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Abstract	

 

Title of the thesis: Occupational stress among nurses 

 

Author: Christel Bjärterot Lundqvist 

 

The subject: Stressrelated illness is highlighted as a social problem in public debates. According to 

reports, it has been found that there is considerably greater risk to becoming ill from stress on 

female-dominated workplaces such as in healthcare. As this problem continues to increase, this has 

created an interest to investigate what one experiences creating occupational stress and whether it 

distinguishes between male or female nurses. 

 

Aim: The purpose of the study is to create an understanding of how female and male nurses 

experience stressrelated illness at their workplace. 

 

Method: This study was conducted through interviews of five male and five female nurses at the 

same emergency care clinic. The purpose of the choice of a qualitative method is to have the 

opportunity to deepen the information’s answers. 

 

Theory: Based on previous research, a model was established in studies of stress at work. This 

model is called job demands, control and support and was developed by Karasek, Theorell and 

Johnson. Their theory says that if there is a balance between demands and control negative stress is 

not experienced as strongly. But if there is no balance between demand and control, social support 

at work can weigh up some. In order to compare differences between men and women, gender is a 

social structure and not just gender of male/female. The social structure is multidimensional where 

for example identity, work, power and personal qualities are included. 

 

Conclusion: The summary of my conclusions is that, according to these respondents, there are 

some differences between men and women. If they experience demands, control and support in 

their work, they usually do not experience a work-related stress regardless of gender. But the 

difference is that the factors that they perceive as important for feeling a balance are not the same 

whether it is a woman or a man. 

 

Keywords: genus, gender, nurse/nurses, occupational stress, arbetsrelaterad stress 
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1 Inledning	

Stressrelaterad ohälsa lyfts idag fram som ett samhällsproblem i offentliga debatter och 

vetenskapliga diskussioner. Stress är den vanligaste orsaken till att människor blir sjukskrivna och 

sjukskrivningar till följd av stress ökar dramatiskt på̊ hela arbetsmarknaden. Mellan åren 2010 och 

2015 ökade antalet sjukskrivna till följd av stress med 119 procent (Hjärnfonden 2017). 

Stressrelaterade sjukskrivningar står därmed för en betydande del av den totala ökningen av 

sjukskrivningar. 2016 var 74 200 svenskar sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa och av dessa var 76 

procent kvinnor (Hjärnfonden 2017). 

 

Enligt en rapport som fackförbundet Vision gjorde med stöd av siffror från Försäkringskassan 

(Andersson, J. 2016) är risken att bli sjuk av stress större för personer som arbetar i 

kvinnodominerade yrken. För kvinnor är risken att bli sjukskriven till följd av stress 44 procent 

högre för den som arbetar i ett kvinnodominerat yrke jämfört med ett mansdominerat yrke. Män 

som arbetar i ett kvinnodominerat yrke löper mer än dubbelt så stor risk att sjukskrivas till följd av 

stress jämfört med män som arbetar i ett mansdominerat yrke (Andersson, J. 2016). 

 

Mellan 2010 - 2016 har långtidssjukskrivningar ökat med 80 procent och psykisk ohälsa står för 

närmare 60 procent (Hjärnfonden 2017). Sjukkostnaderna kostar både företag och offentlig sektor 

mycket pengar. Enbart de offentliga utgifterna ligger, baserat på 2016 års uppgifter, på mellan 8 och 

9 miljarder kronor per år gällande psykisk ohälsa (Hjärnfonden 2017). Om man även räknar med 

produktionsbortfall och individernas egna kostnader som är mer svårt att sätta en exakt summa på 

blir totalkostnaden betydligt högre. Som ett svar på de höga kostnaderna har Sveriges riksdag tagit 

fram lagar som ska förebygga en ohälsosam arbetsplats. Socialdepartementet och Arbetsmiljöverket 

har fått uppdraget att ta fram riktlinjer och åtgärdsprogram för att minska stressen på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Inom läkarkåren - där man har stor erfarenhet av att sjukskriva patienter för olika sjukdomar - har 

man lyft upp denna aktuella fråga och menar att det är viktigt att vända den negativa trenden med 

långtidssjukskrivningar på grund av en arbetsrelaterad stress. Såväl ekonomiska som medicinska 

faktorer kan orsaka fysiska sjukdomar. Det borde därför vara prioriterat att hitta lösningar som 

