation med övriga kollegor 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. Informanterna påtalar att kommunikationen 

kan vara ett maktmedel.  

 

 ”Att man har en person som har bestämt sig, utan den här dialogen och det har ju hänt 

ganska många gånger att man har haft rätt, och sen har det ju visat sig, att det blev inte så 

bra. Och då känner man sig inte så tillfreds, för man har inte haft möjlighet att mötas på 

halva vägen var, inte –Okej, men varför tänker du så?...”(5) 

 

Maktutövning 

Makt kan utövas mellan teammedlemmarna. Makt kan kopplas till hierarki. Genom att vara 

tydligt med att visa sin position i hierarkin upplever informanterna att det speglar 

maktutövningen på operationssalen mellan professionerna. Om den som har mycket makt inte 

anser att övriga teammedlemmars kompetens och erfarenheter ska få utrymme kan detta 
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bromsa samarbetet och utvecklingen på operationssalen. Informanterna ser olika anledningar 

till behov att utöva makt över sina kollegor. Det kan bland annat kopplas till osäkerhet. 

 

”Personer som är osäkra i sin profession, då tror jag att det kan vara ganska vanligt att på 

något sätt så måste man visa, att jag kan och vet hur det här ska vara.” (2) 

 

Vidare kan detta bromsa det tvärprofessionella samarbetet. Behov av att visa sin makt om 

man befinner sig högt upp i hierarkin kan förhindra att övriga kollegor i teamet kan bidra till 

det tvärprofessionella arbetssättet. 

 

”Det kan förekomma när man skulle vilja vara med och bidra till kunskapen och bidra till ett 

professionellt arbetsätt men p.g.a. personer som utövar sin makt så drar man sig ett steg 

tillbaka och då kommer inte ens egna kunskaper fram.” (5) 

 

Känslor av maktlöshet 

Operationssjuksköterskan yrkesroll innebär att hon/han till stor del av sin tid står sterilklädd 

vid operationssåret vilket leder till att hon/han är beroende av hjälp utifrån när det behövs 

material eller liknande till operationen. Informanterna upplever en maktlöshet i detta beroende 

som gör att den psykosociala arbetsmiljön kan upplevas jobbig.  

Yttre faktorer som kollegors bristande kompetens bidrar till känslan av maktlöshet. 

 

”Såna här saker som man inte kan göra någonting åt, det mår man jättedåligt av, Ja 

maktlöshet det är jobbigt.”(2) 

 

 Andra yttre faktorer som beslut rörande verksamheten, stela hierarkiska system, där beslut tas 

högre upp i hierarkin utan evidens gällande patientsäkerhet och omvårdnadsförankring är 

något som även det skapar en känsla av maktlöshet. Detta påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön på ett negativt sätt.  

 

”…så det var bara att göra, fast det inte stämde heller, det fanns inte skrivet på papper det 

heller, det som den här chefen sa.” (6) 
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Känsla av flyt i arbetet 

När samarbetet flyter på smidigt så upplevs den psykosociala arbetsmiljön som mindre 

hierarkisk. Flyt i arbetet hänger tydligt ihop med upplevelsen av en god psykosocial 

arbetsmiljö. Flytet i arbetet avgörs enligt informanterna av faktorer som kompetensnivån och 

samarbetsförmåga. 

 

”Beroende på vilka personer som är inne på salen, om det är personer som det går bra att 

samarbete med och om man känner att det är ett flyt i arbetet, så fungerar den psykosociala 

arbetsmiljön bra.” (5) 

 

”…alla vet liksom vad som förväntas av dem att göra.” ( 4) 

 

När det föreligger ett bra flyt i arbetet runt patienten, minskar känslan av hierarkiska 

uppdelningar på operationssalen. 

 

”När flytet blir bra då kan man nästan släppa lite och då kan man snacka om annat och det 

flyter på ändå.”(3) 

  

Respekt för varandra 

Informanterna påtalar vikten av respekt mellan de olika yrkesgrupperna runt patienten. Det 

handlar om att visa respekt för vars och ens kunskapsområden. Att bli ifrågasatt eller att inte 

få nödvändig tid för de yrkesspecifika arbetsmomenten upplevs som ett hinder i respekten 

mellan yrkesgrupperna. Att inte planera operationen tillsammans med all berörd personal eller 

låta informera övriga kollegor om det medicinska, upplevs som ett problem som handlar om 

att hela yrkesgruppens kompetens inte respekteras. 

