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Sammanfattning 

I Sverige ligger vi i framkant när det gäller arbetsförutsättningar, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och vikten av jämställdhet. Sverige har trots detta en av de mest 
könssegregerade arbetsmarknader i världen. Detta kan givetvis, till viss del, bero på att vi är ett 
av dem länder i världen med högst andel kvinnor i arbetslivet.  Problematiken bakom 
segregationen på arbetsmarknaden omfattas av många olika aspekter, bland annat ekonomiska 
skillnader (SCB, 2016). 

Generellt sett har de mansdominerade yrkena en högre medellön gentemot de 
kvinnodominerade yrkena, vilket även skapar normer och strukturer som kan ha effekt på 
arbetsmiljön, förväntningar och sociala förhållanden på arbetsplatsen.  

Syftet med vår studie var att utvärdera vilka faktorer som påverkade den psykosociala 
arbetsmiljön för manliga sjuksköterskor på en kvinnodominerad arbetsplats, utifrån ett 
genusperspektiv. Vi studerade även kring socialt stöd och omgivningens förväntningar, kopplat 
till tidigare forskning kring manliga sjuksköterskors arbetsförhållanden för att urskilja vilka 
könsrelaterade differenser som präglar yrkesrollen.  

Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom 
semistrukturerade intervjuer. I vår studie deltog sex respondenter, alla lokaliserade inom 
Västsveriges hälso- och sjukvård, från olika medicinska avdelningar.  

Resultatet analyseras delvis med hjälp av Karaseks och Theorells krav-kontroll och stödmodell 
samt Jeding et al. (1999) psykosociala modell, med fokus på psykosocial arbetsmiljö och 
könsnormer. Vår utgångspunkt var att kön är en social konstruktion. Med hänsyn till reglerade 
föreskrifter och allmänna råd som finns inom hälso- och-sjukvården, valde vi att bortse från 
kontrollaspekten, då den inte medförde relevans för studiens resultat.  

De slutsatser som vi har dragit är att samtliga respondenter generellt upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö som högt belastad. I resultatet framgår det att samtliga respondenter upplever att 
det finns en könsdifferens i yrkesrollen, det vill säga att man förväntas att utföra vissa 
arbetsuppgifter baserat utifrån ens könsroll. Genom att belysa dessa sociala strukturer hoppas 
vi kunna bidra till en ökad förståelse kring individernas förutsättningar i arbetslivet kopplat till 
på sociala strukturer och könsnormer.   

Nyckelord: socialt stöd, förväntningar, sociala strukturer, könsnormer, psykosocial 
arbetsmiljö.	
	
 

 

 

 

 

 



 	 	

	
Abstract 	
The aim of this study was to examine the gender standards of male nurses in women-dominated 
workplaces. The purpose of this study was to evaluate the factors that influenced the 
psychosocial working environment of male nurses, based on gender perspectives. To get a 
wider perception, we also studied social support and expectation from the surrounding linked 
to previous research on male nurses' working conditions. Our intention was to identify gender-
related differences that characterize the occupational role. 
The method used in the study was qualitative and the empirical material was obtained through 
semi-structured interviews. We interviewed six male nurses based in different medical 
departments, all located in Western Sweden's health and medical care. 

We analyzed the results with a focus on gender norms and its impact on the psychosocial work 
environment. We used Karasek and Theorell's “Demand-control-and support model” in line 
with Jeding et al. (1999) psychosocial model “The individual program” as an essential tool to 
reveal potential explanations. Due to regulations and general advice in Swedish health-and 
medical care, we chose to neglect the aspect control, since it did not have an impact on the 
results of the study. 

The findings of the study are that all male nurses who participated in our interviews were 
experiencing their psychosocial work environment as highly over-loaded. The results also 
revealed that there is a difference between a gender aspect, in the profession. The majority of 
the respondents also confirmed they felt expectations to perform certain duties, based on their 
gender role. By indicate these social structures, we hope to contribute to an increased 
understanding of the certain conditions that many gender minorities may get involved with, 
based on social structures and gender norms. 

	
Keywords: social support, expectations, social structures, gender norms, psychosocial work 
environment. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 	 	

	
Förord 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss under vårt arbete med denna studie.  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anna Johansson som gett oss värdefull handledning 
och återkoppling under arbetets gång. 

	
Vi vill även tacka respondenterna som medverkat, för all intressant erfarenhet ni delat med oss.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer vi att inleda studien med en problemformulering, som sedan följs 
upp med studiens syfte- och frågeställningar. Därefter avslutas kapitlet med 
begreppsdefinition, avgränsning och bakgrund.

	

1.1 Problemformulering 

Arbetsmarknaden i Sverige är en av dem mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen.  
Detta har till viss del att göra med att vi har en hög andel kvinnor som arbetar, i förhållande till 
många andra länder i världen. Det faktum att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer är 
även en av förklaringarna till den procentuella skillnaden i lön mellan kvinnor och män. Det är 
inte bara lönerna som påverkas, utan även yrkesroller och yrkesstatusen som präglar vår syn 
på olika branscher. Detta kan i sin tur ge avtryck på faktorer såsom sociala relationer, 
förväntade krav och psykiska- och fysiska arbetsförhållanden (Regeringen, 2017). Generellt 
sett har de mansdominerade yrkena en högre medellön gentemot de kvinnodominerade yrkena. 
Detta väckte ett intresse kring vikten av en könsneutral arbetsmarknad. Vår utgångspunkt 
bygger på tanken kring att de sociala strukturer historiskt sett format könsfördelningen på 
arbetsmarknaden. Könsfördelningen avspeglar i sin tur även den ekonomiska differensen vi 
kan åtskilja idag. För att kunna uppnå en könsneutral arbetsmarknad, med samma 
förutsättningar, oberoende av könsnormer, anser vi att man bör studera befintliga mans- och 
kvinnodominerade arbetsplatser för att identifiera eventuella problemområden. Detta eftersom 
det har en inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, vilket vi även går in på, vidare i vår 
studie. Det psykologiska helhetsperspektivet baseras på individs sammanlagda upplevelse av 
arbetet. Till skillnad från fysiska faktorer grundar sig detta perspektiv på abstrakta delar såsom 
trygg anställning, möjlighet till personlig utveckling eller kollegornas samspel (Weman-
Josefsson & Berggren, 2013).   

Tidigare forskning inom norsk hälso-och sjukvård med fokus på manliga sjuksköterskor har 
bland annat undersökt förekomsten av mobbning och trakasserier bland sjuksköterskor. I en 
undersökning som utförts av tidningen Sykopleien 1, framgick det att dubbelt så många män 
angav att de har varit med om arbetsrelaterad mobbning och trakasserier yrkesmässigt, i 
jämförelse med sina kvinnliga kollegor (Sykopleien, 2018).   

Ytterligare forskning med fokus på socialt stöd avseende sjuksköterskor, samt forskning kring 
förväntade krav på manliga sjuksköterskor, har genomförts av Joan A. Evans (2004) och Fawsi 
AbualRub (2004). Evans (2004) syfte var att studera män inom kanadensisk sjukvård och 
förväntningarna kring deras kön. Slutsatsen av Evans (2004) studie gav insyn genom två 
perspektiv på hur mäns kroppar i förhållande till maskulinitet kan medföra en könsfördelning 
av arbete inom sjukvård. Roller såsom hjältefigurer, och uppfattningar kring maskulinitet 
skapade komplexa förhållanden inom yrket, på både gott och ont.  

Dessa utmaningar som förekommer betonar Evans (2004) ger behovet av att generera djupare 
insikter kring könsrelaterade arbeten, men främst mäns arbete på kvinnodominerade 
arbetsplatser, exempelvis inom sjukvården. Forskaren understryker att eftersom maskulinitet 
och femininitet är socialt konstruerade behöver denna forskning ständigt uppdateras.  Detta för 

																																																													
1	Sykepleien är en norsk tidning. Hänvisningen refererar till en undersökning genomförda av medlemmar av 
”Norsk Sykepleierförbund”, ett dotterbolag för vårdförbundet i Norge, vilket innebär att det norska 
vårdförbundet och tidningen Sykepleien ingår i samma koncern. 	
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att få en ökad förståelse av komplexiteten och mångfalden av mäns upplevelser till relationer 
kring könsnormer (Evans, 2004).   

Fawsi AbualRub (2004) betonar också vikten av vidare forskning i sin studie om 
sjuksköterskor, med fokus på socialt stöd kopplat till psykosocial arbetsmiljö. Vidare menar 
författaren att dagens arbeten är mycket komplexa, vilket kräver en mer djupgående kunskap 
för att skapa förståelse kring det sociala stödets betydelse.  

Under de senaste åren har antalet utbildade sjuksköterskor ökat inom svensk hälso- och 
sjukvård. Enlighet Socialstyrelsens statistik av yrket utgör 88 % kvinnor och 12 % män. Trots 
att antalet sjuksköterskor har ökat med åren, är könsfördelningen fortfarande ojämn, vilket gör 
att yrket fortfarande är kvinnodominerat (Socialstyrelsen, 2018). 

Med utgångspunkt i tidigare forskning som påvisats finns det en ökad risk för utsatthet i form 
av mobbning och trakasserier för manliga sjuksköterskor. Vår intention är att studien ska 
användas inom fler forskningsområden för att studera de sociala och normativa delarna kring 
jämställdhet hos minoriteter på arbetsplatser. Vi hoppas att detta i sin tur potentiellt kan minska 
den arbetsrelaterade segregationen mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av sin psykosociala 
arbetsmiljö, kopplat till socialt stöd samt förväntningar på yrkesrollen på en kvinnodominerad 
arbetsplats. Studiens centrala frågeställningar lyder:  

  

• Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut avseende socialt stöd för de manliga 
sjuksköterskorna? 

• Hur upplever manliga sjuksköterskor omgivningens förväntningar? (Med omgivning 
syftar vi till kollegor och chefer) 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Psykosocial arbetsmiljö  

Psykosocial arbetsmiljö syftar i vår studie på det psykologiska helhetsperspektivet, som baseras 
på individens sammanlagda upplevelse av arbetet. Detta kan exempelvis omfatta 
anställningsförhållanden, fysiska utformningen, arbetsuppgifternas innehåll samt även 
psykologiska aspekter såsom mental arbetsbelastning (Weman-Josefsson, Berggren, 2013: 75).  

Socialt stöd   
Socialt stöd avser i vår studie den sociala relationen och sammanhållningen bland kollegor och 
chefer. Socialt stöd kan delas in i två former: emotionellt stöd och instrumentellt stöd (Karasek 
& Theorell, 1990).  

Krav 	
Med begreppet krav menar Karasek och Theorell bland annat förväntningar, deadlines och 
produktivitetskrav (Karasek & Theorell, 1990). Förväntningar i vår studie definieras av 
formella- och informella krav, individuella krav, och sociala strukturer inom yrkesområdet 
vård-och omsorg, utifrån ett genusperspektiv. 
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Kön	
Utgångspunkten i vår studie är att kön definieras som socialt konstruerat, vilket innebär att kön 
definieras genom antaganden som samhället anser vara manligt och kvinnligt. Genom dessa 
olika synsätt på respektive kön skapas en linje mellan män och kvinnor på exempelvis hur man 
ska förhålla sig, något som i sin tur även separerar könen genom olika yrken (Wahl et al., 2011). 

 

1.4 Avgränsning 

Karasek och Theorells krav-kontroll- och stödmodell (1990) är vanligt förekommande när det 
kommer till psykosociala studier. Vi har valt att inte ta med kontroll i vår undersökning, av den 
anledningen att kontrollen inom vården är reglerad av föreskrifter och allmänna råd, 
exempelvis utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9), som omfattar ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt föreskriften ska verksamheter uppfylla de krav och mål 
som följs enligt lagar och andra förskrifter som avser hälso-och sjukvård.  Vårdgivare ska följa 
Socialstyrelsens allmänna råd för bland annat processer, rutiner, samverkan och egenkontroll. 
Egenkontrollen ska utövas av vårdgivare, socialtjänst eller verksamheter, och förekomma i en 
sådan omfattning som fordras för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen 
innefattar allmänna råd som vårdgivaren, eller den som bedriver en socialtjänst eller 
verksamhet ska följa. Exempel på egenkontroll är: journalgranskning eller granskning av annan 
dokumentation, undersökning samt analyser av verksamhetens förhållningssätt och attityder 
hos personalen som kan leda till brist på kvalitet (SOSFS 2011:9). Med hänsyn till dessa 
allmänna råd för ett systematiskt kvalitetsarbete om hur arbetet ska fullgöras, anser vi att det 
inte var nödvändigt att undersöka kontroll, då kontrollutrymmet är reglerat genom dessa 
föreskrifter. 
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1.5 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi kort beskriva bakgrunden kring kunskapsområdet. 
	

1.5.1 Historik om manliga sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård 

Enligt (SOU: 1948:17) uppvisar man att det inte förekom legitimerade manliga sjuksköterskor 
inom svenska sjukvården på 40-talet, dock att det alltid ha förekommit manliga vårdare inom 
både sinnessjukvården och försvaret. Alla sjuksköterskeskolor i Sverige som var verksamma 
ända till slutet av 40-talet var endast avsedda för kvinnor, bortsett från en sjuksköterskeskola 
som var beredda på att ta emot manliga studenter. Män hänvisades att söka utbildning hos 
Medicinalstyrelsen som ett undantag från lagen, vilket avgjorde om man fick dispens eller inte. 
Kort därefter, år 1951, blev det lagligt för män i Sverige att utbilda sig till sjuksköterskor, vilket 
resulterade i att intresset för sjuksköterskeutbildningar hos män stegrades sakta. I slutet på 
1960-talet var antalet manliga sjuksköterskor några hundra stycken och i mitten av 1970-talet 
ökade intresset ordentligt och den totala andelen manliga sjuksköterskor gick från några hundra 
till cirka 3000 stycken (Eriksson, 2002).    

 

1.5.2 Identiteten som manlig sjuksköterska 

I samma takt som sjuksköterskeyrket blev mer populärt hos män förekom det fortfarande 
arbetsgivare som vägrade att anställa manliga sjuksköterskor, enligt Joan A. Evans (1997). Av 
den anledning att arbetsgivare inom vården ansåg att manliga sjuksköterskor innehade 
egenskaper som präglades av aggressivitet och våldsamhet. Dessa stereotypa 
vanföreställningar om män bidrog till att många hade svårt att se manliga sjuksköterskor som 
vårdande, sympatiska och omsorgsfulla vårdgivare (Evans, 1997).  

 

1.5.3 Maskulinitet och femininitet 

Maskulinitet och femininitet är två begrepp som framställs som komparativa 
motsatsinnebörder; där maskulinitet historiskt sätt har varit ett privilegium. Majoriteten av 
dagens arbeten omfattas inte av könsneutral prägling, utan brukar attribuera att vara mer eller 
mindre maskulint eller feminint. Detta kan hänföras till specifika arbetsuppgifter och olika 
egenskaper som är karaktäristiska för vad som är typiskt för en ”man” eller kvinna”. Samhällets 
könsfördelning är starkt förankrad med historia och kultur, där olika föreställningar och 
betraktelser har konstruerats om vad som är manligt eller kvinnligt (Alvesson & Due Billing, 
2011). Sjuksköterskeyrket har länge betraktats som ett feminint yrke och präglas än idag 
samma kvaliteter, då det är större andelen kvinnor inom professionen. 
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2. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom det kunskapsområde studien avser.  
 