stoppar den epidemi av sjukskrivningar som idag ökar till följd av arbetsrelaterad stress och där 

orsakerna kan härledas till brister i arbetslivets organisationer. Sjukskrivningar utan att hitta orsaker 

och åtgärder riktade mot patientens arbetsplats är inte kostnadseffektiva och kommer inte att lösa 

grundproblemet menar läkarna (Orbaek, 2002). 
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Utifrån en egen erfarenhet från ett 30 årigt chefskap1 både i det privata näringslivet och i den 

offentliga sektorn så har en viktig faktor som stress funnits med i verksamheterna. Stress har 

diskuterats både i positiva termer men även som en negativ och begränsande faktor i 

organisationerna. Under åren har det även rapporterats en hel del om arbetsrelaterad stress i 

massmedia vilket har förstärkt mitt intresse att få mer kunskap i detta ämne. Marie Åsberg som är 

professor i psykiatri vid Karolinska Institutet menar i en intervju med Sveriges Radio att 

arbetsmiljön är en viktig anledning till att de höga sjukskrivningstalen pga stress håller i sig över 

tid.  Åsberg hänvisar till Försäkringskassans siffror som i mars 2018 visade att 80 % av de som var 

sjukskrivna på grund av stress var kvinnor och arbetade framförallt inom vård, skola eller omsorg 

(Åsberg, 2018). Tidningen Expressen hänvisade i en artikel den 15 juni 2017 till 

Försäkringskassans statistik att det i feb 2017 var 29.227st kvinnor som var sjukskrivna pga svår 

stress jämfört med 7.325 st män. Expressen skriver även att sedan 2010 har sjukskrivningstalen för 

utmattningssymptom sexdubblats. (Expressen, 2017). Detta sammantaget har skapat ett intresse hos 

mig att undersöka bakomliggande arbetsrelaterade orsaker till stress. 

 

 

  

 

 

 	

                                                 
1 Regionchef Fritidsresor, chef på olika nivåer i TeliaSonera, enhetschef inom Operation och Intensivvård 
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1.1 Syfte	och	frågeställning	

Med utgångspunkt i att stressrelaterad ohälsa ökar, både bland män och kvinnor, och att man ser i 

undersökningar och forskning att den stressrelaterade ohälsan är större i kvinnodominerade yrken ( 

Andersson, J. 2016), (Åsberg, 2018) finns det ett intresse hos mig att undersöka detta ämne i min 

studie . Eftersom ämnet är mycket brett har jag, då jag själv arbetar inom akutsjukvården, valt att 

undersöka stress inom denna specialitet och med avgränsning till sjuksköterskor. Studien görs 

utifrån ett genusperspektiv kopplat till arbetsmiljö. Detta då jag ser en eventuell kunskapslucka i 

forskning av jämförelse mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors stress (Forte, 2016). Syftet 

med studien är att genom intervjuer av sjuksköterskor inom akutsjukvården skapa en förståelse för 

hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor upplever stressrelaterad ohälsa på sin arbetsplats. 

 

Frågeställningen som jag vill besvara lyder: På vilket sätt kan en upplevd arbetsrelaterad stress 

skilja sig åt mellan kvinnliga respektive manliga sjuksköterskor på en avdelning inom 

akutsjukvården? 
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2 Tidigare	forskning	

Majoriteten av de undersökningar som ingår i denna forskningsöversikt har genomförts i form av 

kvantitativa metoder antingen i form av enkäter eller av insamlad utdata från större, ibland 

internationella, databaser. Det har dock varit svårt att hitta kvalitativa undersökningar, trots att det 

har prioriterats, i syfte att skapa balans mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

 

Stress är ett ämne där det finns mycket forskning gjord inom olika fakulteter. Några exempel är 

inom psykologi, medicin, samhällsvetenskap, sociologi och organisation/ledarskap. Inom de 

medicinska och psykologiska fakulteterna har det huvudsakligen forskats i de fysiologiska 

förändringar som händer i kroppen kopplat till sjukdomar som kan utvecklas av stress (Theorell, 

2012), (Währborg, 2009), (Hammarström, 2005). 

 

Utifrån de undersökningar som ingår i denna forskningsöversikt har vissa faktorer varit mer 

dominerande som t.ex. arbetssituation och balans mellan krav och kontroll. Redovisningen av 

tidigare forskning har därför delats upp i olika underrubriker till begreppet stress. 