 

”Det som gör att det inte blir bra i det psykosociala, det är det här att man hela tiden får 

förklara sig när man ska göra någonting.”(6) 

 

Hierarkier i praktiken 

Olika mellan generationerna 

Det framkommer i intervjuerna att det föreligger en skillnad i hur tydligt och hur viktigt den 

hierarkiska uppdelningen är beroende på vilken generation man tillhör, samt den upplevda 
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synen på informanternas yrkesroll. Informanterna beskriver att den yngre generationen läkare 

har ett annat synsätt vad gäller det tvärprofessionella arbetet på operationssalen. 

 

”De lite mer nyskolade de upplever det här som ett samarbete mer än att jag är i ett 

serviceyrke.” (1) 

 

 Alla informanter påtalar att det handlar om en yngre och en äldre generation av kirurger och 

att det föreligger en tydlig skillnad där emellan i hur stor betydelse och hur mycket hierarki 

påverkar samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna. De yngre kirurgerna beskrivs som 

mindre hierarkiska och arbetet som kirurg är ett arbete mer än en livsstil. Detta leder till att 

det blir ett lättare psykosocialt klimat på operationssalen och att samarbetet underlättas. Ur 

generationsperspektiv verkar hierarki som något omodernt som är på väg att fasas ut och blir 

mindre betydelsefullt för den yngre generationen. Detta kan bero på vårdens utveckling till ett 

mer tvärprofessionellt samarbetssätt där varje yrkeskategori besitter en kompetens som den 

har ansvar för att utföra enligt informanterna. 

 

”Ju yngre kirurg desto mindre spelar hierarkin roll, har man en gammal stöt som jobbat 

sedan jag inte fanns än de har ju en annan syn på min roll än vad en yngre kirurg har.”(1) 

 

Genusperspektiv 

Könsfördelning mellan män och kvinnor i vården är ojämn. Bland sjuksköteskorna är kvinnor 

överrepresenterad och bland läkarna är det flest män. Den psykosociala arbetsmiljön på 

operationssalen speglas av detta. En informant kände att detta påverkar dennes sätt att 

kommunisera med sina kollegor i teamet. Kommunikationen är inte lika direkt utan den 

påverkas av att det är många kvinnor inom operationssjukvården. Genom att det är många 

kvinnor på arbetsplatsen anser en informant att det är därför operationssjuksköterskans 

hierarkiska position blir lägre.  

 

”Man kanske inte anser operationssjuksköterskan eller till och med kvinnor som så 

viktiga.”(1) 

 

Att förhålla sig till hierarki 

Ordet hierarki förefaller vara negativt laddat. Det tydliggörs i att informanterna tidigt tar 

avstånd från sin roll i hierarkin. 
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”Jag är ingen hierarkisk person.”(3) 

 

”Jag tycker inte om hierarki och jag tar inte hänsyn till den så mycket faktiskt.”(2) 

 

Hierarki har således en negativ klang och informanterna förklarar det som att hierarki är något 

negativt och i en hierarki blir man inte lyssnad på. Hierarkier är toppstyrda och uppdelade i 

över och understeg och handlar i mycket om att värdera sig själv och andra på en skala. Det 

handlar om meriter och om reell och formell kompetens. 

 

”I den hierarkiska organisationen så innefattar den att du ifrågasätter inte någon, som är 

mer kompetent än du själv är.”(6) 

 

Hierarki är enligt informanterna ingen bra motivationsstruktur och underlättar inte det 

tvärprofessionella samarbetet. En stel hierarkisk organisation är negativt för den psykosociala 

arbetsmiljön enligt informanterna. 

 

Akuta situationer 

Arbetet på operationssal kan till stor del planeras och förbredas av teamet, men inte alltid. 

Akuta situationer som massiva blödningar under planerad kirurgi eller stora trauman som fort 

skall in på operationssalen, då det gäller att rädda liv, kan man inte planera för. Informanterna 

är samstämmiga i att då vill man ha en tydlig hierarkisk struktur. 