Forskning inom norsk sjukvård genomförda av Einarsen och Eriksen (2010) har studerat risken 
för utsatthet och mobbning av manliga undersköterskor. Forskarna ville testa hypotesen kring 
manliga undersköterskor, som representerade en könsminoritet inom sitt yrke, för att bekräfta 
att manliga undersköterskor är mer utsatta för mobbning i sitt arbete; i jämförelse med sina 
kvinnliga medarbetare. Urvalet för undersökningen omfattades av 6485 respondenter som var 
aktiva inom sjukvårdsyrket, därav 3,8 % (n= 247) av respondenterna var män, bland dessa 
männen svarade 10,2 % att de har blivit utsatta för mobbning under de senaste sex månaderna.  
I kvinnornas fall hade 4,3 % upplevt utsatthet. Kopplingen mellan kön och utsatthet för 
mobbning förblev starkt och signifikant med ett p-värde på 0,01% (Einarsen & Eriksen, 2010).  

Som tidigare nämnts i inledningen genomförde Evans (2004) en undersökning på manliga 
sjuksköterskor inom kanadensisk sjukvård. Det primära syftet med undersökningen var att 
studera mäns upplevelser inom sjukvården, samt könsrelaterade strukturer som avskiljer män 
och kvinnors upplevelser inom samma yrke. I undersökningen framkom det att manliga 
respondenter förväntades ta på sig arbetsuppgifter som krävde fysisk arbetsbelastning, där vissa 
respondenter upplevde detta som mycket påfrestande. Förknippningen med maskulinitet och 
fysik som förekom bland verksamheterna som de manliga sjuksköterskor var verksamma inom, 
visade att respondenterna ofta fick arbetsuppgifter som innefattade fysisk arbetsbelastning. 
Exempelvis upplevde respondenterna att de fick mer ansvar över patienter som var större, men 
även tilldelning av fler manliga patienter. Detta på grund av att de fanns kvinnliga 
sjuksköterskor som hade traditionella värderingar och obehag med manliga sjuksköterskor som 
intima vårdgivare för kvinnliga patienter. Respondenterna i undersökningen upplevde 
frustation över att bli tagna för givet med tilldelningen av ”muskelarbete” (Evans, 2004). 

Slutsatsen av Evans (2004) studie gav insyn genom två synsätt på hur mäns kroppar i 
förhållande till maskulinitet kan påverka könsfördelningen av arbetet, inom sjukvården. De 
aspekter studien kom fram till var att män betraktades som hjältefigurer, och andra stereotypa 
uppfattningar av maskulinitet. Dessa antaganden om vad som är maskulinitet är främst 
kopplade till fysisk styrka och våld, något som i sin tur skapade komplexa förhållanden inom 
yrket; på både gott och ont. Dessa arbetsstrukturer genererade bland annat extra möda, som till 
följd komplicerade relationen med de kvinnliga medarbetare, samt kvinnliga patienter. Detta 
uppmuntrade även en bild av manliga sjuksköterskor som figurer i motsatshet till ödmjuka och 
medkännande vårdgivare. Forskaren resonerar även att framställningen av manliga 
sjuksköterskor genom media och marknadsföring har understött ”machohet”, som i sin tur lett 
till en acceptans där männen betraktades som en sorts stark hjältefigur. Vidare menar Evans 
(2004) att utmaningen för sjuksköterskor är att ta reda på i vilken omfattning av fysiska 
egenskaper, förmågor och praxis som präglar maskulinet eller femininitet, för att kunna förstå 
hur associationen kring könsrelaterad arbetsfördelning uppstår inom yrket.    

Fawsi AbualRubs (2004) undersökning ”Job Stress, Job Performance, and Social Support 
Among Hospital Nurses” studerar effekterna av jobbrelaterad stress på arbetsprestationer bland 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor, samt effekterna av socialt stöd från kollegor i 
förhållande till stress. Följande hypoteser som testades i studien var: (a) sjuksköterskor med 
högt socialt stöd från kollegor har låg upplevd jobbstress; (b) sjuksköterskor med hög uppfattad 
stress har låg arbetsförmåga; (c) sjuksköterskor med högt socialt stöd från kollegor har hög 
arbetsprestation och (d) kommer att prestera bättre än andra sjuksköterskor med lågt socialt 
stöd (Fawsi AbualRub, 2004). Studien grundade sig på ett webb-frågeformulär, som 
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inkluderade frågor om bland annat vårdrelaterat stress, arbetsprestation och sociala frågor. 
Urvalet för studien omfattades av 263 amerikanska sjuksköterskor och 40 icke-amerikanska 
sjuksköterskor som var åtkomliga genom Internet. Fawsi AbualRub (2004) framför att 
datainsamlingen av studien stödde hypotes (a) att sjuksköterskor med högt socialt från kollegor 
har låg upplevd jobbstress, samt hypotes (c) sjuksköterskor med högt socialt från kollegor har 
hög arbetsprestation. Hypotes (b) och (d) var inte bekräftade. Resultatet av studien visade 
genom ett U-format förhållande mellan socialt stöd och arbetsstress samt arbetsprestation. 
Sjuksköterskor som rapporterade rimlig arbetsstressnivå upplevde att de presterade sämre i sitt 
jobb jämfört med dem som rapporterade hög eller låg arbetsstress. Studiens slutsats indikerar 
betydelsen av socialt från kollegor, men även behov för ytterligare framtida forskning för att 
testa förhållanden mellan arbetsstress och arbetsprestation.  Fawsi AbualRub understryker även 
att studien visar betydelsen av essentiellt arbete som främjande för bättre socialt stöd för 
sjuksköterskor. Att den positiva effekten av socialt stöd i relation till arbetsprestation kan 
förstärka kvaliteten av omvårdnad och minskad stressnivå vilket kan resultera till att bibehålla 
antalet sjuksköterskor (Fawsi AbualRub, 2004).   

Med hänsyn till forskarens anmärkning kring behovet av ytterligare forskning om socialt stöd 
i förhållande till arbetsrelaterad stress och arbetsprestation, betraktar vi forskningen som 
relevant för vår studie som en ytterligare utbredning inom ämnet; med fokus på variablerna 
socialt stöd och förväntningar. 
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3. Teori 

I följande teoriavsnitt har vi sammanställt våra huvudbegrepp för att genom en induktiv 
metodansats därefter kunna dra slutsatser kring materialet. Studien syftar till att studera den 
psykosociala arbetsmiljön, därav det beskrivande avsnittet av vad som omfattar den 
psykosociala arbetsmiljön. Inkluderingen av det individuella programmet är baserat på de 
genetiska och subjektiva aspekter, då detta kändes relevant eftersom vi utgick ifrån ett 
genusperspektiv. För att göra en genusbaserad studie är det viktigt att klargöra vår 
utgångspunkt, därav  teorin om kön som socialkonstruktion. Krav- -kontroll och stödmodellen 
var yttligare en teori vi valde att utgå ifrån för att studera den psykosociala arbetsmiljön, då 
den syftar till att beskriva den rådande arbetssituationen utifrån både konkreta och abstrakta 
förhållningssätt.  

	
3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Vi lever i ett internationellt konkurrenssamhälle där de psykiska kraven ständigt ökar, samtidigt 
som den enskildes möjlighet att påverka minskar. Detta kan i sin tur leda till en ökning av 
stressrelaterad ohälsa och inte en ökad produktivitet som många kanske tror (Weman-Josefsson 
& Berggren, 2013). Men vad innefattar psykosocial arbetsmiljö egentligen? 

Det psykologiska helhetsperspektivet baseras på individens sammanlagda upplevelse av 
arbetet. Detta omfattar allt från anställningsförhållanden, till den fysiska utformningen samt 
arbetsinnehållet. De olika psykologiska kraven kan delas in i kognitiva, kvalitativa 
(komplexiteten), kvantitativa (mängden) eller emotionella (Weman- Josefsson & Berggren, 
2013).  

Ovanstående krav definierar omfattningen av den mentala arbetsbelastningen, som har att göra 
med hur mycket mental kraft som behövs för att utföra en arbetsuppgift. Weman-Josefsson och 
Berggren (2013) menar att dessa faktorer sammanfattar ofta den totala arbetssituationen för 
individen, vilket troligtvis avgör trivseln på jobbet. Andra aspekter såsom arbetsmängd, 
tidspress och den sociala gemenskapen är faktorer som har inverkan på det psykosociala 
helhetsperspektivet. Trots påvisad forskning kring orsak och samband är den psykosociala 
arbetsmiljön individuellt baserat och innebär att det personliga förhållningssättet både kan öka 
risken för ohälsa eller härda individen. (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

 
3.1.2 Det individuella programmet 
Jeding, M. Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och Vingård (1999) framför i sin vetenskapliga 
skriftserie att det finns många studier kring hur den psykosociala omgivningen påverkar vår 
hälsa och vårt välbefinnande, inte allra minst inom arbetsrelaterade frågor. En modell som 
presenteras av Jeding et al. (1999) redovisar effekten av arbetets uppläggning och ledning, 
genom ett begrepp författarna valt att benämna som "Det individuella programmet". Töres 
Theorell har gjort förenkling och modifiering av modellen (Figur 1.) som Lennart Levi och 
Aubrey Kagan tidigare presenterat som ett förslag för att studera individens subjektiva 
reaktioner (Jeding et al., 1999). Det individuella programmet är baserat på två huvudområden; 
genetisk uppsättning och tidigare erfarenhet.  
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Figur 1. ”Det individuella programmet” av Jeding et al. (9:1999) 

Programmet visar individens förmågor, åsikter, preferenser, fördomar och kunskaper för att 
vidare kunna granska individens reaktioner i form av beteendemässiga (ex. 
alkoholkonsumtion), psykologiska (ex. koncentrationssvårigheter) eller fysiologiska (ex. 
blodtryckshöjning) bemärkelser. Författarna menar att människans genetiska arv främjar och 
hämmar individens utgångpunkt och möjligheter. Immunförsvaret eller ens matematiska 
förmågor är exempel på genetiska omständigheter, som kan forma ens personliga 
förutsättningar i det individuella programmet. Tidigare erfarenheter, som var den andra 
bidragande faktorn i modellen, bygger på att all form av erfarenhet, inte bara från barndomen, 
är viktiga för att förklara individens reaktioner och förhållningssätt. Reaktionerna blir i sin tur 
erfarenheter som påverkar det individuella programmet likaväl som det kan påverka arbetets 
uppläggning och ledning. Arbetsdelningen och uppläggningen har därför en indirekt inverkan 
på individens reaktioner. Personliga erfarenheter är subjektiva och ofta kopplade till kön och 
andra etniska kategorier såsom ålder, läggning, ursprung etc. (Jeding et al., 1999).  

 
3.2 Krav-kontroll- stödmodellen  

Detta avsnitt kommer att omfattas av Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990). 
Med stöd av Karaseks och Theorells modell kan vi i vår undersökning visa ett sammanhang 
som understödjer respondenternas förväntningar och sociala stöd i sitt arbete, det vill säga med 
hjälp av modellen kan vi förklara vilken betydelse de psykologiska kraven har; samt vikten av 
socialt stöd.  

Krav-kontroll-stödmodellen är en modell skapad för att förklara betydelsen av de psykosociala 
kraven, egenkontroll och sociala stödet i individens arbete. Vad modellen kan bidra med är att 
den kan demonstrera vilka orsaksproblem som ligger bakom för en individs psykosociala 
arbetsmiljö. Krav-kontroll-stödmodellen specificera sig på sambandet mellan krav, 
beslutsutrymmet (kontroll) och socialt stöd. I grunden bestod den ursprungliga modellen enbart 
av krav- och kontroll, men fick senare kritik av andra forskare, bland annat av Jeffrey V 
Johnson. Jeffrey V Johnson noterade genom empirisk forskning att modellen behövde 
kompletteras med en ytterligare faktor, vilket var socialt stöd. Med hänseende till denna kritik 
tilldelades modellen ytterligare med faktorn socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990).    
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Figur 2. nedanför visar hur krav-kontroll-och stödmodellen är uppbyggd.  

 

 

Figur 2. Egen modell inspirerad av Karaseks och Theorells (1990) "Krav-kontroll- och 
stödmodell". 

	
Med begreppet krav menar Karasek och Theorell bland annat deadlines och produktivitetskrav, 
exempelvis: antal rapporter som väntas lämnas in på en vecka, antalet apparater som behöver 
byggas på en dag eller i vilken arbetstakt saker förväntas ske i mån att fullfölja en uppgift. 
Arbetskraven kan delas in i antingen fysiologiska eller psykologiska krav. De fysiologiska 
kraven kan exempelvis utkräva styrka för att kunna flytta på tunga föremål, medan 
psykologiska kraven syftar på tillexempel arbetstakt (Karasek & Theorell, 1990).  

Som tidigare nämnts förklarar Jeding et al. (1999) att de psykologiska kraven kan beskrivas 
som kognitiva, komplexa, mängden eller emotionella krav som betonar ansträngandet av en 
individs mentala kraft för att kunna fullborda en arbetsuppgift. I litteraturen ”Healthy work” 
(1990) redogör Karasek och Theorell mer djupgående kring de olika kraven. De beskriver att 
kognitiva krav kan vara krav på information eller kunskap som individen förväntas att ha. 
Komplexa krav syftar på komplexiteten, det vill säga invecklade krav; och att emotionella krav 
kan exempelvis vara hur en individ ska förhålla sig mot andra (Karasek & Theorell, 1990).   

Begreppet kontroll eller handlingsutrymme kan enligt Karasek och Theorell (1990) definieras 
på två olika sätt, där det första sättet syftar till en individs möjlighetsutrymme att kunna ta 
beslut. Har man låg kontroll innebär detta att ens möjlighet att ta beslut är liten, tvärtom om 
man har stort handlingsutrymme kallas detta för hög kontroll. Den andra definitionen av 
kontroll beskriver hur stimulans i arbetet upplevs av individen (Karasek & Theorell, 1990). 
Som tidigare nämnts i avsnittet ”avgränsning” har vi resonerat varför vi har valt att exkludera 
variabeln kontroll i vår studie. Med avseende till de allmänna råd för ett systematiskt 
kvalitetsarbete om hur arbetet ska fullgöras utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, ansåg vi att 
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det inte var nödvändigt att undersöka kontroll, då kontrollutrymmet är reglerat genom dessa 
direktiv. 