2.1 Stress	

Redan för 150 år sedan introducerade fysiologen Claude Bernard, utifrån ett medicinskt perspektiv, 

olika tankegångar och begrepp som sedan utvecklades vidare och som forskaren Hans Seyle på 

1950-talet benämnde som stress (påfrestning på engelska). Seyles definition av stress var enbart 

fysiologisk och han menade att stress uppkom av en ospecifik uppvarvning av kroppen på grund av 

någon specifik påfrestning eller utmaning (Währborg, 2009). På senare år har flera forskare 

utvecklat detta vidare och menar att stress uppstår när det är obalans mellan upplevda krav och egen 

förmåga, där kraven kombineras med svårigheter att kunna påverka sin arbetssituation tillsammans 

med dåligt socialt stöd. Detta benämns ofta som psykosociala faktorer (Theorell, 2012), (Währborg, 

2009), (Lundberg & Wentz, 2004). 

2.1.1 Positiv	och	negativ	stress	

Marianne Frankenhaeuser, professor i Psykologi har forskat om stress och skillnader mellan manlig 

och kvinnlig stress (Frankenhaeuser, 1993).  

 

Det finns olika sorters stress, både positiv och negativ. Frankenhaeuser benämner positiv stress som 

”den glada stressen”. Hon menar att när det råder balans mellan krav och vår förmåga att hantera 

dessa krav så kan individen uppleva den glada stressen och som hon också kopplar till arbetsglädje. 

Stöd från kollegor och chef är en buffert mot stress och ökar dessutom motståndskraft mot t.ex. 

tidspress eller överkrav (Frankenhaeuser, 1993). För att stärka arbetsglädjen menar hon även att den 
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prestation som utförs uppmärksammas och att chefen uppskattar och ger erkännande för det arbete 

som utförs är viktig och minskar en negativ stress (Frankenhaeuser, 1993). När hon jämför män och 

kvinnor så menar hon att kvinnor mer ofta tar med sig arbetet hem, d.v.s. kan inte släppa sina 

arbetsuppgifter mentalt när hon går hem vilket männen kan i mycket större utsträckning. Bristen på 

återhämtning som är viktig för att motverka negativ stress blir då kortare än för männen. Kvinnan 

önskar också en större delaktighet i ett socialt stöd på arbetet än männen. 

Forskningen som Frankenhaeuser har gjort visar på att ett socialt stöd ger ett skydd mot ohälsa och 

att motståndskraften och immunförsvaret blir starkare vid en möjlighet av socialt stöd på 

arbetsplatsen (Frankenhaeuser, 1993). 

 

Den negativa stressen kan delas in i akut stress och långvarig stress. Akut stress uppkommer när vi 

utsätts för hot, krav, förändringar från omgivningen men som går att hantera antingen genom att 

avlägsna hotet eller att avlägsna sig från hotet. Långvarig stress består istället av situationer, krav 

eller förändringar som överstiger vår anpassningsförmåga och där vi inte har möjlighet att avlägsna 

eller bekämpa stressfaktorn, d.v.s. vi har inte någon handlingsmöjlighet eller möjlighet att påverka 

situationen. I dessa fall finns det en risk för att man blir fysiskt eller psykiskt utmattad och 

konsekvensen kan då bli depression eller utbrändhet (Währborg, 2009), (Frankenhaeuser, 1993). 

2.1.1.1 Arbetssituationer	

Arbetssituationen kan vara en stor del i att individer upplever en negativ stress men för att få en 

balans i livet är även den privata delen en viktig parameter. För kvinnor kan stressfaktorer vara 

olika sociala faktorer som hög lön, heltidsjobb, hälsoperspektiv och social stöttning i familjelivet. 

Männen lyfter i stället upp finansering/lön, att kunna vara fysiskt aktiv men även arbetsrelaterade 

faktorer (Denton & Walters, 1999), (Pilar Matud, 2004). Denna struktur av sociala faktorer kan man 

se att kvinnor och män hanterar olika. Kvinnor hanterar det mer känslomässigt och män mer 

uppgiftsfokuserat (Pilar Matud, 2004). 