 

”Vi reagerar alla olika i stress och då är det viktigt att det finns en ledare som talar om när vi 

ska göra saker, hur vi ska göra, och att det är en person som håller i det här, det 

nödvändigaste för att det ska kunna fungera när det är så många olika parametrar”(5) 

 

I dessa situationer skapar hierarkin en trygghet som tydliggör de olika rollerna. 

Ansvarsfördelningen blir tydlig och detta underlättar samarbetet i teamet.  

 

”Jag tycker det är bra med hierarki på ett sätt, när det är väldigt kniviga situationer, så vet 

jag vem jag ska gå och fråga. Vem som har det slutgiltiga ansvaret att ta beslut.”(6) 
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Resultatet i studien visar att hierarkiska strukturer upplevs påverka den psykosociala 

arbetsmiljön. Hierarki upplevs ha en negativ inverkan på samarbetet på operationssalen. 

Resultatet visar att hierarki är något som upplevs tillhöra den äldre generationen. En 

informant uppgav att kvinnor var lägre i hierarkin än män. Vid akuta situationer är en tydlig 

ansvarsfördelning något som gör att hierarkiska strukturer underlätta arbetet på 

operationssalen. 

De fyra kategorier som kom att bli huvudresultatet i denna studie, ligger till grund för 

resultatdiskussionen. 

 

Resultatdiskussion  

Upplevelsen av att bedriva omvårdnadsarbete i en hierarkisk organisation  

De kategorier som framkommit ur föreliggande studies resultat kan alla kopplas till 

upplevelsen att arbeta inom en hierarkisk organisation. Bl.a. kan hierarkiska strukturer vara en 

risk för patentsäkerheten. Genom att personalen inte känner att det psykosociala 

arbetsklimatet tillåter att deras röst blir hörd eller att den hierarkiska indelningen på 

operationssalen inte tillåter dem att komma med synpunkter på den medicinska vården, kan 

patientsäkerheten komma i fara. Detta resultat stämmer överens med en studie gjord av 

Bleakley et al. (2006). Sjukvårdenens organisation är konservativ och de 

organisationsstrukturer som finns inom vården är svåra att ändra (Doyal & Cameron, 2004). 

Konservatismen kan leda till att arbetet runt den enskilda patienten på operationssalen utförs 

utan helhetsbild. Yrkesgrupperna fokuserar då endast på sin egen yrkesspecifika del runt 

patienten. Resultatet i studien visar att operationssjuksköterskorna känner att det till stor del är 

deras ansvar att få ihop helhetsbilden i omvårdnaden av patienten. Genom att lägga vikt vid 

ett gemensamt omvårdnadsfokus runt patienten på operationssalen, försöker sjuksköterskorna 

i föreliggande studie minska segregationen mellan yrkesgrupperna för att förebygga 

patientskador. I enighet med Bleakley et al. (2006)  är ett försök att minska segregationen 

mellan yrkesgrupperna ett sätt att öka patient säkerheten. 

Ansvar i relation till kompetens och utbildning 
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Det framkommer i min studie att det föreligger ett samband mellan utbildningsnivå och 

hierarki. Det beskrivs i form av beslutsfattande och att ta ansvar för arbetet på 

operationssalen. Albinsson och Arnesson (2000) skriver i sin avhandling att positionen en 

individ tillhör, kan sammankopplas till utbildningsmässig bakgrund. Jeffs et al. (2011) skriver 

att det finns en uppdelning i ansvar mellan yrkesgrupperna som ogärna frångås av 

sjuksköterskorna. Detta kan kopplas samman med att den med längst utbildning befinner sig 

högst upp i hierarkin och tillika har det yttersta ansvaret för patienten. Ansvarsfördelningen 

har en betydande roll i vilken hierarkisk position man hamnar i. Att ha denna tydliga 

ansvarsfördelning beskrivs som en trygghet. Ju större ansvar desto högre hierarkisk position 

intar man. Zelek & Philips (2003) tar i sin studie upp att när sjuksköterskeyrket föll under 

legitimerat ansvar, steg sjuksköterskornas hierarkiska position. Operationssjuksköterskorna 