Med avseende till att socialt stöd kompletterades i modellen kunde man därmed komma fram 
till att socialt stöd kunde bidra till förminskad stress, men även ha en positiv effekt om 
individen erhöll negativa ställningar på krav och kontroll i sitt arbete. Enligt Karasek och 
Theorell (1990) syftar socialt stöd till all social interaktion mellan både kollegor och chefer. 
Det sociala stödet indikerar på hur en individ upplever relationen med kollegorna och cheferna 
på arbetet. Exempel på socialt stöd kan vara att känna sig uppskattad, eller tvärtom mindre 
uppskattad, men även möjligheter för respons och kritik av omgivningen. Författarna betonar 
för att en individ ska kunna uppleva socialt stöd är det väsentligt att denne upplever en god 
relation samt bra samarbete i olika arbetssituationer, exempelvis under arbetsprocessen; men 
även under rasterna (Karasek & Theorell (1990). 

Vidare förklarar Karasek och Theorell (1990) att det sociala stödet kan kategoriseras i två 
former: emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet syftar på att individen 
upplever tillit gentemot sin omgivning och refererar till den sociala sammanhållningen i 
arbetsgruppen; det vill säga om en individ kan vända sig till en arbetskollega eller chef vid 
eventuella problem. Instrumentellt stöd syftar på extra resurser eller assistans med 
arbetsuppgifter. Sedan nämner även författarna att allt stöd inte är stödjande, utan menar att 
ömsesidigt beroendeförhållande mellan kollegor kan bidra till stress, men även fiendskap samt 
aggression kan betraktas som en negativ egenskap (Karasek & Theorell, 1990). 

I figur 1 (se sida 9) visar modellen hur de tre variablerna krav, kontroll och socialt stöd hänger 
ihop. ”Hälsosam Miljö”, beskriver det tillstånd att individens arbete kombineras av högt socialt 
stöd, hög kontroll och låga krav. ”Ohälsosam miljö” beskriver att individens arbete kombineras 
av lågt socialt stöd, höga krav och låg kontroll. Vidare förklarar Karasek och Theorell att en 
avgörande faktor för individens hälsa och välmående i arbetet, beror på den mängd av krav och 
kontroll som individen förfogar över (Karasek & Theorell, 1990).  

 

3.3 Kön som socialkonstruktion 

Något som vi tidigare nämnt i våra begreppsdefinitioner är att utgångspunkten i vår studie är 
att kön definieras som socialt konstruerat. Detta perspektiv har en koppling till 
socialantropologin, som beskriver människan som en samhälls-och kulturvarelse.  Man ser 
människan som en social varelse, som ständigt integrerar med samhället. För att undvika 
ensamheten utbyter människan sociala relationer genom språk och andra symboler. Människan 
skapar namn och sätter etiketter på saker och idéer, som i sin tur skapar nya komplexa 
uppfattningar som omfattas av omvärlden. Det vill säga att vi människor skapar och konstruerar 
det vi själva uppfattar som manligt och kvinnligt (Wahl et al., 2011). 

Vidare resonerar författarna genom en svensk studie, att könsstrukturer i organisationer har 
visat ett resultat där kvinnor beskrevs kunna kommunicera mer sympatisk än män. Man menar 
att kvinnors språk har förmågan att kunna underlätta kontakter både i arbetet-och privat, då 
man i studien karaktäriserade kvinnor som omtänksamma och goda lyssnare. När det kommer 
till konstruktionen av manlighet diskuterar författarna om ytterligare tidigare forskning som 
studerat män och manlig konstruktion. Författarna lyfter fram att manlig konstruktion präglas 
av bland annat olika ledarstilar, som har identifierats av individer i olika organisationer. Ett 
exempel på en ledarstil är auktoritarism, som brukar synas på högre poster. Ledarstilen 
kännetecknas av noll tolerans för oliktänkande och beskrivs som ett relativt regelstrikt genom 
styrda maktrelationer. Karaktäriseringen av auktoritarism är att skapa rädsla i omgivningen 
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som i sin tur uppmuntrar antaganden för grov och aggressiv maskulinitet. Dessa antaganden 
kring vad som definieras maskulint skapar förväntningar som individer utgår från när de 
värderar och uppfattar sig själva. Vidare lyfter författarna fram typiska förklaringar på hur män 
skapar informella relationer på arbetsplatsen. Dessa relationer bygger främst på gemensamma 
manliga intressen och värderingar. I förhållandena söker män efter liknelser hos andra män för 
att kunna identifiera sig själva. Informella och typiska innehållsvärde för de gemensamma 
intressen och värderingar är bland annat sport, kvinnor, humor, bilar och alkohol (Wahl et al., 
2011). 

 

3.3.1 Normer och förväntningar 
Wahl et al. (2011) diskuterar även beskrivningar om distinktioner i könsarbetsdelningen om 
vad som är manligt och kvinnligt. Författarna beskriver att den svenska arbetsmarknaden har 
lön, ansvar och status som utgångsfaktorer. Att arbetsmarknaden är könssegregerad innebär att 
män och kvinnor befinns i olika yrken med olika arbetsuppgifter, genom mer eller mindre 
medvetna prioriteringar. Det vill säga att det råder en linje mellan män och kvinnor, som 
separerar könen genom olika yrken, uppgifter och positioner. Detta resulterar även i olika 
arbetsvillkor; med avseende till bland annat löner, arbetstider, möjligheter för utveckling och 
maktinflytande. När man talar om könssegregering så finns olika typer av dimensioner som 
beskriver distinktioner mellan könen.  Intern könssegregering innebär att kvinnor och män som 
har samma yrke, men innehar olika arbetsuppgifter trots samma arbetsgivare; vilket i sin tur 
bidrar till utskilda yrkesutövningar (Wahl et al., 2011).   

West och Zimmerman (1987) diskuterar i sin artikel ”Doing gender” om begreppet kön och 
dess olika definitioner. Syftet med artikeln är att föreslå en etnometodologisk, informerad och 
tydlig sociologisk förståelse kring begreppet ”kön”. West och Zimmerman understryker att de 
definierar kön som socialt konstruerat, där kvinnors och mäns kompetenser som medlemmar i 
samhället kategoriserar dem i olika fack. ”Doing gender” som författarna refererar till i artikeln 
översätts på svenska till ”att göra kön” vilket är något som involverar socialstrukturerade 
antaganden, samspel och övriga aktiviteter som karaktäriserar maskulinitet och femininitet. 
Vidare menar författarna att dessa antaganden både sker på makro- och mikronivå, som i sin 
tur skildrar differensen mellan män och kvinnor. Könstillhörigheten som skapas gör att 
människor lägger större vikt på sin egen självbild och hur man ser på andra. Författarna menar 
att de sociala strukturer som råder i samhället naturligt sätter normer för vad som är acceptabelt 
och inte acceptabelt, för respektive kön. West och Zimmerman menar att kön kan betraktas 
som ett fenomen där man som individ kan göra sin könstillhörighet starkare, mer eller mindre, 
genom olika interaktioner. Däremot finns det även en valmöjlighet att vara avvikande till sin 
könstillhörighet, genom att inte leva upp till de förväntningar som råder i situationen; men detta 
kan innebära en risk för social utsatthet från omgivningen (West & Zimmerman, 1987).  

Begreppet kön brukar syfta till vår biologiska tillhörighet, som antingen man eller kvinna. Då 
det finns olika tolkningar och perspektiv på vad kön egentligen är, så finns det inget som är 
”rätt” eller ”fel”. Begreppet kön definieras av en del forskare som socialt konstruerat, medan 
andra forskare betraktar kön som något biologiskt, det vill säga att män och kvinnor är 
medfödda med biologiska skillnader. De forskare som har en biologisk ståndpunkt 
argumenterar bland annat för att skillnader mellan män och kvinnor uppstår redan vid 
fortplantningsprocessen. Där exempelvis kvinnors graviditet har förklarats som en 
underordning till att inte kunna delta i ett offentligt liv. Därmed betraktar man kvinnor på grund 
av sin biologi beroende av försörjning och försvar. Med den uppfattningen tolkar man att 
kvinnan styrs av känslor och intuition och därmed är i behov av mannens stöd och försvar. Män 
däremot beskrivs som starka, våldsamma, riskbenägna, men även mer logiska och rationella 
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gentemot kvinnor. Dessa beskrivningar anses som typiska biologiska förklaringar till skillnader 
mellan könen (Wahl et al., 2011).  

Tankarna kring ovannämnda biologiska skillnader uppstod redan under 1800-talet och 
industriliasmens genombrott. Jordbrukssamhället höll på att upphöras, medan en ny form av 
hushållsarbete introducerades i det svenska samhället som byggdes på lönearbete. Detta 
förändrade i sin tur arbetsmarknaden och familjers hushållsarbete, som följaktligen skapade en 
könsfördelning mellan män och kvinnors huvudsakliga uppgifter. Mannen var den som 
betraktades som ekonomiskt försörjande för sin familj och kvinnan betraktades ha ansvar över 
barn och hem. Under denna epok blev det allt vanligare för kvinnor att ha ett avlönat arbete, 
dock utan en reguljär anställning. Under industrialismens tid och ända in till 1950-talet var 
husliga arbeten främst anpassade för kvinnor, det vill säga yrken såsom hembiträden, pigor, 
städhjälp samt vårdande arbeten. Med vårdande arbeten syftade man till arbete inom 
sjukvården och barn-och omsorg, dessa yrkena var främst avsedda för de kvinnor som var 
ogifta (Wahl et al., 2011). 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de tillvägagångssätt, hänsynstaganden och de 
metoder vi har tillämpat för studiens empiriska innehåll, samt ge en beskrivning av studiens 
urvalsprocess.  

	
För att kunna uppnå studiens syfte samt besvara studiens frågeställningar ansåg vi att en 
kvalitativ forskningsmetod var mest lämpad. Detta eftersom vi ville få en ingående 
individbaserad data att komparativt analysera för att se eventuella samband mellan 
respondenterna. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt ville vi erhålla detaljerad information 
som vi betraktade som nödvändigt för studiens centrala innehåll, med fokus på manliga 
sjuksköterskors upplevelser av socialt stöd och förväntningar i sitt arbete. Kvalitativa metoder 
karaktäriseras främst med intervjuer, diskussioner, observationer och dokument (Denscombe, 
2016). Respondenternas identitet valde vi att ha anonyma, eftersom att de är personbaserade 
och vi ville att svaren skulle vara så genuina som möjligt, utan att respondenterna skulle 
uppleva tvivelaktighet kring sina uttalanden. 

 

4.1 Metodansats 

Den induktiva metodansatsen innebär att man som forskare kan dra allmänna slutsatser utifrån 
det material man har samlat in. Datainsamlingen är endast representativt för det område man 
valt att undersöka. Den induktiva metoden (induktion) förklaras av Watt Boolsen (2007) som 
en metod som är främst kopplat till kvalitativ forskning, medan kvantitativ forskning brukar 
vara kopplat till den deduktiva metoden (deduktion). I början av forskningsprocessen var 
studiens metodansats största dels tillämpad av induktiv analys, vilket innebar att vi med teorier 
och tidigare forskning som utgångspunkt kunde forma studiens problemformulering samt en 
intervjuguide. Därefter bearbetade samt granskade vi att datainsamlingen låg i linje med de 
aktuella teorierna i studien. Ovannämnda tillvägagångssätt kan beskrivas som analytisk 
induktion, vilket innebär att en forskningsmetod kombineras av både induktion och deduktion. 
Genom att tillämpa analytisk deduktion kan man forska kring vad materialet visar, men 
samtidigt arbetar man utifrån ett deduktivt angreppsätt för att försöka ta reda på eventuella 
förklaringar. Man kan därmed säga med hjälp av analytisk deduktion kan man erhålla 
djupgående material och få svar på eventuella och generella förklaringar till de bakomliggande 
orsakerna, genom att flitigt bearbeta datamaterialet tills ens hypoteser är bekräftade (Watt 
Boolsen, 2007).  

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Den forskningsmetod som vi har valt att tillämpa oss av var intervjuer. Intervjuer är ett av de 
mest förekommande tillvägagångssätten inom kvalitativa metoder. Intervjuer kan definieras 
som en dialog mellan två personer, baserat på kunskap inom ett område som forskaren vill 
fördjupa sig i. Fördelen med en intervju är att man som forskare enklare kan tillfångata 
respondenters känslor och upplevelser, samt möjligheten att tränga sig djupare bakom 
respondentens tankar, jämfört med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Att använda sig av 
intervjuer som en forskningsmetod kan ha sina för-och nackdelar. Till skillnad från kvantitativa 
metoder exempelvis enkäter eller frågeformulär, är intervjuer mer tidskrävande. Därmed är det 
oerhört viktigt att man gör en grundlig och strukturerad planering av genomförandet (Ahrne & 
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Svensson, 2015). Vår planering inkluderar en skriftlig redogörelse av transkribering och 
analys.  

I vår undersökning har vi tillämpat oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att 
intervjuerna utgick utifrån fasta frågeformuleringar till samtliga respondenter, men 
kombinerades även med relevanta följdfrågor (se bilaga 2) (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 
2015). Med denna intervjumetod ville vi generera en allomfattande helhetsbild över hur 
respondenterna besvarade frågorna relaterat till socialt stöd och krav inom arbetet, för att 
därefter kunna besvara studiens centrala frågeställningar.  

 

4.3 Litteratur 

En litteraturstudie av undersökningens innehållande av fakta och teorier har fullföljts utifrån 
bland annat tidigare kurslitteraturer och nya litteraturer. Därefter påbörjades sökningen efter 
vetenskapliga artiklar inom relevant kunskapsområde genom Högskolan i Halmstads 
databaser. Bearbetningen med litteraturerna har skett i takt under hela studiens gång i samband 
med studiens datainsamling, det vill säga med analytisk induktion som utgångspunkt; något 
som vi tidigare nämnt i avsnittet kring studiens metodansats. 

 

4.4 Urval 

Respondenterna till vårt urval i vår undersökning bestod av sex manliga sjuksköterskor mellan 
25–30 år, med olika arbetslivserfarenheter. Vi valde att använda oss av stickprov för att avse 
ett mindre urval ur en större grupp. Vår avsikt var att kunna dra slutsatser kring yrkesrollen 
utifrån analysen av våra fall. Stickprovet kan framställas på olika sätt för att minimera urvalsfel 
och maximera noggrannheten av de slutsatser som kan dras på basis av ett stickprov 
(Denscombe, 2016).  

Vi hoppades kunna få insikt i respondenternas upplevelser och erfarenheter samt studera om 
deras uppfattning verkar vara generell för den manliga minoriteten inom yrkesgruppen eller 
om den är personlig. Med hänsyn till tidsramen och utsträckning av manliga sjuksköterskor, 
ansåg vi att resultatet gav en relativt generell bild av yrkesrollens förväntningar och sociala 
omständigheter, förutsatt att svaren var likartade.  