 

Kan medarbetare inom sjukvården uppleva negativ stress olika beroende på vilken klinik man 

arbetar på? Enligt undersökningar så har man sett att sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, 

intensivvård och operationssjukvård upplever högre stress än om man arbetar inom psykiatrin eller 

på vårdavdelningar. Inom de högintensiva arbetsplatserna som operation-, akut- eller intensivvård 

måste beslut fattas snabbt, korrekt och utan tveksamhet (Johan et.al, 2017), (Sahraian et.al, 2013). 

Med tanke på hög belastning, sjuksköterskebrist och långa arbetspass som sammantaget skapar en 

hög arbetsbörda (Johan et.al, 2017) så kan sjuksköterskorna utveckla stressrelaterade symptom som 

i förlängningen kan orsaka arbetsrelaterade sjukdomar, depression eller utbrändhet (Wang et.al, 

2008), (Wahlstedt, 2001), (Karasek & Theorell, 1990). 
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2.1.1.2 Utbildning	

Utbildningsnivån kan även den kopplas till upplevd stress. I några av de studerade artiklarna finns 

det inget som tyder på att det finns något större samband mellan ålder, civilstånd, skiftarbete eller 

erfarenhet (Sahraian et.al, 2013). Däremot ett större samband mellan arbetsstress och kön och 

utbildningsnivå. Kvinnor upplever en högre stressnivå om de är högutbildade och män upplever en 

högre stressnivå i frågor om relationer och vänskap (Trousselard et.al, 2015), (Sahraian et.al, 2013).  

2.1.1.3 Chef	och	Ledarskap	

En annan faktor som skulle kunna påverka en negativ stress är närmaste chefen och ledarskapet. 

Det man kan utläsa är att upplevd arbetsrelaterad negativ stress kan orsakas av brist på stöd eller 

respons på sitt arbete (Spence-Laschinger et.al, 2015), (Olofsson et.al 2003). Oavsett kön så är ett 

äkta ledarskap viktigt och har en positiv effekt på arbetssituationen, arbetsuppgifterna och 

arbetsglädjen. Resultatet kan i dessa fall minska känslan av höga krav och brist på kontroll som 

annars på sikt kan ge en långvarig stress och utbrändhet (Spence-Laschinger et.al, 2015), (Karasek 

& Theorell, 1990). I en studie gjord för att undersöka samband mellan ledarskap och 

sjuksköterskors hälsa och stress konstaterades det att det inte syntes något tydligt samband mellan 

framgångsrika ledare och god arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna. Däremot visade studien ett 

samband mellan hälsa och organisatoriska faktorer som stimulans, påverkansmöjligheter och 

engagerad ledning (Bernin & Theorell, 2004). Eftersom faktorn angående ledarskapets 

påverkansmöjlighet på negativ stress lyftes upp som en viktig faktor i flera studier såg jag detta som 

en viktig parameter att i min studie fråga informanterna om deras syn på deras närmaste chefs 

ledarskap. Skulle chefens roll ha en så stor inverkan på informanternas upplevelse av negativ stress 

att man vid chefsrekrytering skulle lägga stor vikt vid ledarskapsfilosofi och synen på hur man som 

chef vill leda sin verksamhet och sin personal? 

2.1.1.4 Krav‐Kontroll‐Stöd	

Med utgångspunkt i de studerade artiklarna går det att utläsa en teorimodell som används i många 

av artiklarna (Trousselard, et al, 2015), (Wang et al 2008), (Pilar Matud, 2004), (Olofsson et al, 

2003). Det är Karasek & Theorells Krav-Kontroll modell (Karasek & Theorell, 1990). Författarna 

menar att om det är höga krav ställda på individen men man har inte möjlighet till att påverka sina 

arbetsuppgifter, sin arbetstid, arbetsbelastningen eller stöd d.v.s. sammantaget det de menar med 

kontroll, så skapar detta en stress hos individen. 

 

I flera av artiklarna (Trousselard, et al, 2015), (Wang et al 2008), (Pilar Matud, 2004), (Olofsson et 

al, 2003) konstateras det i resultatet att det är en ojämn balans mellan krav på allt som individen ska 

utföra men där möjligheten att själv få vara med och bestämma och påverka upplevs som liten. 
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Detta skapar en oro och i förlängningen en stressande situation som kan utvecklas till sjukskrivning. 

Resultaten i dessa undersökningar styrker Karasek & Theorell-Johnsons Krav-Kontroll-Stöd 

modell. 