vill vara delaktiga i besluten och bidrar gärna med sin kompetens. Dock framkommer att det 

yttersta ansvaret för patienten är något som läkaren har och bör ha. Detta accepteras och 

presenterats i resultatet av föreliggande studie. Det visar sig dock att kompetens är något som 

har två sidor. Detta beskrivs som reell och formell kompetens och resulterar i olika 

hierarkiska placeringar. En operationssjuksköterska som varit yrkesverksam i många år 

besitter samma formella kompetens som en nyutbildad kollega men hon/han har även 

förvärvat sig en reell kompetens som placerar henne/honom högre upp i hierarkin. Det 

framkommer att en mycket erfaren operationsundersköterska kan ta plats högt upp i hierarkin 

genom att ha förvärvat sig en betydande reell kompetens.  Detta resultat styrks av Riley & 

Manias (2006) studie som beskriver att de operationssjuksköterskor som har kunskap om 

läkarnas individuella behov under kirurgi för att hjälpa läkaren att utföra ett riktigt bra arbete 

hade en högre status i hierarkin.  

Makt och maktlöshet i teamarbetet 

Tvärprofessionellt samarbete ger olika förutsättningar för hur den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs, det framkommer i föreliggande studie. Teamarbetet påverkas av vilka personer som 

ingår i teamet och deras kompetens är en viktig bidragande faktor till hur väl arbetet på 

operationssalen flyter. Ett tvärprofessionellt team som har en dålig flexibilitet mellan 

yrkesgrupperna leder till att hierarki får större inflytande på den psykosociala arbetsmiljön 

enligt Di Palma (2004). Detta kan jämföras med det som framkommer i föreliggande studie 

som i resultatet visar att samarbetet i teamet påverkas av hierarkiska strukturer och att 

personalen på operationssalen är mycket beroende av varandras kompetens i det 

tvärprofessionella teamet. Beroendet kan ibland leda till en känsla av maktlöshet. Att inte bli 
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förstådd eller att inte få den hjälp som behövs, upplevs som ett stort stressmoment bland 

operationssjuksköterskorna i denna studie. Detta påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

negativt och stress har en negativ inverkan på teamarbete (Hull, Arora, Kasseb, Kneebone,& 

Sevdalis, 2011).  

Makt kan utövas mellan de olika teammedlemmarna, på olika sätt, och av olika anledningar. 

En anledning till att maktutövning förekommer kan vara osäkerhet i sin roll i teamet. Gillespie 

et al.(2010) beskriver det tvärprofessionella arbetet på operationssalen som en bidagande 

faktor till komplexa sociala relationer.  Det är viktigt att visa och känna respekt för varandras 

olika kunskapsområden för att teamarbetet skall flyta på smidigt. Att bli ifrågasatt eller att bli 

motarbetad i sin profession är en starkt bidragande faktor till en dålig psykosocial arbetsmiljö 

och föder tillika en känsla av maktlöshet. Denna studie visar att genom delaktighet och en 

ökad förståelse mellan professionerna i teamet ökar respekten och förståelsen för varandra. 

Gillespie et al.(2010) skriver i sin studie att utbildning har ett stort värde för en ökad 

förståelse mellan teammedlemmarna. Denna studie visar hur viktigt teamets totala kompetens 

bedöms av operationssjuksköterskorna. De beskriver att hög kompetensnivå hos all personal 

på operationsalen underlättar och bidrar till en god arbetsmiljö medan kompetensbrist hos 

kollegor på operationssalen leder till känsla av maktlöshet. 

Hierarki, generation och genus 

Studien visar att det upplevs finnas stora skillnaden i hur de olika generationerna förhåller sig 

till hierarki. Olika beteenden ger uttryck för detta. För de äldre generationerna, med detta 

avses här personer födda på 40 och 50 talet, är hierarkin mer befäst. De hierarkiska 

strukturerna har en naturlig del i deras yrkesroll. Detta kan visas genom en tydlighet i att 

han/hon står högre än övriga teammedlemmar i hierarkin på operationssalen. Genom att inte 

tillåta en öppen dialog, att vara ointresserad av övriga kollegors synpunkter gällande 

patientens vård kan de ge uttryck för ett hierarkiskt synsätt. De yngre generationerna av läkare 

upplevs lägga mer vikt vid teamarbetet på operationssalen än på de konservativa hierarkiska 

indelningarna med läkaren i topp och sjuksköterskor och undersköterskor i mellanposition och 

det lägre skiktet i vårdhierarkin. Bleakley et al.(2006) beskriver hur det konservativa synsättet 

förstärker hierarkins betydelse och verkar negativt för det tvärprofessionella samarbetet på 

operationssalen.  