För att hitta våra respondenter utgick vi ifrån personliga nätverk, för att sedan genom 
snöbollsurval bli hänvisade till andra kandidater som kunde tänka sig delta (Denscombe, 2016). 
De personer vi kontaktade, kunde i sin tur koppla oss till kontakter inom den målgrupp vi 
efterfrågade i vår studie. Detta gjorde vi via mail, då vi ville ha en skriftlig information för att 
undvika missförstånd eller tvivelaktigheter. Vi har inte vänt oss till en organisation, utan 
respondenterna kommer från olika organisationer. Samtliga respondenter arbetar inom vården 
i Västsverige, men har olika medicinska områden. Exempel på de olika medicinska avdelningar 
som respondenterna arbetade inom var psykiatrin, akutmottagningen, barn- och 
strokeavdelningen.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet redogör för hur noggrann och precis man har varit vid datainsamlingen, och om 
användbarheten i data för undersökningen; men även att det syfte man har haft för forskningen 
har verkligen uppfyllts. Det vill säga att mätande av ett begrepp verkligen mäter begreppet. 
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Definitionen av ett ”begrepp” inom detta sammanhang är en etikett som skapats av social 
konstruktion, samhällsklass, kultur, arbetsliv eller skola är ett par konkreta exempel. Etiketten 
kan betraktas som teorins pelare och är en utgångspunkt för en undersöknings genomförande 
(Bryman, 2018). Kvale nämner i sin litteratur ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997) att 
när det kommer till validitet är objektivitet och kritisk granskning två viktiga saker som måste 
beaktas när man analyserar sitt eget material; med anledning av att man vill undvika selektiv 
perception eller en förvrängd bild av undersökningen. Detta kan man göra genom att notera tre 
huvudteman för sin undersökning: ”vad, varför, och hur?”. Det första essentiella avseendet är 
”vad” är det man vill undersöka? Sedan ”varför” vill man undersöka det ämne man har valt, 
och till sist ”hur” har man valt att genomföra sin undersökning (Kvale, 1997). För att uppfylla 
kraven på validitet har vi med noggrannhet utfört en ordagrann transkribering av samtliga 
intervjuer, för att inte missa något väsentligt som kan vara betydelsefullt för vår analys; men 
även gjort en tydlig redogörelse för de metoder vi har tillämpat i undersökningen; samt haft ett 
kritiskt tänkande vid analysering.  Vi har i vår studie både tolkat och granskat all datainsamling 
flitigt, där vi har bearbetat och gått igenom samtliga transkriberingar upprepad flera gånger för 
att kontrollera att det insamlade matamaterialet låg till grund för studiens intervjuanalys.  

Reliabiliteten eller tillförlitlighet fastställer korrekt mätbarhet i data, vilket innebär om man 
exempelvis har tillämpat ett neutralt forskningsinstrument i sin undersökning ska det därmed 
ge följden till samma resultat vid ett annat tillfälle. I grund och botten handlar reliabilitet om 
mätningens pålitlighet. (Denscombe, 2016). I litteraturen ”Forskningshandboken” (2016) 
resonerar Denscombe att det är svårare att verifiera kvalitativa studiers tillförlitlighet, av den 
orsaken att metodformen är baserad på social inramning; så är den nästintill omöjlig att kopiera. 
Vidare menar han att det finns en tendens att forskaren kommer nära i deltagande av 
datainsamlingen samt vid analyseringen, till den gräns att sannolikheten för någon annan 
forskare kan producera identiska data och samma slutsatser är mycket liten. Denscombe 
förklarar att det finns andra tillvägagångssätt på hur man kan verifiera tillförlitligheten vid 
kvalitativa forskningar, som i sin tur kan övertyga de som läser forskningen om att den 
insamlade data med rimlig sannolikhet är träffsäkra. Dessa åtgärder uppfyller dock ingen 
garanti. Man lovar istället att producerandet samt kontrollerande av undersökningens 
insamlade har försiggått i de riktlinjer som uppfyller god praxis (Denscombe, 2016). I vår 
studie har vi tagit hänsyn till dessa aspekter genom att ha tillämpat en modern ljudupptagare 
som studiens forskningsinstrument. Genom att spela in intervjuerna, hade vi en försäkran om 
alltid kunna återgå till de ljudinspelningar som vi spelat in om någonting upplevdes oklart. Vi 
har även valt att bifoga vår intervjuguide (se bilaga 2) så att läsaren kan se vilka frågor vi har 
ställt och även får en möjlighet att tolka materialet utifrån hur vi valt att formulera våra frågor.  

Denscombe (2016) diskuterar även om objektivitet som något mycket viktigt vid kvalitativ 
forskning, han förklarar att det är omöjligt att forskarens värderingar och perceptioner kan 
uteslutas helt vid forskning. Denscombe betonar att man som kvalitativ forskare måste ha ett 
öppet sinne vid dataanalysen. Vidare menar Denscombe att vid kvalitativa forskningar bör 
forskaren inte undvika det som avviker eller det som anses inte kan besvara undersökningens 
huvudfrågor, utan istället aktivt undersöka om det finns en bakomliggande förklaring, samt om 
det har någon genuin signifikans. Han nämner även att det är viktigt att forskaren har granskat 
konkurrerande förklaringar. Denscombe menar att detta görs genom kontrollerandet av fler 
teorier som kan förknippas med det rådande problem som framkommer i undersökningen, och 
att man inte tar sig an på den första förklaring som man påträffar (Denscombe, 2016). Med 
hänsyn till Denscombes anmärkning var vi medvetna om att försöka vara så objektiva som 
möjligt, samtidigt ha ett öppet sinne vid dataanalysen; som ett förhållningssätt att separera våra 
kunskaper och perceptioner åt sidan. Vi har även kontrollerat eventuella förklaringar till de 
dolda problem som har uppträtt i vår dataproducering genom en fördjupad intervjuanalysering 
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och inte förhastat oss till första bästa förklaring. Denscombe lyfter bland annat upp detta som 
den positiva sidan med kvalitativa metoder, att den har fördelen att kunna ge flera alternativa 
tolkningar, och har även överseende på invändningar och oklarheter (Denscombe, 2016).  
 

4.6 Forskningsetiska principer 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och upprätthålla en medvetenhet och en diskussion 
om hur man bör handla. Forskningsetiska principers framväxt blev ett sätt att försäkra sig om 
att den nya vetenskap som framförs upprätthåller vissa krav och en viss kvalité. 
Vetenskapsrådet skriver i sin rapport Forskningsetiska principer (2002) att det finns fyra 
konkreta huvudkrav inom det grundläggande insynskravet samt ett antal råd och 
rekommendationer vid sidan av dessa huvudregler. De fyra krav som presenteras är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att informera personen som 
blir intervjuad om studiens syfte, genomförande, risker samt tydliggöra att det är frivilligt 
deltagande med avsikt att forska. Samtyckeskravet handlar om att få samtyckte från 
respondenterna gällande genomförandet samt andra villkor som möjliggör intervjun. 
Konfidentialitetskravet går ut på att skydda informantens integritet och privatliv från att 
obehöriga ska kunna ta del av de uppgifter som samlats in. Forskaren har skyldighet att 
minimera studiens påverkan på informantens integritet. Slutligen har vi nyttjandekravet, som 
innebär att personuppgifter och annan data endast får brukas i forskningsändamål. Den får inte 
spridas och användas i kommersiella och icke-vetenskapliga sammanhang. (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtliga fyra aspekter var något vi tog i beaktning när det kom till vår studie. När vi 
kom fram till metoden och säkerställt det faktum att vi skulle göra personliga intervjuer som 
huvudsaklig datainsamling gjorde vi ett informationsbrev, där vi även redogjorde för syfte och 
användning av materialet (se bilaga 1). Efter att ha fått medgivande från respondenterna 
frågade vi om vi kunde spela in materialet, för underlättandet av studiens arbetsprocess, men 
inspelningen fungerade även som en tillförlitlighets faktor för att få en så korrekt uppfattning 
och avbild som möjligt av respondenterna.  

Vi hade en tanke redan från början med att respondenterna skulle vara anonyma för att svaren 
skulle vara uppriktiga, utan risk eller oro för att bryta lojalitetsplikten gentemot arbetsplatsen 
eller få indirekta påföljder utifrån ens uttalanden. Vikten av respondenternas identitets avgjorde 
varken syftet eller målet med vår uppsats, dock var deras ålder en intressant faktor då vi fick 
en inblick kring tillväxten av manliga sjuksköterskor, utifrån ett historiskt perspektiv. Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann (2014) förklarar vidare att forskaren måste ta hänsyn till 
intervjusituationen eftersom plats, position och andra omständigheter kan komma att påverka 
materialet forskaren får fram, vilket kan vara avgörande för studiens utformning. Vi valde 
därför att göra intervjuerna enskilt för att få en mer personlig anknytning till respondenten.  

 

4.7 Genomförande 

För att kunna besvara studiens syfte-och frågor ansåg vi att en kvalitativ metod som mest 
lämpligast. Med hänsyn till att studiens syfte fokuserar på manliga sjuksköterskors upplevelser, 
betraktade vi att semistrukturerade intervjuer hade de potentialer att kunna samla in detaljerad 
information samt ge oss en djupare förståelse och tolkning av respondenternas svar. Vi 
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upplevde att en kvantitativ metod hade begränsat viktiga beståndsdelar såsom beskrivandet av 
respondenternas känslor och erfarenheter.   

Med studiens syfte som utgångspunkt utformade vi vår intervjuguide, där vi formade intervjun 
utifrån tre treman: ”inledande frågor”, ”socialt stöd” och ”krav” (se bilaga 2). Genom att dela 
in intervjuguiden i teman som i sin tur underlättade resultatredovisningen samt analysdelen. 
Som tidigare nämnts ovan valde vi att tillämpa semistrukturerade intervjuer dels på grund dess 
förmåga att kunna samla in detaljerad information av respondenters känslor och upplevelser, 
och dels för att intervjufrågorna kan anpassas efter intervjusituationen.  Enligt Eriksson- 
Zetterquist och Ahrne (2015) betyder semistrukturerade intervjuer att man har ett standardiserat 
frågeformulär som utgångspunkt, men kan i den rådande intervjusituationen anpassa frågorna 
för att erhålla ett begripligare svar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Två av intervjuer 
ägde rum på en neutral plats genom ett personligt möte och de resterande fyra intervjuer 
genomfördes via telefonintervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes separat där vi valde att 
intervjua tre respondenter var. Samtliga intervjuer tog ca 25–40 minuter.  

Innan intervjun påbörjades presenterade vi kort om oss själva samt syftet med vår studie. Vid 
intervjutillfället presenterade vi olika etiska överväganden samt bekräftade samtycke kring 
dessa (se bilaga 1). Samtliga respondenter gav muntligt samtyckte för ljudinspelning under 
intervjuerna och vi fick även samtycke för eventuella citeringar i uppsatsen. Genom 
informationsbrevet fick deltagare kännedom om att deras deltagande skulle ske anonymt, där 
ingen specifik individ kommer att kunna identifieras. Behandling av all information och 
material kommer att vara konfidentiellt, där ingen obehörig kommer att kunna ta del av 
materialet.  

 

4.8 Analysmetod  

När man beslutar vilken forskningsstrategi man vill använda sig av är det viktigt att man först 
och främst klargör forskningens syfte. Därefter finns det några naturliga kopplingar som även 
påvisas av Dencombe i Forskningshandboken (2016). Vårt forskningssyfte var att beskriva den 
kulturella praxisen inom vården samt tolka sociala interaktionerna för att därefter tyda om det 
finns några större skiljaktigheter mellan könen gällande socialt stöd och förväntningar 
(Denscombe, 2016).   

Det huvudsakliga när man använder sig av en kvalitativ metod är att man strävar efter att finna 
de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst kan framställa ett fenomen eller 
sammanhang i ens omgivning. När man beslutat sig för att göra en kvalitativ metod finns det 
många olika analysmetoder man kan förhålla sig till. För att på bästa sätt ta reda på vilken 
analysmetod som passade vår studie bestämde vi för att studera om olika analysmetoder och 
slutligen kom vi överens om att utgå med hjälp av tematisk analys. För att genomföra en 
tematisk analys behövde vi först och främst strukturera materialet under olika teman och 
underteman för att därefter kunna sammanfatta ett resultat utifrån vår datainsamling. När vi 
sammanställt resultatet valde vi att därefter kategorisera och analysera det empiriska materialet 
utifrån valda teman. (Bryman, 2018).   

Man kan säga att vår empiriska analys både var empiristyrd och teoristyrd, då vi kombinerade 
datastyrda och förhandsstyrda teman i analysen; vilket är en kombination av induktiv och 
deduktiv analys (Bryman, 2018). Detta kan även benämnas som en analytisk induktion (Watt 
Boolsen, 2007).  Vi hade redan från börjat ett område och olika teorier vi ville basera vår studie 
på. När vi sedan upptäckte att svaren gav ett återkommande mönster kategoriserade vi svaren 
utifrån både vår mall, men även utifrån upprepande begrepp eller situationer.  
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Utgångspunkten blev därmed två centrala teman: socialt stöd och förväntningar. Socialt stöd 
omfattades av underteman såsom stöd från kollegor och chef och samhörighet; medan 
förväntningar omfattades av underteman såsom förväntningar i arbetet, förväntningar i 
yrkesrollen, särbehandling och framtida förväntningar. Resultatet och våra underteman 
baserades på svaren och inte intervjufrågorna, därav differensen i formuleringen. Vi valde 
därmed att ändra förväntade krav till förväntningar i vårt syfte, då svaren antydde på att det 
inte fanns några formella och subjektiva krav, utan endast personliga referenser.   

 

4.9 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera styrkor och svagheter angående kring de 
tillvägagångssätt och metoder vi har tillämpat i studien 

	
4.9.1 Kvalitativ metod 

Med hänsyn till studiens syfte betraktade vi att ett kvalitativt tillvägagångssätt var som mest 
lämpligast för att kunna genomföra vår undersökning. Detta för att vi dels skulle samla in 
material från ett begränsat antal respondenter och dels för att vi ville erhålla detaljerad 
information av respondenterna. Vi betraktade att semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod gav en möjlighet för respondenterna att kunna uttrycka sig fritt och öppet 
om sina känslor, tankar och upplevelser; något som hade varit svårare att fånga upp med en 
kvantitativ metod. Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att metoden inte endast 
inskränker till en förklaring. Som tidigare nämnt i avsnittet ”validitet och reliabilitet” har 
kvalitativa metoder den fördelen att kunna ge flera alternativa tolkningar, men har även 
överseende för tvetydiga svar av respondenterna. Med avseende till detta resulterade det till att 
det blev lättare för oss att tolka datainsamlingen. Den forskningsmetod man har valt beror även 
på vilket syfte forskningen innehar, det vill säga är det mängden eller frekvensen kring något 
man vill undersöka om eller är syftet att få mer djupgående svar? I vårt fall var studiens syfte 
att studera manliga sjuksköterskors upplevelser avseende till socialt stöd och förväntningar, 
vilket vi ansåg att semistrukturerade intervjuer passade bäst för studiens avsikt.   

Nackdelar med ett kvalitativt tillvägagångsätt enligt Bryman (2018) är att forskningen kan 
vinklas alltför subjektivt, det vill säga att sannolikheten för att forskaren lägger vikten på vad 
denne uppfattar som väsentligt är högre. Dessutom är det svårare att kunna generalisera utifrån 
den situation man valt har forskat om med kvalitativa metoder. Bryman understryker att det är 
oerhört viktigt att man är transparent när man genomför sin forskning, både i skrivandet och i 
genomförandet (Bryman, 2018). För att stärka att vår resultatredovisning har behandlats väl 
har vi redovisat en kort presentation om vårt urval i avsnittet urval. Som vi tidigare har nämnt 
i urvalsprocessen, har vi haft i åtanke att det fanns en risk att respondenterna kunde försköna 
sina berättelser, med hänsyn till det bestämde vi oss för att ge respondenterna full anonymitet. 