 

Orbaek hänvisar i sin artikel till en avhandling av Kurt Wahlstedt som har genomfört en studie av 

100 stycken postanställda gällande sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och psykosomatiska 

sjukdomar som t.ex. stress. Wahlstedt utgår från Karasek & Theorells modell och drar slutsatsen att 

möjligheten att påverka sitt arbete samtidigt som de psykiska arbetskraven är måttliga är åtgärder 

som organisationen bör arbeta med. Dessutom menar han är ett socialt stöd en viktig faktor. I detta 

förändringsarbete rekommenderas även att involvera sin företagsläkare eftersom hen kan spela en 

viktig roll (Wahlstedt, 2001). 

 

Intressant med Krav-Kontroll-Stöd modellen är att den inte tar hänsyn till kön när den jämför de 

olika faktorerna. Detta eftersom kvinnor och män möjligen skulle kunna hantera krav och kontroll 

olika. Då jag i min studie kommer att intervjua både män och kvinnor kommer bristen på jämförelse 

mellan könen i Karaseks & Theorells undersökning vara intressant att analysera med resultatet i 

min studie då jag jämför män och kvinnors åsikter. Kan det vara så att Karasek & Theorells modell 

endast passar in på män och om de skulle göra om sin studie med enbart kvinnor så skulle resultatet 

bli annorlunda? I så fall vad är det för parametrar som skiljer och hur skulle dessa kunna påverka 

modellen? 

2.1.1.5 Genusperspektiv	

Om man undersöker skillnaden mellan män och kvinnor i Karasek & Theorells Krav-Kontroll 

modell (Karasek & Theorell, 1990) är stress som sedan utvecklas till depression större bland män 

än kvinnor i en undersökning som ej var riktad till sjuksköterskor utan till arbetare i allmänhet 

(Wang et al, 2008). Däremot visar samma undersökning att oavsett kön så var en obalans mellan 

arbetsliv och familjeliv den starkaste faktorn till en depression och visade på en ännu större 

riskfaktor än arbetsstressen (Wang et al, 2008). 

 

I en artikel som hänvisar till en undersökning gjord 1989 så menar författarna (Perrewe et.al, 1989) 

att man till viss del inte kunde styrka Karasek och Theorells resultat att upplevd kontroll alltid hade 

effekt på upplevda krav. Ökad kontroll behöver inte öka nöjdheten i krävande situationer. Enligt 

författarnas slutsats, som de benämnde som konservativ, så drog de slutsatsen att en kvantitativ 

arbetsbelastning endast är en potentiell stressfaktor och påverkan av kontroll är kanske inte den 

enda kontrollmekanism för att mildra oro och stress (Perrewe et al, 1989). 
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Professor i folkhälsovetenskap Anne Hammarström menar i sin forskning att genusforskningen har 

mycket att tillföra i den medicinska forskningen. Hammarström förklarar ordet genus med det 

sociala könet och vad det innebär att vara kvinna eller man i olika samhällen. Hon menar genom sin 

genusforskning att det skapas olika förväntningar i samhället genom olika ideal, normer och 

värderingar beroende på om man är kvinna eller man (Hammarström, 2005). 

 

Hammarström hänvisar även till en avhandling av T Hallman vid Karolinska Institutet som 

beskriver kvinnor som har fått en hjärt-kärlsjukdom och hur de beskriver orsaken till sin stress. Det 

framkom olika faktorer som visade på pressande livsvillkor som under en längre tid format dessa 

kvinnors liv och då de hade prioriterat bort sin egen hälsa och välmående (Hallman, 2003). 

 

Hammarström styrker Hallmans åsikt genom att hänvisa till en annan studie gjord av professorn och 

socionomen Kristina Alexandersson och docenten i socialmedicin Gunnel Hensing där de har 

studerat kvinnors höga sjukskrivningsnivåer. De jämför detta samband med olika livsvillkor som 

t.ex. krav-kontroll i arbetslivet och i hemarbetet, sociala nätverk och känsla av sammanhang 