Kvinnor är överrepresenterade bland sjuksköterskor, huvuddelen av läkarna är män. Genom 

den könsuppdelning som finns inom sjukvården påverkas operationssjuksköterskans roll i 
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hierarkin till att bli lägre till följd av detta. Albinsson & Arnesson (2000) skriver i sin 

avhandling att sjukvårdsorganisationen kännetecknas av en hierarkisk struktur där 

yrkeskategorierna placeras i olika grupper, läkarna i toppen med flest män representerade, 

sjuksköterskor och undersköterskor i bas och mellanskiktet. Att flest kvinnor finns i dessa 

sistnämnda nivåer i hierarkin leder till att hierarkiska indelningen förstärks av genusordningen 

inom vården. Det framkommer i föreliggande studie att de hierarkiska indelningarna på 

operationssalen till stor del upplevs ha en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

Resultat som detta presenteras av flera andra studier (Albinsson & Arnesson, 2000; Bleakley 

et al., 2006; Gillespie et al., 2010). I denna studies resultat framkommer dock att när det blir 

akuta svåra situationer, t.ex. stora trauman med multipelt skadade patienter, är det en tydlig 

ansvarsfördelning som efterfrågas. 

 

Metoddiskussion  

Graneheim och Lundman (2004) skriver att trovärdigheten i kvalitativa studier bygger på 

begreppen giltighet (credibilility), pålitlighet/stabilitet (dependability), överförbarhet 

(transferability). Begreppen leder till att kvalitativa studiers trovärdighet kan beskrivas utifrån 

olika perspektiv. Graneheim och Lundman (2004) belyser även vikten av mängden insamlad 

data som betydelsefullt för studiers trovärdighet. Genom att använda en intervjuguide med 

öppna svar och att författaren medvetet haft en strävan att inte påverka informanten i dennes 

svar stöds tillförlitligheten i denna studie. I samband medintervjuerna tydliggjordes det att det 

var just informantens egen erfarenhet och upplevelse som stod i focus. 

Pålitlighet (dependability) 

För att i det transkriberade materialet skapa känslan av sammanhang samt kunna återskapa 

den stämning som fanns vid intervjutillfällena har intervjumaterialet transkriberats ordagrant. 

Intervjuerna innehöll skratt och pauser vilka även de tagits med vid transkriberingen för att 

stärka trovärdigheten. 

Eftersom författaren till studien själv arbetar inom samma område som informanterna, fanns 

en avsiktlig fåordighet hos henne för att inte påverka informanten med det hon själv sa. 

Fördelen med att arbeta inom samma område som informanterna är förståelsen för det 

informanterna berättat vid intervjuerna. Nackdel med erfarenheter inom samma område kan 

vara risken att läsa in saker i det informanterna sagt samt att övertolka det som framkommer i 

intervjuerna. 
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Intervjumaterialet kom att innehålla alla de följdfrågor som finns presenterade i 

intervjuguiden, de ställdes utan inbördes ordning om och när informanten behövde vägledning 

i fortsatt berättande. Data samlades in under en kort tidsperiod med en till ett par dagars 

mellanrum mellan intervjuerna. Den kompakta tidsramen under vilka intervjuerna utförts har 

förhindrat att data kunnat ändras över tiden. Enligt Graneheim och Lundman (2004) styrker 

detta pålitligheten i studien. Den ovana situationen att bli intervjuad och inspelad med 

ljudupptagning kan ha bidragit till en något spänd stämning i början av intervjuerna. Detta 

föreföll dock avklinga vartefter intervjuerna fortlöpte. Då alla intervjuer hölls på arbetsplatsen 

i ett avskilt rum erbjöds alla informanter samma miljö vilket styrker validiteten i intervjuerna 

då bias i form av störande yttre faktorer kunde undvikas. 