  

4.9.2 Analysmetod 

Som vi tidigare har nämnt i metodavsnittet har vi tillämpat en kombination av deduktiv- och 
induktiv tematisk analys. Med detta tillvägagångssätt kunde vi hitta olika samband i 
respondenternas svar. Vi upplevde att det var smidigt och effektivt att tillämpa tematisk 
analysmetod för att analysera intervjumaterialet genom olika kategoriseringar. För att kunna 
hitta röda trådar i intervjuanalysen kategoriserade vi respondenternas svar i olika teman och 
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underteman i likhet med resultatredovisningen, något som bidrog till att det blev lättare att 
observera likheter och skillnader i analysen. Denna typ av databearbetning, resulterade till att 
vi repeterade våra transkriberingar upprepade gånger, för att avstämma att svaren från 
respondenterna kunde uppfylla studiens syfte- och frågeställningar, en aspekt som borde ha 
förstärkt studiens giltighet.  

 

4.9.3 Urval 

Vi var väl medvetna om att urvalet bör vara representativt, för att få en så bra grundlig 
helhetsbild som möjligt. I vårt fall var det dock svårt att hitta respondenter som hade skilda 
attribut såsom när det kom till ålder och erfarenhet; eftersom de flesta vi kom i kontakt med 
var unga män med liknade erfarenheter. Vi önskade komma i kontakt med någon annan 
åldersgrupp, men det fanns inga som matchade kraven vi hade i åtanke. Det kan därav bli svårt 
att avgöra om det är ett representativ urval eller inte. Samtidigt som vi drog slutsatsen att det 
idag är vanligare att utbilda sig till sjuksköterska än vad det var förr, vilket också kan påvisas 
genom vårt urval (Denscombe, 2016).  

Vi vägde metoden att utgå från personligt nätverk, mot det faktum att materialet hade riskerat 
att bli bristfälligt om vi endast utgått ifrån en slumpmässig lista. Vi ansåg därmed vår metod 
underlättade urvalsprocessen eftersom vi fick en viss garanti på tillgänglighet och intresse för 
medverkan hos respondenterna. Vi var även i behov av en viss efterfrågad målgrupp, det vill 
säga manliga sjuksköterskor, vilket garanterades genom denna metod. Något som vi tidigare 
nämnde i metodavsnittet var för att vi valde att ha anonyma intervjuer för att få så genuina svar 
som möjligt att respondenterna. Även här ansåg vi att den personliga nätverksmetoden var 
fördelaktig, då vi undvek inblandning från ledningshåll. Lednings medverkan hade i sin tur 
kunnat öka risken för försköning om vi blev hänvisade till respondenter som de själva hade 
valt ut. Med detta i åtanke ansåg vi att respondenterna inte hade haft samma förutsättning att 
tala fritt eller öppet på grund av rädsla för skadandet av verksamhetens anseende (Denscombe, 
2016).  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens intervjuresultat ifrån de sex manliga sjuksköterskor i 
åldrarna mellan 20–30. Vi har valt strukturera resultatredovisningen i två huvudteman: 
"Socialt stöd" och "Förväntningar", som följs upp av underteman. Vi anser att denna 
strukturering kan underlätta läsarens översiktlig och förståelse av resultatet.  

 

5.1 Socialt stöd 
5.1.1 Stöd från kollegor 
Respondenterna fick frågan om upplevelsen av de sociala relationerna mellan kollegor på deras 
avdelningar. Samtliga deltagare var överens om att arbetet inom vården är tuff med hög 
arbetsbelastning, där tre respondenter uttryckte att dem med hänseende till den höga 
arbetsbelastningen upplevde en frekvent negativ stämning sinsemellan kollegor. Respondent 1 
poängterade även att han upplevde att större andelen kvinnor på avdelning var de 
bakomliggande faktorerna till förekommandet av den negativa stämningen; genom 
beskrivandet på följande vis: 

”Nä, men vad ska man säga, som jag även sa i början det är ju ett stort 
kvinnodominerat yrke. Då blir det väldigt enligt mig, mycket kackel och drama i 
onödan.” - Respondent 1 

Och vidare förklarade respondent 1 att han själv har upplevt på avdelningar där det förekommer 
en mer jämn könsfördelning vad gäller sjuksköterskor, att förkommandet av ”kackel och 
drama” är mindre. Vidare resonerar respondenten: 

”Det blir för mycket onödig energi som går åt, åt att diskutera och vara negativa, 
och bråka sinsemellan. Jag tror att mycket av det beror på att man känner sig 
otillräcklig, och att man försöker så ut sin ilska och frustation på annat vis genom 
att sitta och klaga och vara negativ; vilket gör att det blir en negativ stämning.” - 
Respondent 1 

Enligt respondent 3 upplever han inte att man har så mycket sociala relationer. Vidare förklarar 
respondent 3 att han upplevde ett mer resultatorienterat tänk bland sina kollegor, där man la 
mycket vikt vid att få saker avklara snarare än att uppnå en god sammanhållning.  Han uttryckte 
även att han inte upplevde en speciell relation till sina kollegor, men yrkesmässigt var det 
generellt sett bra. Vidare uttryckte respondenten att han fått erhålla en hel del normativa skämt, 
vilket han var okej med, då skämten ofta bidrog till en lättsam arbetsmiljö; men berättade även 
att han har blivit sårad när det gått över till den gräns att hans kompetens har ifrågasatts. 
Respondent 3 uttryckte att han har upplevt individer som tvivlat på hans skicklighet inom sitt 
yrke, på grund av fördomar gällande bristande empati och känslor hos män i allmänhet.  

Respondent 4 menar följande: 

”Kafferummet har blivit ett ställe där man beklagar sig lite, det är inte så ofta man 
hör positiva saker där, vilket kan vara jobbigt då vi redan har en väldigt allvarlig 
arbetsmiljö är det bra att kunna vara lite lättsam, men jag förstår folket, man är ju 
trött och behöver ventilera.” - Respondent 4 

 Men även respondent 5 uttryckte: 

”Man får lära sig snabbt att inte ta saker och ting personligt, då vissa tar ut stressen 
eller frustationen på fel personer. Så man får acceptera att det är en hård miljö med 
mycket motgångar men även mycket framgång. Alla är la trevliga så överlag, men 
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det finns folk som man ibland kan tycka kanske jobbat lite för länge och kanske 
borde se sig omkring lite.” - Respondent 5 

Fem av sex respondenter svarade att de inte kunde vända sig till någon vid personliga problem. 
Där majoriteten uppgav att det inte kändes relevant när man arbetar i en miljö som redan är 
intensiv i sig och där största delen av arbetstiden sker patientnära; men även för att man inte 
vill skapa mer börda än vad som redan upplevs av den hårda arbetsmiljön. Respondent 4 var 
avvikande gentemot de andra respondenter och förklarade att han hade en kollega som han 
kunde vända sig till, men betonade att det inte fanns riktiga rutiner för stöd. Han önskade att 
det fanns fler stödgrupper, där feedback och återkoppling kan behandlas; både för individuell- 
och gruppmässig utveckling. 

 

5.1.2 Stöd från chef 
När det kom till socialt stöd av respektive chefer besvarade fyra respondenter att deras relation 
till sina chefer var mycket formell och att chefen inte hade ett stort inflytande på deras arbete. 

”Alltså, de flesta chefer har ju arbetat som vi, men ändå känns det som att det är en 
lång distans och att dom förlorar sin insikt när dom väl blir chefer. Dom har inte 
samma förståelse för vårt arbete, trots att dom borde veta hur vi har det.” - 
Respondent 3 

Även respondent 4 resonerar kring avdelningschefens tillgänglighet och menar på att dem inte 
ser vad som försiggår i praktiken, då han upplevde att det inte finns någon relation 
överhuvudtaget. De resterande respondenterna 1 och 2 upplevde relationen till sin chef som 
formell, men uttryckte varken något positivt eller negativt kring förhållningen.  

 

5.1.3 Samhörighet  
Frågan om upplevd samhörighet mellan kollegor på avdelningen besvarades olika. Respondent 
1 och 2 beskrev att samhörigheten mellan de kvinnliga kollegorna upplevdes som starkare, att 
de kvinnliga kollegorna oftast hade gemensamma intressen. Medan respondent 3, 5 och 6 
beskrev att den upplevda samhörigheten var avhängigt av det valda yrket, att 
samtalsrelationerna för mestadels höll sig inom ramen för sjuksköterskeyrket. Respondent 4 
beskrev sin situation att hälften av personalen på hans avdelning hade slutat på grund av tuff 
arbetsmiljö, men upplevde att samhörigheten på avdelningen höll på att förbättras med hänsyn 
till tillsättningen av många nya kollegor.  

”Jag tror den växer och blir starkare just nu. Återigen, är det rätt många nya; men 
jag tror det är ett gott gäng som kommer bli närmare med tiden. Det är lättare att 
bli nära när flera är nya, eftersom nya mönster och traditioner skapas. 
Förhoppningsvis kommer man kunna bli närmare och kanske hitta på mer saker 
tillsammans, kanske efter jobbet osv.” - Respondent 4 

 

5.2 Förväntningar 

5.2.1 Krav i arbetet 
Fem av respondenterna uttryckte i ord att kraven är grupporienterade, där samtliga 
sjuksköterskor har lagar och riktlinjer som måste följas, det vill säga formella krav; att man 
utgår från säker vård. Respondent 4 beskrev sin situation att utöver de formella kraven finns 
det inga uttrycka krav i ord. 
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”Man har mycket lagar som man utgår ifrån och man får inte bryta mot sin 
legitimation. Dom kräver att man ska leverera när det är mycket och göra. Man 
måste bita ihop ibland och jag kan känna att det är brist på stöd när hemska dagar 
när man varit med om något tufft. Det är något inte så sunt att fortsätta jobba på 
när något jobbigt hänt.” - Respondent 4 

Vidare förklarar respondent 3 han upplever en högre grad av instrumentellt stöd, 
det vill säga assistans och extra hjälp i arbetet.  

”Man vill liksom bara få sitt gjort och behöver man något så ber man om hjälp. 
Man det är inte för att man vill samarbeta, utan mer för att de måste göras, så ibland 
kan man få en pust som reaktion, eller en suck. Sen finns de ju lite grupperingar 
med och folk som hänger i fikarummet, men annars är man rätt så självgående.” - 
Respondent 3 

 
5.2.2 Förväntningar kring yrkesrollen 
Respondenterna besvarar lite olika kring förväntningar av dem i deras yrke. Respondent 2 
förklarade att han arbetar med äldre patienter och upplevt att han blivit främst tilldelad manliga 
patienter. Han beskrev de manliga patienterna som mer aggressiva och hårda i orden, men inget 
som han tog illa vid. Dock uttryckte respondenten att han kunde se ett könsmönster som syns 
i arbetsfördelningen. Vidare förklarar respondent 2 att framstår man som en person med god 
fysik på hans avdelning; desto mer förväntas man att kunna hantera fysisk belastning. Följande 
citat nedanför är ett konkret exempel: 

”Men ja vi kan ju ta ett exempel för en vecka sedan bara, där det inträffade, det var 
en patient som var lite våldsam och sådär; och då föll det liksom naturligt att jag 
som man skulle ställa upp och agera.” - Respondent 2  

Respondent 2 beskriver att han inte upplevde specifika krav, men eftersom det upplevs på hans 
avdelning att han fungerar bra med de manliga patienterna, har det hänt mer frekvent att han 
har fått signaler att ta itu med konflikter när någonting händer. Fyra av respondenterna uppgav 
i intervjun att de någon gång har reflekterat över tilldelningen av arbetsuppgifter, där de fyra 
respondenterna hade upplevt att de är mer frekvent att dessa blir den ”utvalde” vid tyngre 
arbetsuppgifter. De resterande respondenterna uttryckte inte att de reflekterat över tilldelningen 
av arbetsuppgifter.  

Respondent 1 förklarade att upprepade arbetsuppgifter som krävt fysisk styrka har lett till en 
överbelastning för kroppen hos denne både fysiskt och psykiskt. I samma kontext som 
respondenterna beskrev sin upplevelse av mer frekvent tilldelning av tyngre arbeten, uttryckte 
respondent 1 och 3 att de tror att det inte förekommer någon särskild baktanke vid tilldelningen 
av arbetsuppgifterna.  

” Visst det kan hända att man förväntas göra lite fysiskt tunga jobb eller ibland 
tilldelas man uppgifter som inte kräver så mycket omsorg, men jag vet faktiskt inte 
om det är baserat på något speciellt; eftersom jag är den enda killen är det svårt att 
avgöra. Sen klart ens förutsättningar är ju samma, men så som omgivningen och 
samhället betraktar en påverkar ju en lite. Jag ville ju bli barnmorska men ångrade 
mig sedan då jag kände att det skulle innebära ifrågasättanden från exempelvis 
patienterna.” - Respondent 3 
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5.2.3 Särbehandling  
Vid fråga om respondenterna har upplevt särbehandling på grund av sitt kön, antingen positivt 
eller negativt; svarade respondent 2 och 3 ”Ja” på särbehandling vid arbetstilldelning. 
Respondent 4 svarade att han antar han har blivit särbehandlad, både positivt och negativt; och 
uttryckte: 

” Jag vet inte 100%, men antar ju det; både positivt och negativt. Eftersom det är 
mindre killar kanske man kan bli ihågkommen på ett annat sätt. Sen är det rätt 
många killar på akuten. Jag känner inte att killar får ta mer fysiska jobb eller så, 
får nästan fundera lite… En grej är ju att sjuksköterskeyrket har en “kvinnokultur” 
som man kan se lever kvar hos många patienter etc. Kulturen präglas av mycket 
feminism och kraft, det är ju ingen mesig kultur eller så, den är emotionell och 
kraftfull.” - Respondent 4 

  

Respondent 5 svarade att särbehandling när det kommer det kommer till sociala aspekter har 
säkerligen förekommit, vidare förklarar han på följande vis: 

”Men socialt kanske… Man bemöts väldigt olika. Jag kände i början att många 
kanske tänkte att man var misslyckad som blev sjuksköterska och inte läkare. Men 
det kanske var inbillning för jag själv kände lite så. Hemskt nog, men det handlar 
nog mycket om fördomar. Jag har många gånger fått frågan om jag inte ska utbilda 
mig vidare till läkare, vilket inte mina kvinnliga kollegor har fått i samma 
utsträckning.” - Respondent 5 

  

Vidare förklarar en annan respondent: 

” Nja, man gör la lite tunga jobb för att ställa upp, men det har nog mer med min 
fysik att göra än mitt kön. Sen vet jag inte, kanske att vissa ger en mer cred för 
sysslor som av samhället anses vara kvinnliga, för att dom tycker det är så fint att 
se en kille göra de arbetsuppgifterna… Haha löjligt, men så är det ibland. Man får 
många värmande blickar när man tar hand om barn eller så. Jag brukar mest tycka 
det är irriterande, då jag har egna barn och blir lite kränkt faktiskt av att folk har 
den synen.” - Respondent 6 

 

Sedan fick respondenterna frågan om de upplevde kraven från sina kollegor som rimliga och 
möjliga att leva upp till. Fyra respondenter svarade på att kraven är rimliga och möjliga upp 
till, men betonar att olika krav är relativt; beroende från individ till individ. Respondent 2 och 
respondent 6 hade avvikande svar jämfört med de andra respondenterna.  