(Hammarström, 2005).  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen på att en negativ stress orsakad av 

arbetssituationen kan bero på vissa dominerande faktorer. Exempel på dessa kan vara hög 

arbetsbelastning kopplad till personalbrist, bristande stöd hos närmaste chef eller en bristande 

balans mellan krav och kontroll i sin arbetsroll. I min studie kommer jag som stöd använda den 

tidigare forskningen där även Karasek & Theorells teori om balans mellan krav och kontroll ingår. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning är förhoppningen att kunna minska kunskapsluckan 

avseende manliga och kvinnliga sjuksköterskors upplevda arbetsrelaterade stress ur ett kvalitativt 

perspektiv. Den tidigare forskningen kommer tillsammans med vald teori att ligga till grund för 

konstruktionen av den intervjuguide som jag kommer att använda under intervjuerna för att ställa 

relevanta frågor kopplat till befintlig forskning.  
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3 Teoretiska	perspektiv	

I detta avsnitt kopplas kunskapen från den presenterade tidigare forskningen till teorier som berör 

min forskning av arbetsrelaterad stress utifrån ett genusperspektiv.   

3.1 Krav‐Kontroll‐Stöd	modellen	

Professor i arbetsmiljö och psykologi Robert Karasek utvecklade en teoretisk modell som 

kombinerar krav och kontroll med belastning och stress i arbetet. Karasek kom fram till att krav och 

kontroll faktorerna gick att koppla samman med en upplevd stressnivå och på detta sätt kunna 

påvisa en obalans mellan kraven i arbetet och möjlighet till kontroll hos arbetstagaren som en orsak 

till negativ stress. Från början var syftet med denna modell att undersöka risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar när den kombineras med negativ stress (Karasek, 1979). Denna undersökning 

genomfördes i USA och i Sverige för både män och kvinnor men analysen var endast inriktad på 

manliga arbetstagare då kvinnor även hade krav på arbetet i hemmet som skapade en komplicerad 

variabel i analysen (Karasek, 1979).  

 

Utifrån denna forskning framkom det att med utgångspunkt i fyra variabler, (höga eller låga krav 

och hög eller låg kontroll) kunde han urskilja fyra olika typer av arbeten. Dessa fyra olika typer av 

arbeten var passiva arbeten, aktiva arbeten, arbeten med låg stress och arbeten med hög stress. 

Karasek och Theorell fortsatte sedan att utveckla denna modell och konstaterade att i aktiva arbeten 

har man en hög nivå av egenkontroll men också höga psykiska krav på arbetet och i denna grupp 

ingick t.ex. sjuksköterskor, läkare och lärare. Aktiva arbeten är enligt Karasek och Theorell den 

mest fördelaktiga arbetsformen psykosocialt då man har stor möjlighet att påverka sitt arbete och ta 

egna beslut (Karasek & Theorell, 1990). Utifrån deras teori att kombinera krav och kontroll med 

belastning och stress i en arbetsmiljö är mitt syfte att använda deras modell som verktyg för att lyfta 

in min frågeställning och därefter analysera resultatet. I och med att Karasek & Theorell lyfter fram 

sjuksköterskor som exempel på en yrkesgrupp som benämns ha aktiva arbeten väljer jag i min 

studie att rikta mig till en grupp sjuksköterskor. På detta sätt hoppas jag att kunna jämföra och se 

likheter eller olikheter mellan min studie och deras.  

 

Om man dock jämför denna arbetsform med högstressarbeten där man inte har en hög egenkontroll 

och där kraven är höga så kunde forskningen som gjordes se att denna arbetsform skapar stor 

negativ stress som kan utvecklas till depression, oro och utmattningssymptom. Arbetstagaren har 

höga krav ställda på sig men en liten handlingsfrihet att påverka. Enligt Karasek och Theorell är det 

bl.a. undersköterskor, vårdare och personer i servicesektorn som placeras i denna grupp (Karasek & 

Theorell, 1990).  



 

13 

 

Jeffrey Johnson använde Krav-Kontroll-modellen och valde att utifrån sin forskning utveckla den 

vidare med att ta med en tredje variabel - socialt stöd (Johnson, 1986). Enligt honom är det av vikt 

att som anställd ha möjlighet att kunna ha ett socialt nätverk i form av arbetskollegor och chef och 

känna en tillhörighet i arbetsgruppen. På detta sätt utvecklades Karasek & Theorells Krav-Kontroll 

modell att även innefatta stöd. I deras fortsatta forskning gav de stöd åt Johnson resultat och 

menade att det var av stor betydelse på vilket sätt som den anställde hade tillgång till ett socialt stöd 

från kollegor och chefer för att minska den negativa stressen. Johnsons ståndpunkt var att om det 

fanns ett socialt stöd på arbetsplatsen med en bra gemenskap så kunde detta reducera den negativa 

stress som upplevdes i form av låg kontroll och höga krav (Johnson, 1986). Jag kommer att använda 