Giltighet (credability) 

Det transkriberade materialet delades in i meningsbärande enheter som sedan sorterades in i 

koder vilka bildade subkategorier. Av dessa subkategorier bildades slutligen kategorier. En 

svaghet i studiens metod är att som ensam författare inte ha någon att dela det analytiska 

arbetet med. För att kringgå detta har författaren låtit forskningskollegor ta del av materialet 

samt komma med synpunkter. Ett nära samarbete med handledaren som under processens 

gång tagit del av data har gjort att giltigheten i studien stärkts (Graneheim & Lundman 2004). 

Den totala överblicken som ensam författare till studien har varit fördelaktig ur 

trovärdighetssynpunkt då det inneburit en total delaktighet i alla de olika moment som 

arbetetsprocessen med studien erbjudit.  

Då data delats in i lagom stora meningsbärande enheter som sedan indelats i kategorier vilka 

täcker insamlad data väl, har författaren kunnat upprätthålla en god giltighet i studien. 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver giltighet med hur väl kategorierna täcker in 

insamlad data. 

För att ytterligare styrka giltigheten i studiens resultat användes citat från det transkriberade 

materialet som var representativa för de olika kategorierna. Citaten var även en hjälp när det 

gällde att få fram och kunna uttrycka det informantera upplevt samt de känslor som 

avspeglades hos dem under intervjuerna. 

Studien utfördes med informanter från en arbetsplats. Att inkludera informanter från flera 

arbetsplatser hade enligt författaren inte ökat studiens giltighet. Beslutet att endast inkludera 

en arbetsplats baseras på att det kan föreligga organisations mässiga skillnader mellan olika 
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arbetsplatser vilket kan medföra olika förutsättningar för informanternas psykosociala 

arbetsmiljö. Detta behandlas vidare i avsnittet förslag till fortsatt forskning. 

Överfarbarhet (transferability) 

Genom att göra metodpresentationen i denna studie så utförlig och tydlig som möjligt 

bedömer författaren att hon möjliggjort en bedömning att studiens resultat kan vara 

överförbart till liknande kontext. Det bör vara möjligt för andra forskare att bedöma resultatet 

som rimliga och rättvisa genom att studera det data som framkommit i min forskning. 

Slutsatser gjorda i kvalitativ forskning kan inte ses som faktiska bevis. Graneheim & 

Lundman (2004) förklarar att slutsatsen måste utvärderas genom dess inre logik och dess 

förmåga att förmedla information till andra. Fynden som gjorts i denna studie betraktas som 

lätt förståeliga och rimliga. Öppenheten i intervjuerna samt tillika i analysarbetet har 

tillsammans bidragit till att operationssjuksköterskans erfarenheter från operationssalen 

rörande arbetsorganisation och hierarkins påverkan på densamma varit i focus under hela 

arbetets gång. Författaren anser att syftet därmed är uppnått. 

Konklusion 

I studien framkommer att den hierarkiska indelningen mellan yrkeskategorierna i det 

tvärprofessionella teamet upplevs som något negativt i relation till psykosocial arbetsmiljö för 

teammedlemmarna. Hierarkiska strukturer upplevs även försvårara samarbetet mellan 

yrkesgrupperna på operationssalen. Det finns dock tillfällen när den tydlighet som finns i 

ansvarsfördelningen i den hierarkiska indelningen efterfrågas. Vid svåra situationer när det 

behövs tydlig beslutsfattning och arbetsledning, t.ex. vid stora trauman är ett hierarkiskt styre 

med dess tydlighet det som behövs för en god psykosocial arbetsmiljö.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att studera flera yrkeskategorier i liknande studier, eftersom det är 

möjligt att upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig mellan professionerna. Att 

inkludera flera operationsavdelningar kan även det öka förståelsen för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs. Genom att inkludera flera yrkeskategorier och flera 

operationsavdelningar i framtida studier möjliggörs en jämförelse mellan dem.  