”Om vi ska se det ur ett perspektiv om lika fördelat arbete oberoende av kön så 
säger jag nej på den frågan. Nu känner jag att jag lever upp till de förväntade krav 
som ställs på mig, eftersom jag vill vara snäll och det blir typ en del av mitt arbete, 
men sedan tänker jag på att alla inte är som jag, typ som mina manliga kollegor 
som kanske inte har samma kroppsbyggnad och styrka. Dom kanske inte orkar att 
ständigt stå ut med att rädda patienterna med fysiska utbrott, Dom kanske inte heller 
våga säga nej eller har något val vid sådana situationer.” - Respondent 2 
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5.2.4 Framtida förväntningar 
Den sista frågan i intervjun var hur respondenterna såg på sin framtid som sjuksköterska med 
avseende på stöd och krav/förväntningar. Respondent 1 beskrev sin nuvarande arbetssituation 
som besvärad, dels för att han befinner sig på en avdelning med tunga patientgrupper, och dels 
för att råder personalbrist; vilket resulterar till att de anställda måste jobba extra hårt. 
Respondent 2 uttryckte att han tror att arbetsmiljön för samtliga sjuksköterskor kommer att se 
detsamma ut de kommande åren, både för manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Medan 
Respondent 3 förklarade att han ser en framtid som sjuksköterska, men anmärkte på att 
arbetsmiljön inom vården inte är hållbar ur ett långsiktigt perspektiv. Han påpekade att det 
behövs fler stödfunktioner av den orsaken av att många kan för tillfället uppleva arbetsmiljön 
som stressig och nedbrytande.  

”Ja, men det är en väldigt stressig miljö så det sociala stödet hade haft en väldigt 
viktig funktion. Just nu har vi möten en gång i veckan där det är meningen att vi ska 
diskutera olika scenarion som uppkommit under veckan eller prata om sånt vi 
behöver snacka om. Men det är väldigt sällan folk orkar ta upp något på dem 
mötena, man vill bara få det avklarat nästan.” - Respondent 3 

  

Slutligen poängterade även respondent 4, 5 och 6 att sjuksköterskeyrket behöver mer omsorg. 
De menar att kraven ökar ständigt och arbetsmiljön blir stressigare, något som i sin tur skapar 
en ond spiral. Samtliga tre respondenter ansåg att socialt stöd är något som borde upplysas mer 
om inom sjukvården. Respondent 5 förklarade att det finns knappt några rutiner eller forum för 
socialt stöd i hans avdelning, och att det behövs mer insatser på den aspekten. Vidare uttrycker 
han:  

” Det finns knappt någon rutin eller något forum för det nu. Det känns ibland som 
om att dom vill jobba ihjäl oss, sedan byta ut oss när vi är sönder” - Respondent 5 

Respondent 6:s reflekterar snarlikt med respondent 5 och förklarar vidare:  

”Jag tror det är ett yrke som kräver mer omsorg. Vi behöver ge stöd till personalen 
mycket mer. Min syster jobbar som psykolog och går själv till en psykolog för att 
prata ut och kunna fortsätta processa allt hon tar in. Men jag känner att vi bara 
används som engångsbatterier ibland. Det är så mycket fokus på att ta in fler, än att 
reparera dem som finns här.  Jag tror att jag kommer jobba som sjuksköterska i 
många år till, för jag trivs så bra med det jag gör. Men jag vill gärna se mer 
stödfunktioner för att bibehålla en bra personalomsättning men även upprätthålla 
en bra sjukvård. Det är superviktigt tycker jag.” - Respondent 6 
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6. Analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet med hjälp av de utvalda 
teorier som vi tidigare har redovisat i undersökningen.

	
6.1 Socialt stöd 

6.1.1 Stöd från kollegor och chef 
I studiens resultat har vi valt kategorisera stöd från kollegor och chef enskilt för att förtydliga 
resultatet. Däremot i vår analys har vi valt att sammanfoga stöd från både kollegor och chef i 
samma underrubrik av den anledning då resultatet visade ett mer sammanhang kring 
emotionellt stöd när det gällde kollegor och chefer. Majoriteten upplevde någon form av brist 
på socialt stöd i sitt arbete, där fem av sex respondenter bekräftade att de varken kunde vända 
sig till chef eller kollegor vid personliga problem. Respondenternas relation till sina kollegor 
och chefer beskrevs som väldigt formell och rigid, något som kunde upplevas som en börda för 
somliga när arbetet upplevdes som jobbigast. Karasek och Theorell (1990) menar att för att en 
individ ska kunna uppleva socialt stöd i en hälsofrämjande aspekt är det viktigt att individen 
upplever en god relation med sin omgivning, både under arbetsprocessen och på rasterna. I 
resultatet framgår det att fikarummet som egentligen är avsedd för en plats där man kan ta en 
paus, men även en gemensam plats för att umgås har utformats till något negativ. Resultatet 
bekräftar även att flera respondenter upplevde att personalrummet, där man spenderar stor del 
av sin tid under rasterna har blivit en plats där kollegor ventilerar av sig över klagomål, stress 
och frustation; där stämningen i personalrummen beskrevs som negativ och tungsint.  

Karasek och Theorell (1990) redogör att det sociala stödet kan delas in i emotionellt stöd och 
instrumentellt stöd. Det emotionella stödet syftar på den tillit som individen upplever av sin 
omgivning och refererar till den sociala sammanhållningen. Baserat på dessa aspekter tolkar vi 
det som att bristen på socialt stöd från kollegor visar ett tydligt konsekvent spår i arbetsmiljön, 
i detta fall är det i personalrummet. Behovet av socialt stöd är individbaserat och behöver inte 
nödvändigtvis innebära samma reaktioner, enligt det individuella programmet (Jeding et al, 
1999). Jeding et al. (1999) betonar att individer erhåller olika reaktioner beroende på individens 
genetiska uppsättningar och tidigare erfarenheter. En av respondenterna uttryckte att han 
upplevde kvinnorna på sin avdelning som den bakomliggande faktorn till "drama och kackel" 
på sin arbetsplats. Utifrån ett genusperspektiv kan respondentens svar avspegla hans 
uppfattning kring sociala normer och därmed forma en föreställning kring vad som anses vara 
kvinnligt och manligt (Wahl et al., 2011). Skildringarna i antagandet på kvinnliga och manliga 
egenskaper påverkar, enligt West och Zimmerman (1987) könstillhörigheten som i sin tur kan 
göra att individerna lägger större vikt på hur dem uppfattas av omgivningen. Som en effekt av 
detta kan manliga sjuksköterskor hindras från att uttrycka känslor och behov eftersom det kan 
upplevas som "mindre manligt" av omgivningen och utifrån våra sociala normer.   

Som tidigare nämnt uppgav fyra respondenter relationen till sina chefer som väldigt formell 
och att dessa chefer inte hade något särskilt stort inflytande i deras arbete. Respondenterna 
betonade bristen på socialt stöd och önskandet av mer feedback och återkoppling för 
individuell- och gruppmässigutveckling. Karasek och Theorell (1990) redogör i sin krav-och 
kontroll-och stödmodell att det sociala stödet behöver omfattas av uppskattning och utrymme 
för respons och kritik av sin omgivning för att den ska kunna ha en god funktion. Avseende till 
majoritetens upplevelse av den rigida relationen till sina chefer, tolkar vi detta som ett tecken 
på brist på emotionellt stöd från arbetsgivarna, då dessa beskrivs som mycket distanserade från 
respondenternas arbete.  
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6.1.2 Samhörighet 
Två respondenter beskrev att samhörigheten mellan de kvinnliga kollegorna upplevdes som 
starkare, på grund av gemensamma intressen, medan de resterande respondenterna beskrev 
sammanhållningen som medelmåttig. Där den enda samhörigheten som fanns sinsemellan 
kollegor var det gemensamma intresset för sjuksköterskeyrket. I resultatet framkommer det 
instrumentella stödet någorlunda mer positiv bland flera respondenter i jämförelse med det 
emotionella stödet. Majoriteten bekräftade att samarbetet mellan kollegorna fungerade väldigt 
bra, men att det var ett resultatorienterat tänk snarare än ett genuint samspel. Assistans och 
hjälp är en del av yrkesrollen, då man vill göra sitt yttersta för patienterna, men att det 
emotionella stödet inte var lika prioriterat.  

Resultatet visade även att samtliga respondenter upplevde sjuksköterskeyrket som tuff och hård 
med hög arbetsbelastning, något som tidigare poängterades att detta kunde tydligt synas mellan 
kollegor i personalrummen. I Karasek och Theorells krav-kontrollteori (1990) redogör 
författarna att stöd kompletterades som en tredje dimension, en beståndsdel som kan ha en 
positiv effekt.  Baserat på respondenternas upplevelse kring hög arbetsbelastning, som beskrivs 
som tuff och hård, samt upplevelsen av brist på stöd från chefer och i en viss omfattning brist 
på stöd från kollegor, tolkar vi att detta kan vara en bakomliggande faktor till den negativa 
stämningen som råder i respondenternas arbetsmiljö. Med tanke på att vi inte talade med några 
kvinnliga medarbetare är det svårt att avgöra om denna uppfattning är könsbaserad, då det 
möjligtvis kan vara kulturella aspekter kring kvinnors "kackel och drama" som avgör 
upplevelserna kring vad som anses stärka samhörigheten. Som tidigare nämnt i teorikapitlet är 
allt stöd inte stödjande. Karasek och Theorell (1990) resonerar att förhållandet mellan kollegor 
och chefer är ett ömsesidigt beroendeförhållande, som kan bidra till både stress och fiendskap.  

  

6.2 Förväntningar 

6.2.1 Förväntningar i arbetet 
I resultatet framgår det att flera respondenter någon gång hade reflekterat över tilldelningen av 
sina arbetsuppgifter, där respondenterna hade upplevt att de är mer frekvent att dessa blir den 
”utvalde” vid tyngre arbetsuppgifter. Reaktionerna kring detta visades sig att vara både positiva 
och negativa reaktioner. De positiva reaktionerna var den positiva inställningen som två av 
respondenter hade, trots att de ofta upplevde sina arbetsuppgifter som mer fysisk tunga och 
mindre omsorgsfulla. Medan de negativa reaktionerna bland resterande respondenter var att 
detta kunde betraktas som en form av särbehandling. Jeding et al. (1999) beskriver med hjälp 
av den psykosociala modellen "Det individuella programmet" kan man visa vilka fysiska- och 
psykosociala faktorer som påverkar individens arbetsmiljö. I detta fall kan vi konstatera att det 
är de sociala faktorerna som har en central betydelse för respondenternas förväntningar i 
arbetet.   

Vidare kan dessa särskilda betraktelsesätt som visas i resultatet även kopplas till den tidigare 
forskning som genomfördes av Evans (2004), där man kom fram till att de manliga 
sjuksköterskorna kopplades till särskilda roller såsom hjältefigurer och andra karaktärer 
kopplat till maskulinitet. Något som i sin tur uppmuntrade en bild av de manliga 
sjuksköterskorna som individer med avsaknaden av egenskaper såsom ödmjukhet och empati. 
I vår studie framkommer det liknelser med Evans (2004) undersökning. Utifrån detta kan 
paralleller dras till vår studie som påvisar att respondenterna i viss grad har reflekterat kring 
kopplingen mellan de arbetsuppgifter de erhåller, utifrån deras kön. Wahl et al. (2011) nämner 
aggressivitet och grovhet är det som har främst beskrivit manlighet, två särdrag som kan 
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förknippas till våld och styrka. Vi tolkar att dessa antaganden på hur män ska förhålla sig lever 
kvar undermedvetet. Karaktärer som är förknippat till styrka, våld och grovhet är något som 
framgår i respondenternas upplevelser när vi frågar om vilka förväntningar som ställs i på dem. 
Kraven kan även vara indirekta från omgivningen då man känner ett behov av att uppfylla en 
viss roll utan att det uttrycks rakt ut.  

 

6.2.2 Förväntningar kring yrkesrollen 
Något annat som även framgår i resultatet är särskilda förväntningar på respondenters 
yrkesidentitet. Vissa respondenter kände sig förolämpade när omgivningen på arbetsplatsen 
ifrågasatte deras kompetens på grund av deras kön. Ett av flera exempel är förfrågan om ”Vad 
man ska göra senare?”, som att sjuksköterskeyrket inte var förstahandsvalet i andras ögon. En 
respondent uppgav att han hade fått flera förfrågningar om denne inte skulle läsa vidare till 
läkare. Respondenten uttryckte vidare när det kommer till den sociala aspekten har dessa 
upprepade förfrågningar om vidareutbildning till läkare förekommit mer frekvent till honom 
jämfört med hans kvinnliga kollegor; något som följaktligen hade skapat en osäker självbild 
kring respondentens yrkesroll. Vi tolkar detta att sjuksköterskeyrkets fördomar som om ett 
feminint arbete kan möjligtvis har bidragit till respondentens tvivlande över sin egen 
yrkesidentitet. Utifrån respondentens egna ifrågasättande kring sin yrkesroll kan vi dra 
parallella kopplingar till Wahl et al. (2011) resonemang att män tenderar söka bekräftelse av 
sin könsidentitet i relation till andra män. Författarna förklarar att detta sker exempelvis genom 
informella relationer på arbetsplatser, där gemensamma intressen och värderingar kan ge 
bekräftelse av ens identitet i förhållande till sitt kön. Dessa föreställningar som respondenten 
har upplevt kan ha sin grund i dennes tidigare erfarenheter, men kan även ha sin grund i brist 
på bekräftelse för dennes könsidentitet; i samband med vad som förväntas att vara "manligt". I 
respondentens fall kan förfrågningar om vidareutbildning till läkare betraktas som en 
bidragande faktor till individens egna ifrågasättande till dennes yrkesidentitet som 
sjuksköterska. 

En annan respondent uttryckte att det var löjligt när han fick uppmärksamhet och 
komplimanger för att han höll på med sysslor som anses vara kvinnligt, såsom att ta hand om 
barn; något som han uttryckte som kränkande. Vidare resonerade en annan respondent att det 
föll naturligt både för respondenten och för kollegorna att han som man skulle ställa upp och 
agera vid våldsamma situationer. Detta kunde synas genom olika signaler där han som man 
skulle ställa upp och aktivt agera vid problematiska situationer. Dessa antaganden och 
ifrågasättanden som respondenterna upplever från sin omgivning kan vi utifrån vår teori 
konstatera att den stödjs på den typiska biologiska förklaringen på hur män och kvinnor 
fungerar. Män beskrivs bland annat som starkare, våldsammare, mer rationella och 
riskbenägna, medan kvinnor förklaras som mer vårdande och drivs av känslor och intuition 
(Wahl et al., 2011).  