Johnsons resultat för att undersöka om det sociala stödet kan uppväga eventuellt upplevda höga 

krav och liten egenkontroll. Eftersom varken Karasek, Theorell eller Johnsson har studerat 

skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse blir jag intresserad av att undersöka om det finns 

några skillnader mellan män och kvinnor i denna fråga. Om det i så fall finns skillnader hur hanterar 

män respektive kvinnor dessa situationer? 

 

 Bilden nedan visar ett förslag på en Krav-Kontroll-Stöd modell (Ledarskap1 - Det är dags att jobba 

förebyggande mot stress, 2016). 

 

 

 

Forskarna Fletcher & Jones har dock till viss del kritiserat denna modell och menar att andra 

faktorer som bl.a. socioekonomisk status, kön, ålder och hälsobeteende kan påverka upplevelsen av 

kontroll och krav oavsett om arbetstagaren har ett socialt stöd på sin arbetsplats (Fletcher & Jones, 

1993). Deras resultat ser jag som intressant då de visar på andra faktorer som inte Karasek & 

Theorell & Johnsson har med i sin forskning. Detta skulle kunna fördjupa eller bredda kunskapen 
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om de olika faktorer som påverkar och på detta sätt kunna finna andra lösningar till tex 

arbetsrelaterad stress. I min studie kommer jag dock pga tidsbrist och avgränsningar inte att gå 

vidare  med denna infallsvinkel utan ser den som en fortsatt forskning. Dock tar jag med kunskapen 

om att andra faktorer kan påverka en medarbetares upplevelse av krav och kontroll med eller utan 

socialt stöd. 

3.2 Genus	

Författarna Connell och Pearse menar att genus måste betraktas som en social struktur och inte ett 

uttryck för biologi. Nyckeln är enligt författarna att fokusera på relationer och i de sociala 

relationerna bildas strukturer. (Connell & Pearse, 2015). Författarna förklarar vidare att genus är på 

samma sätt som andra sociala strukturer flerdimensionellt t.ex. identitet, arbete, makt och 

sexualitet(Connell & Pearse, 2015). I denna studie kommer jag att väga in Connells och Pearses 

resonemang om att det i de sociala relationerna bildas strukturer. På den arbetsplats som jag ska 

undersöka undrar jag om det finns sociala relationer som skapar olika strukturer tex utifrån genus, 

status i gruppen eller erfarenhet? Om olika strukturer finns, på vilket sätt yttrar sig dessa i 

arbetsgruppen på den studerade arbetsplatsen? Kan dessa faktorer påverka en eventuell upplevd 

negativ stress och kan i så fall Karasek & Theorells modell om balans mellan krav och kontroll 

användas och förklaras? Dessa frågor tar jag med mig in i analysarbetet av resultatet i min studie. 

 

Ett antal feministiska teoretiker på 1970-talet definierade en åtskillnad av ”kön” och ”genus”. De 

menade att kön var den biologiska skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga mänskliga 

djuret. Däremot var genus det sociala som de belyser som skillnaden mellan män och kvinnors 

personlighet och de feminina och maskulina rollerna (Connell & Pearse, 2015). 

Professor Judith Butler fick med sin bok ”Genustrubbel” en stor genomslagskraft i diskussionen om 

genus och feministisk teori. Butler definierar skillnaderna mellan kön och genus med att begreppet 

kön är ett biologiskt kön och begreppet genus är ett socialt kön. Hon menar att genus är något 

performativt. Butler förklarar detta begrepp med att genus är något man gör och att identitet uppstår 

genom handling och inte beroende på vilken kropp vi har (Butler, 2007). Hon menar att genus inte 

är en orsak till utan en effekt av olika sorters handlingar, värderingar, maktrelationer eller normer. 