Ett förslag på framtida forskning är att göra en större studie där fler personalkategorier och 

flera operationsavdelningar inkluderas samt att studera likheter och skillnader 

gällandeupplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i relation till hierarkiska strukturer. 
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Bilaga. 1 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård 

Perioperativ omvårdnad och medicinsk vetenskap 

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot 

operationssjukvård ska ha kompetens att enligt gällande kvalitetssystem ansvara för en 

god och patientsäker perioperativ omvårdnad genom att: 

 

• Säkerställa perioperativ omvårdnad i patientens vårdkedja genom att  

använda omvårdnadsprocessen 

• Kommunicera, informera och undervisa patienter, närstående, medarbetare, studenter och 

andra samt ge stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet 

• Tillsammans med operationsteamet ansvara för att bevara patientens värdighet, integritet 

och autonomi 

• Utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv stödja patienter som inte själva uttrycker 

informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov 

• Säkerställa patientens identitet, sidomarkering och ingreppets art 

• Tillsammans med operationsteamet ansvara för säker positionering av patienten vid olika 

kirurgiska ingrepp 

• Förebygga uppkomsten av vårdrelaterade skador och komplikationer i enlighet med 

evidensbaserad vård 

• Självständigt ansvara för att hygieniska och aseptiska principer tillgodoses så att det 

kirurgiska ingreppet kan genomföras på ett betryggande sätt samt ansvara för att 

förebygga och begränsa smitta och smittspridning 

• Självständigt ansvara för att systematiskt planera och organisera arbetet i samband med 

patientens kirurgiska ingrepp 

• Instrumentera och assistera vid kirurgiska ingrepp med ett evidensbaserat förhållningssätt 

• Ansvara för utförandet av kvalitativa och kvantitativa kontroller före, under och efter 
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kirurgiska ingrepp 

för att förhindra att material oavsiktligt kvarlämnas 

• Ansvara för att vävnadsprov omhändertas 

• I dialog motivera och stödja patienten till egenvård i samband med ett kirurgiskt ingrepp 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2011) 
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Bilaga.2  

Intervjuguide  

 

 Berätta hur du upplever du din psykosociala arbetsmiljö på operationssalen. 

 Kan du berätta hur du upplever arbetsorganisationen och din roll i denna på 

operationssalen? 

 Upplever du att hierarki spelar roll för din psykosociala arbetsmiljö och på vilket sätt? 

 

Följdfrågor till ovan nämnda frågor kommer att användas: 

 Var och hur i hierarkin skulle du beskriva din egen roll? 

 Kan du ge exempel på något negativt samt något positivt med hierarkiska strukturer på 

operationssalen. 

 Upplever du att det påverkar planeringen av ditt arbete utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv? 

 Kan du ge ett exempel på en händelse då du upplevt detta… 

 Kan du försöka förtydliga det? 

 Vill du utveckla vad du menar med... 

 Beskriv mer hur du menar... 
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Bilaga 3 

    

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev 

Information om 

 

Arbetsordning och upplevd psykosocial arbetsmiljö på operationssal 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Arbetet på operationssalen är baserat på flera yrkeskategoriers olika kompetensområden, detta 

ställer krav på samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna i det tvärprofessionella teamet. 

Inom sjukvården är miljön starkt präglad av hierarkiska strukturer, vilka i sin tur påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är inkluderad i arbetsmiljölagen 

som finns till för att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.  

 Studier har visat att många faktorer inom teamarbetet påverkar arbetsordningen och den 

upplevda arbetsmiljön. Detta får mig att vilja studera strukturerna operationspersonal jobbar 

inom och hur operationssjuksköterskorna upplever att hierarkin påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön på operationssalen. 

 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur operationssjuksköterskor upplever att arbeta inom den 

arbetsordningen som finns på operationssalen samt hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och arbetsorganisation i relation till hierarkiska strukturer. 

 

En kvalitativ metod med öppna intervjuer kommer vara grunden till denna studie. 

 

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt. Författaren av studien garanterar din 

konfidentialitet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför.  Det 

kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 

Intervjuerna kommer att äga rum på arbetsplatsen. 
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Om du har några frågor gällande studien kontakta:  

Liza Nordström Partanen 

Operationssjuksköterska 

lizapartanen@hotmail.com 

Mobiltel: 0722-290604 

 

Handledare: Marianne Carlsson  

Professor 

marianne.carlsson@pubcare.uu.se 
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