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet råder det samband mellan krav, kontroll och socialt stöd. 
Med hjälp av Karaseks och Theorells modell kan vi tala om hur arbetsmiljön ser ut i överlag 
för samtliga respondenter. (se figur 2.0). Följande konstaterande är en subjektiv 
tolkningsanalys av studiens insamlade material. Vår tolkning utifrån studiens och majoritetens 
upplevelse av brist på socialt stöd, komplexiteten av förväntade krav på deras yrkesidentitet, 
samt den kontroll som styrs utifrån socialstyrelsen riktlinjer; betraktar vi att det uppfyller de 
egenskaper som beskrivs som en "Ohälsosam arbetsmiljö” (Karasek & Theorell, 1990). Den 
beskrivning som samtliga respondenter uppgav om den tuffa och hårda arbetsmiljön, är ännu 
en faktor som trycker på punkten för ohälsosam arbetsmiljö.   
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6.2.3 Särbehandling  
Vid frågan om upplevd särbehandling på grund av sitt kön, framkom det i resultatet att en 
respondent hade upplevt både negativ och positiv särbehandling. Han understryker bland annat 
att kulturen inom yrket präglas av feminism och kraft, något som lever kvar bland många 
patienter att det inte är en mesig kultur, utan att den är kraftfull och emotionell. Detta är något 
som kan kopplas ihop till de sociala antagandena av kvinnans natur som styrs av känslor och 
empati (Wahl et al., 2011). Med hänsyn till den kvinnokultur som lever kvar bland många 
patienter, men även hos kollegor bland somliga respondenter, innebär detta att 
sjuksköterskeyrket könstillhörighet relaterat till kvinnokönet förstärks genom dessa fördomar 
(West & Zimmerman, 1987). West och Zimmerman (1987) menar att individen har en 
valmöjlighet att avvika sig från normer, genom att inte leva upp till de förväntningar som 
omgivningen har på en; dock kan detta innebära en risk för social utsatthet eller utfrysning. 
Ingen av respondenterna bekräftade att de någon gång behövde förhålla sig till ett visst sätt för 
att passa in i sin yrkesroll. 

I resultatet framkommer det att en respondent har acceptans att hantera mer tyngre 
arbetsuppgifter i jämförelse med sina andra kollegor. Delvis då han vill vara snäll, men även 
på grund av att han själv upplever har den kroppsstyrkan som kan hantera de fysiska krav som 
arbetsuppgifterna innebär. Han betonar dock att alla andra inte är som honom, och att det 
säkerligen finns de manliga sjuksköterskor som inte vågar säga ifrån sig på grund av de 
antaganden som omgivningen har på hur män ska uppträdas. Enligt det individuella 
programmet i den psykosociala modellen understryker man att individer kan uppleva olika 
reaktioner för samma situation (Jeding et al., 1999). Respondentens inställning till de fysiska 
aspekterna i sitt arbete kan bero enligt Jeding et al. (1999) antingen på genetiska arv eller 
tidigare erfarenhet som främjar respondentens utgångspunkt. Att denne respondent upplever 
de som okej att arbeta mer fysiskt än sina kollegor, tolkar vi det som kan ha och göra med hur 
individens bakgrund. Två av respondenterna hade föräldrar som tidigare arbetat inom vården 
som sjuksköterska, vilket kan ha inverkan på hur man upplever särbehandling, då man kanske 
normaliserat vissa situationer eftersom man varit medveten om att "det är så det alltid har varit". 

  
6.2.4 Framtida förväntningar 
Baserat på respondenterna kan vi konstatera att bristen på socialt stöd i förhållande till de höga 
kraven och den höga arbetsbelastningen leder till missnöje hos medarbetarna. För att ge stöd 
anser en av respondenterna att det krävs mer omsorg gentemot personalen. En av 
respondenterna uttryckte att han upplever att ledningen vill slita ut en tills man inte längre orkar 
arbeta, vilket inte är ett hållbart förhållningssätt gentemot arbetskraften. Enligt Karasek och 
Theorells modell (1990) måste balansen mellan förväntningar och kraven måste kombineras 
med socialt stöd för att individen ska uppnå en hälsosam och främjande arbetsmiljö. Med 
hänsyn till respondenternas bekräftande och med Karasek och Theorells (1990) utgångspunkter 
kring socialt stöd tolkar vi socialt stöd som en viktig aspekt för en hälsofrämjande psykosocial 
arbetsmiljö. Fawsi AbualRub (2004) understryker även i sin studie att socialt stöd har den 
positiva effekten som kan förstärka kvalitén av egenskapen omvårdnad. Med avseende till 
Fawsi AbualRub teori kopplat till socialt stöd, framgår att det krävs ett givande och tagande 
för att uppnå ett bra samspel hos individerna; vilket avspeglas av deras egna insats. Ger man 
mer stöd, får man mer stöd, vilket även kan prägla normerna på arbetsplatsen. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att återkoppla till studiens syfte samt presentera de slutsatser som vi 
har kommit fram till utifrån studiens centrala frågeställningar.  

 
Syftet med vår studie var att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av sin 
psykosociala arbetsmiljö kopplat till socialt stöd samt förväntningar på deras yrkesroll på en 
kvinnodominerad arbetsplats. Med dessa följande slutsatser hoppas vi kunna förmedla en bild 
av hur sociala strukturer påverkar arbetsförhållanden för manliga sjuksköterskor.  

 

Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut avseende till socialt stöd för de manliga 
sjuksköterskorna?  

De slutsatser som vi har dragit är att samtliga respondenter upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö som högt belastade i överlag. Som tidigare nämnt kan den psykosociala 
arbetsmiljön exempelvis bestå av kognitiva, kvalitativa, kvantitativa eller emotionella krav. 
Alla dessa delar beskrivs av samtliga respondenter som mer eller mindre stödjande, dock talade 
man inte om några större genusskillnader mellan män och kvinnor. Vi kan konstatera utifrån 
flera av respondenters upplevelser, att den psykosociala arbetsmiljön avseende till socialt stöd 
är bristande från både kollegor och chefer. Relationen mellan kollegorna beskrivs som formell 
och opersonlig, medan relationen mellan cheferna beskrivs som formell, rigid och distanserad. 
Bristen ligger främst inom det emotionella stödet, där flera respondenter bekräftade med 
hänsyn till den höga arbetsbelastningen som arbetsrollen omfattar, finns det inte tillräckligt 
med tid eller engagemang för att prioritera socialt stöd. Däremot fungerade det instrumentella 
stödet någorlunda bättre, eftersom samtliga strävade efter att prestera och göra ett bra arbete 
ifrån sig. Vi kan därmed dra slutsatsen om att det råder brist på rutiner för socialt stöd både på 
”golvet” och på ledningsnivå. Rutiner samt forum för stöd är en aspekt som har uttryckts som 
önskvärt från samtliga respondenter i resultatet. Vi instämmer med respondenternas 
resonemang om att socialt stöd är en betydelsefull aspekt, där arbetet är mycket emotionellt 
krävande, som omfattas av att råda och ta hand patienter. Arbetsrelaterade förhållanden som 
kräver mycket energi kan behöva mer socialt stöd. Socialt stöd har visat sig vara en väsentlig 
funktion som kan hindra individen från att exempelvis bli "utbränd" eller "gå in väggen". Detta 
går även i linje med Karasek och Theorells teori om emotionella krav, som syftar på den 
mentala kraft som individen behöver ha för att kunna fullborda en uppgift. I respondenternas 
fall beskrivs kraven väldigt emotionella, vilket medför i sin tur att de själva upplever ett ökande 
behov av emotionellt stöd i sitt arbete. Vidare lyfter Karasek och Theorell även fram att socialt 
har den positiva effekten till att minska stress, något som även framkom i resultatet där 
majoriteten av respondenterna ansåg att socialt stöd är en aspekt som bör lyftas upp på 
ledningsnivå för att skapa ett hälsofrämjande arbete.  

 

Hur upplever manliga sjuksköterskor omgivningens förväntningar? (Med omgivning 
syftar vi till kollegor och chefer) 

I resultatet framgår att samtliga respondenter upplever att det finns en genusaspekt i 
yrkesrollen, det vill säga de förväntas att utföra vissa arbetsuppgifter baserat på deras könsroll. 
I detta fall talar man bland annat om fysiska arbetsuppgifter, där respondenterna uttryckte att 
de någon gång under sitt arbete hade reflekterat över arbetstilldelningen, där flera respondenter 
hade upplevt att det var mer frekvent att dessa blev den ”utvalde” vid tyngre arbetsuppgifter.  
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Tidigare forskning har även påvisat att samtliga respondenter som var delaktiga i Evans studie 
förväntades att ta på sig arbetsuppgifter som krävde fysisk arbetsbelastning, något som också 
framkommer i vår studie. Dessa förväntningar kan ha präglats av det sociala strukturer som 
existerar i samhälle, vad gäller socialstrukturerade könsnormer.  

Trots att kraven uttrycks vara grupporienterade finns det mycket som tyder på att det finns en 
individuell press på de anställda. Förväntningarna skiljer utifrån vårt resultat beroende på de 
könsnormer som existerar på arbetsplatsen och inom yrkesrollen. Exempel på detta är de 
fysiska förväntningarna som vissa män belastas med, eller tvivlande på kompetenser och 
skicklighet i sitt arbete på grund av könet, då man har föreställningen att män inte är lika 
omsorgsfulla och emotionella.  

Dessa fördomar och särskilda förväntningar kan i sin tur även påverka samhörigheten mellan 
kollegorna. Vad gäller samhörigheten sinsemellan kollegor bekräftades det av somliga 
respondenter att gemenskapen upplevdes som starkare mellan de kvinnliga kollegorna, på 
grund av mer gemensamma intressen. Majoriteten av respondenterna bekräftade att den enda 
stora samhörighet som fanns var det utvalda sjuksköterskeyrket. Med anmärkning till att det 
förekom: brist på socialt stöd från både kollegor och på ledningsnivå, liten samhörighet och en 
hög arbetsbelastning kan detta i sin tur ha bidragit till respondenternas särskilda attityd och 
uppfattning mot sin omgivning; vilket som avsatte spår i den sociala sammanhållningen 
(personalrummet). I studiens resultat uppkommer det ett par repeterade gånger om 
respondenternas frustation samt irritation kring skilda förväntningar på män och kvinnor inom 
yrket. Föreställningar om att män bland annat har avsaknad av omsorg, känslor och intuition.  

Vi kan därmed dra slutsatsen om att de manliga sjuksköterskorna upplever omgivningens 
förväntningar som relativt låga och till en viss grad negativa gentemot deras yrkesroll, då detta 
beskrivs med en fientlig klang i dess uttryck. Studiens resultat visar tydligt att könsfördomar 
på hur män och kvinnor ska förhålla sig har en inverkan på förväntningar från omgivningen. 

Tidigare forskning som har lyfts fram i studien har också visat problematik kopplat till 
könsstrukturer på könsdominerade arbetsplatser. Genom att belysa dessa strukturer vill vi 
skapa en ökad förståelse som i sin tur kan bidra till en mer neutral och jämställd arbetsmarknad. 
Utifrån vårt resultat, samt tidigare forskning kan man se ett samband mellan den 
könssegregerade arbetsmarknaden inom vården och psykosocial ohälsa.   
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8. Diskussion  
	

I kommande avsnitt kommer studiens resultat och metod diskuteras. Avsnittet avslutas med 
reflektioner och förslag på eventuella aspekter som vi anser är väsentliga att undersöka vidare. 

 
8.1 Metoddiskussion  

Vi valde att avgränsa vår population till enbart män, då vi upplevde att det skulle bli för 
omfattande att ta med båda könens perspektiv, trots att vi studerade båda aspekterna utifrån 
tidigare forskning.  Detta är något vi i efterhand spekulerar kring, då vi även tror att en 
komparativ undersökning hade varit fördelaktig i syfte att se skillnaderna mellan kraven och 
de sociala stöden för det båda könen (Denscombe, 2016).  

Vi studerade endast dessa faktorer utifrån tidigare forskning, vilket vi nu reflekterat över då 
det möjligtvis hade blivit enklare att urskilja svaren utifrån ett genusperspektiv, om vi hade 
ställt samma frågeställning till såväl kvinnliga respondenter som manliga. Detta eftersom 
tidigare forskning haft andra inriktningar eller frågeställningar som därav inte gav samma 
resultat. Det blev därmed svårare att få en generell, komparativ uppfattning, än om vi hade 
baserat resultatet utifrån den insamlande data. Eventuellt hade detta gett oss en klarare bild 
kring om och i så fall vilka, könsgrundade likheter eller skillnader som existerar.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

Medvetet eller omedvetet styr fördomar och uppfattningar mycket av de stereotypa 
föreställningar vi ständigt bygger upp och river ner. Sociala normer och etiska förhållningssätt 
förändras ständigt och därmed även vår verklighetsuppfattning och vad vi definierar som 
”dagens sanning”. Som tidigare nämnt utgick vi från att det inte finns en, objektiv sanning, 
utan att det finns flera subjektiva perspektiv. Trots att människor upplever och ser saker styrs 
samt påverkas vi ständigt av generella normer och strukturer i samhället som definierar vad 
som betraktas vara ”normalt” och” rätt eller fel”.	

Det finns många teorier kring könsroller och hur det präglar olika yrkesroller. Tidigare 
forskning från både Evans (2004) och Eriksen och Einarsen (2010) har visat på en ökad 
utsatthet hos manliga minoriteter på en kvinnodominerad arbetsplats, vilket fick oss att fundera 
kring bakomliggande orsaker samt dess påverkan på manliga sjuksköterskors yrkesroll. 
Historiskt sätt har inte män genomgått särskilt många hinder som är könsbaserade, på en 
strukturell nivå. Men trots detta, var det inte möjligt för män att utbilda sig till sjuksköterska 
förr, vilket vi fann väldigt intressant; då vi ifrågasatte varför detta inte uppmärksammats på 
samma sätt. Kanske beror det på att man inte anser att det är ett yrke som "lämpade" män i 
samma omfattning, då sjuksköterskor förväntas ha kvinnliga egenskaper som omfattar 
omvårdnad och omsorg. En annan tanke som slog oss var att det kanske fanns en könsstatus 
som hämmade individer att söka sig till kvinnodominerade yrken, vilket också resulterat i att 
det inte uppmärksammats på samma sätt, eftersom det inte var något man efterfrågade som 
man i samma utsträckning.  

	
Könsbaserade egenskaper tilldelas man redan som barn, vilket i sin tur påverkar hur våra 
fördomar och föreställningar utformas. På grund av den könsmaktsordning som genom åren 
visat sig mellan män och kvinnor, finns det ett tänk hos många att kvinnliga sidor eller 
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egenskaper inte är något att eftersträva, då man modererar sig. “Kastar som en tjej” “Gråter 
som en liten flicka” är två exempel på nedvärderande meningar som ofta används i syfte att 
förminska eller förolämpa en individ. Den kvinnliga benämningen är i dessa fall skällsordet. 
Det kan även hämma det manliga könet från att uttrycka vissa känslor då man inte vill betraktas 
som svag eller normbrytande. Resultatet i vår studie visar på att det till viss del råder 
särbehandling mellan kvinnor och män inom hälso- och sjukvård, men det behöver inte 
nödvändigtvis bara vara negativ särbehandling, utan det finns även en del positiv 
särbehandling. Man kan studera resultat utifrån olika aspekter beroende på vad man vill titta 
på, vilket gör att det går att tolka på flera vis.   

Utifrån ett kvinnligt perspektiv kan det vara frustrerande att vissa män fått mer beröm eller 
uppmärksamhet för samma typ av arbete, då dem hyllas som "normbrytare". Utifrån ett manligt 
perspektiv kan det uppleveras förolämpande att inte betraktats på samma sätt, på grund av ens 
kön. Att ens kompetens ifrågasätts, eller att man får mer uppmärksamhet för liknade 
arbetsuppgifter, behöver inte nödvändigtvis innebära något positivt, utan är subjektivt utifrån 
observatörens förhållningssätt. Man kan därmed inkludera det individuella programmet, 
modellen som Jeding et al (1999) har framställt för att skapa en större och djupare förståelse, 
då modellen syftar på att ens reaktion är baserad på personliga förhållanden och individuella 
egenskaper som individen har genomgått under sitt liv. Med detta i åtanke valde vi att 
generalisera svaren, trots att vissa möjligtvis inte upplevde de sociala strukturerna eller 
påverkades av dem, betyder det inte att dem inte existerar. Somliga kanske inte anser att det är 
ett problem att det råder särbehandling, medan andra kan uppleva det som kränkande, därav 
måste vi ta hänsyn till den generella atmosfären i större sammanhang och inte endast utifrån 
det personliga förhållningssättet.  

Trots att man talar om att man vill jämna ut könsskillnaderna har det debatterats om att man 
istället ska tilltala manliga sjuksköterskor som sjukskötare. Begreppet kan i sin tur öka 
förväntningarna på yrkesrollen samt avskilja yrkesstatusen från kvinnliga sjuksköterskor. 
Vilket inte behöver innebära något positivt eller negativt, enligt det individuella programmet 
som syftar till att individens reaktion är baserad på tidigare erfarenhet och genetisk grund 
(Jeding et al., 1999). Förutom förändrade förväntningar kan det även ge effekt på det sociala 
aspekterna. Majoriteten av de manliga sjuksköterskor vi kom i kontakt med uttryckte bristande 
socialt stöd, vilket kan ha ett samband med våra könsbaserade egenskaper och visionen av att 
kvinnor är mer känsliga och kommunikativa. Förväntningarna och det sociala stödet påverkas 
därmed av våra sociala beskrivningar oavsett om vi alla delar samma åsikt eller värderingar.  

Utifrån tidigare forskning anser vi att vårt arbetsvetenskapliga bidrag kan bringa mer forskning 
inte bara kring hur det ser ut och inte bara fokus på varför. Eftersom vi tror att de subjektiva 
och emotionella kopplingarna i många fall kan hämma utvecklingen på arbetsmarknader, då 
man tar hänsyn till individers åsikter. Detta tror vi kan leda till att man blundar för vissa 
beteendemönster, eftersom "det är så det alltid varit". Utifrån denna basis tror vi att det är 
viktigt att ny forskning generaliserar vissa mönster och inte bara utgår ifrån betraktarens 
uppfattning.  

 

8.3 Teoridiskussion  	
Vi anser att Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-och stödmodell hade en viss relevans 
för förståelsen kring arbetsrelaterade förhållanden kopplat till förväntningar och sociala 
förhållanden. I efterhand inser vi att den inte hade en större inverkan på vår sammankoppling 
kring könsstrukturer, eftersom vi inte valde att intervjua kvinnorna på respektive arbetsplats. 
Hade vi valt att göra en mer komparativ undersökning hade det varit enklare att utskilda 
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differensen mellan könen utifrån modellen. Vi hade exempelvis kunnat påvisa skillnaden i det 
sociala stödet genom att använda oss av modellen, förutsatt att vi intervjuade båda könen. Vi 
anser dock att modellen ger en tydlig bild av vad som påverkar arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen. Trots att modellen inte användes för att besvara våra frågeställningar 
tydliggjorde den olika strukturer och faktorer som gjorde att vi kunde skapa en förutsatt bild 
om vad som var relevant att studera i vår studie, med avseende till den psykosociala 
arbetsmiljön. Vi anser också att det var viktigt att påvisa vad för effekt förväntningar och 
sociala relationer kunde medföra, vilket vi kunde göra genom Karaseks och Theorells (1990) 
modell. Modellen var även bidragande till förståelsen av tidigare forskning. 	

Det individuella programmet som presenterades av Jeding et al. (1999) anser vi som relevant  
eftersom den gav oss inblick kring personliga reaktioner, vilket vi kunde använda oss av vid 
tolkningen av respondenternas svar. Detta gjorde att vi utgick från att man trots olika reaktioner 
och upplevelser, kan omfattas av dem sociala strukturerna kring yrkesrollen. I vår kvalitativa 
studie utgick vi från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen 
inte finns en absolut och objektiv sanning. Det är med utgångspunkt i detta som vi har gjort 
vårt urval för studien. Med detta syftar vi till att svaren går att tolka både på individ- och 
samhällsnivå, även om reaktionen inte är densamma för alla respondenter. Vi upplevde 
exempelvis att respondenterna reagerade olika kring särbehandling, där vissa hade en positiv 
uppfattning medan andra hade en negativ uppfattning. En fysisk belastning kanske inte berör 
den enskilde individen, då man enligt det individuella programmet reagerar olika beroende på 
ens tidigare erfarenheter och genetiska grund. Detta kan leda till en social struktur som i sin tur 
kan begränsa eller pressa individer utifrån de sociala normer som byggs upp. Tolkningar eller 
ens personliga åsikt är i vår studie inte särskilt relevant, då det endast handlar om att visa en 
viss subjektiv grupps perspektiv. Vi vill därmed inte definiera vad som är rätt eller fel, utan 
bara klargöra hur situationen möjligtvis kan uppleveras och se ut.  

 

8.4 Konsekvenser  	
Upplysning av sociala strukturer kan förutom att minska segregering, ge en ökad förståelse då 
vi anser att det mest väsentliga är individernas förutsättningar i arbetslivet inte begränsas, på 
grund av sociala strukturer eller kön.  

Vi hoppas konsekvenserna av vår studie leder till att man belyser de sociala differenserna 
mellan könen för att kunna skapa en djupare förståelse kring hur situationen ser ut och vilka 
bidragande orsaker som präglar skillnaderna. Allt är relativt och allt är individuellt, vilket även 
påvisas när man tittar på resultatet i samfund med tidigare forskning. Det är för oss därför 
viktigt att man kan se verkligheten från flera synvinklar, för att uppmärksamma problem, som 
för vissa inte ens existerar men för andra är verklighet. En förklaring till varför tidigare 
forskning inte haft så mycket påvisad effekt anser vi beror på att man tror att syftet är att höja 
män i relation till kvinnor eller tvärtom. Syftet med vår studie är endast att uppmärksamma 
sociala strukturer som de allra flesta inte reflekterat över eller tagit hänsyn till. Första steget i 
all förändring är att inse, men för att kunna sprida insyn kring samhällsstrukturer behövs 
forskning som förklarar orsaker, situationer och konsekvenser till ett visst beteende eller 
tankesätt.  

 

 



 	 	

	

   
	

 

Referenslista 
Ahrne, Göran. Svensson, Peter. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I: Ahrne, 
Göran & Svensson, Peter. (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Uppl. 2. Stockholm: Liber 
AB. 

Alvesson, Mats. Due Billing, Yvonne. (2011). Kön och organisation. Uppl. 2. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Bergsagel, Ingvald. (2018). Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering. Sykepleinen. 15 
februari. [Elektronisk]. Tillgänglig: Hämtad 30 mars, 2018 från: 
https://sykepleien.no/2018/02/mannlige-sykepleiere-mer-utsatt-trakassering 

Bryman, Alan. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 3. Malmö: Liber AB. 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Uppl. 3. Lund: Studentlitteratur AB. 

Einarsen, Ståle. Eriksen, Willy. (2010). "Gender minority as a risk factor of exposure to 
bullying at work: The case of male assistant nurses", European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 13:4, 473–492 

Eriksson, Henrik. (2002). Den diplomatiska punkten: maskulinitet som kroppsligt 
identitetsskapande projekt i svensk sjuksköterskeutbildning. Institutionen för vårdpedagogik, 
doktorsavhandling. Göteborgs universitet  
Eriksson-Zetterquist, Ulla. & Ahrne, Göran. (2015) Intervjuer. I: Ahrne, Göran & Svensson, 
Peter. (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Uppl. 2. Stockholm: Liber AB. 

Evans, Joan A. (1997). ”Men in nursing: exploring the male nurse experience”, Nursing 
Inquiry, 4: 142–145 

Evans, Joan A. (2004). ”Bodies Matter: Men, Masculinity and the Gendered Divison of 
Labour in Nursing”, Journal of Occupational Science, 11:1, 14–22 
Fawsi AbuAlRub, Raeda. (2004). "Job stress, Job performance, and Social Support Among 
Hospital Nurses.", Journal of Nursing Scholarship, 2004; 36:1, 73–78 

Jeding, Kerstin. Hägg, Göran M. Marklund, Staffan. Nygren, Åke. Theorell, Töres. & Vingård, 
Eva. (1999). Ett friskt arbetsliv. Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till 
prevention och tidig rehabilitering. Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie 1999:22. 
Arbetslivsinstitutet: Stockholm. 

Karasek, Robert. Theorell, Töres. (1990). Healthy Work: Stress, produvtivity, and the 
reconstruction of working life. New York: Basic Books. 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kvale, Steinar. Brinkmann, Svend. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Uppl. 3. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Regeringen. (2017). Den könssegregerade arbetsmarknaden ska motverkas. [Elektronisk]. 
Stockholm: Regeringen. Tillgänglig: Hämtad från 30 mars, 2018 från: 



 	 	

	

   
	

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/halva-makten-hela-lonen/den-
konssegregerade-arbetsmarknaden-ska-motverkas/  

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2016). Män och kvinnors arbetsmarknad mellan 2001–2016. 
[Elektronisk]. Stockholm: SCB. Tillgänglig: Hämtad från 30 mars, 2018 från: 

https://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2016K01J/AM0401_2016K01J_SM_AM110SM1
602.pdf 

Socialstyrelsen. (2011). Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. [Elektroniskt]. 
Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: Hämtad 30 mars, 2018 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf	

Socialstyrelsen. (2018). Statistik om legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal 2016 samt 
arbetsmarknadsstatus 2015. [Elektronisk]. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: Hämtad 
30 mars, 2018 från: 

 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20229/2016-6-16.pdf 

Vetenskapsrådet. (2002). "Forskningsetiska principer: inom humanistisk-och 
samhällsvetenskaplig forskning". Stockholm. 

Wahl, Anna. Holgersson, Charlotte. Höök, Pia och Linghag, Sophie. (2011). Det ordnar sig. 
2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Watt Boolsen, Merete. (2007). Kvalitativa analyser. Forskningsprocess, människa, samhälle. 
Malmö: Gleerups AB. 

Weman- Josefsson, Karin. Berggren, Tomas. (2013). Psykosocial arbetsmiljö och hälsa. 
Lund: Studentlitteratur AB. 

 

	  



 	 	

	

   
	

 

Bilagor	
	

Bilaga 1 Informationsbrev 
	

 
 

Informationsbrev	

Informationsbrev samt förfrågan att delta i en intervjustudie om manliga sjuksköterskors 
upplevelser om sin psykosociala arbetsmiljö med fokus på socialt stöd och krav.	

	

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser utbildningen Arbetsvetenskap. Vårt 
sista moment i vår utbildning är att skriva en kandidatuppsats som omfattar 15 
högskolepoäng. Uppsatsen är ett vetenskapligt arbete som kommer att presenteras i en 
muntlig presentation samt en skriftlig rapport. 	

 	

Syftet med vår studie är att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av sin 
psykosociala arbetsmiljö kopplat till socialt stöd samt förväntade krav i sin yrkesroll på en 
kvinnodominerad arbetsplats. Intervjuns genomförande kan antingen ske genom en personlig 
intervju eller via telefon. Intervjun kommer att beröra Era upplevelser av socialt stöd och 
förväntade krav inom Ert yrke. Intervjutiden uppskattas att vara i cirka 30 minuter och 
kommer att inspelas med en ljudupptagning, detta för att vi ska kunna transkribera och 
analysera materialet. Tid och plats för intervjun bestäms enligt överenskommelse med Er. 
Behandling av all information och material kommer att vara konfidentiellt, där ingen 
obehörig kommer att kunna ta del av detta. Studiens resultat kommer att ske anonymt, där 
ingen individ eller specifik avdelning kan identifieras. Deltagandet av studien är frivilligt, och 
Ni kan närsomhelst avbryta Ert deltagande. 	

 	

Om Ni har frågor om intervjun eller vill medverka i vår studie är ni mer än gärna välkomna 
att kontakta oss.	

 	

Vänliga hälsningar,	

Nina Ha, Vera Roshan 	

Högskolan i Halmstad	

 

 

 



 	 	

	

   
	

 

Bilaga 2 Intervjuguide  

Inledande frågor 	

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?	

Vad var det som fick dig att vilja bli sjuksköterska? 	

När kom du på att du ville jobba inom vården? 	

Hur ser din roll ut i verksamheten? (arbetsuppgifter) 	

Vad är det bästa, enligt dig, med att vara sjuksköterska? 	

Vad är det mest utmanande med jobbet som sjuksköterska? 	

 	

Socialt stöd 	

Hur upplever du de sociala relationerna på avdelningen mellan…	

… kollegor?	

… chef? 	

Vem på arbetsplatsen skulle du vända dig till vid …. 	

… personliga problem?	

… arbetsrelaterade problem?	

Upplever du att det finns en samhörighet mellan medarbetarna på avdelningen? 	

-       Om ni ”Nej” vart hittar du samhörigheten om inte på avdelningen?	

Hur upplever du din relation till dina kollegor?	

Hur upplever du relationen till din chef?	

Hur viktigt är det att din chef har detaljkunskap om ditt arbete?	

 	

Krav  	

Vilka krav ställs på dig som sjuksköterska från ledningen? 	

Är dessa krav grupporienterade eller mer individuella?	

Upplever du att du har samma förutsättningar och krav som resterande kollegor? 	

Har du någonsin upplevt särbehandling på grund av ditt kön? Om ja, positivt eller negativt? 	

Vilka krav ställs på dig som sjuksköterska från dina kollegor?	

Upplever du att kraven från dina kollegor är rimliga och möjliga att leva upp till? 	

Hur ser du på din framtid som sjuksköterska med avseende på stöd och krav?	
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