Sociologen Ambjörnsson skriver i sin avhandling att en norm endast existerar i relation till något 

annat och kan endast bildas och bestå om det finns en motsats. Normalitet kan enligt Ambjörnsson 

definieras som en mix av hur människor är och föreställningar om hur den bör vara. Enligt 

Ambjörnsson så blir man den man är utifrån hur man agerar i olika situationer och inte utifrån 

biologiskt kön (Ambjörnsson, 2008). Det har dock skapats invändningar mot att debatten har skilt 

kulturen och samhället från biologin (Connell & Pearse, 2015). Med kunskap i Butlers forskning 
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och även Ambjörnssons definition om att det biologiska könet inte är avgörande utan fokus istället 

är på vilket sätt man agerar i olika situationer ser jag det som intressant att undersöka på vilket sätt 

informanterna i min studie reagerar och agerar i upplevda arbetsrelaterade situationer oavsett kön 

när det gäller stress. Finns det andra faktorer som är mer utmärkande? På vilket sätt skulle de kunna 

påverka arbetsplatsen och arbetsmiljön? 

 

Om man undersöker synen på genus inom populärpsykologin så förenar man där kroppsliga 

skillnader och sociala effekter och menar att kvinnor har vissa egenskaper och män andra (Connell 

& Pearse, 2015). Ett av de första områdena för empirisk forskning med genusanknytning var tron på 

egenskapernas dikotomi. Connell & Pearse beskriver egenskapernas dikotomi som kroppsliga 

skillnader och sociala effekter. Författarna menar att exempel på kvinnliga egenskaper är t.ex. 

omvårdande, lättpåverkade och intuitiva och mäns egenskaper är bla envisa, rationella och tystlåtna 

(Connell & Pearse, 2015). 

 

Sedan i slutet av 1800-talet har psykologer studerat genusskillnader och även jämfört intelligens ur 

ett genusperspektiv. Connell & Pearse konstaterar att utifrån den forskning som de hänvisar till 

finns det inga konstaterade könsskillnader när det gäller generell intelligens. Dessutom menar de 

finns det inte belägg för att det skulle finnas skillnader i faktorer som t.ex. självförtroende, 

analysförmåga eller att flickor präglas mer av arv och pojkar mer av miljö. Enligt författarna är 

detta en myt (Connell & Pearse, 2015). 

 

Trots de massiva studier som genomförts finns det enligt Connell & Pearse fortfarande åsikter om 

att kvinnor och män har olika intelligens, olika emotionella förmågor och olika fysiska förmågor. 

Författarna ser en risk i att de kvantitativa psykologiska tester som genomförts genom åren kan vara 

för ytliga och att man då missar skillnader på en djupare nivå av personligheter, t.ex. i det 

undermedvetna (Connell & Pearse, 2015). Connell & Pearse argumenterar samtidigt emot dessa 

argument då de menar att om dessa djupare, undermedvetna skillnader inte syns i vardagslivet eller 

i andra beteenden, hur djupa är dessa skillnader i så fall och om så är på vilket sätt skulle de i så fall 

kunna påverka (Connell & Pearse, 2015). De undermedvetna skillnader som Connell & Pearse talar 

om kan vara svåra att tolka i denna studies intervjuer men det vore intressant att i en annan studie 

kunna koppla informanternas sätt att agera i arbetssituationer utifrån deras personligheter.  

 

Då min avsikt är att undersöka eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors 

upplevda arbetsrelaterade stress ser jag en betydelse att koppla genusteori till min undersökning. På 

detta sätt kan min empiri jämföras med både Karasek & Theorells Krav och Kontroll modell men 
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jag kan även lyfta in genus och kön vilket inte dessa forskare gjorde i sin modell. Då 

genusforskningen menar att genus är en social konstruktion och att bra relationer är en viktig faktor 

ser jag det som intressant att koppla detta till Johnsons studie i Krav-Kontroll och Stöd modellen. 

Detta eftersom Johnson menar att ett socialt stöd kan väga upp eventuell brist i balansen mellan 

Krav och Kontroll (Johnson, 1986). Går det att se en skillnad på män och kvinnors prioriteringar 

gällande värdet av ett socialt stöd på sin arbetsplats om det finns en brist mellan balansen av krav 

och kontroll? Kan det även vara så att dessa prioriteringar är undermedvetna, dvs medarbetarna vet 

inte själva på vilket sätt de reagerar på negativ stress i vissa situationer? 
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4 Metod	och	material	

I denna uppsats kommer jag att använda en kvalitativ metod. Utifrån en kvalitativ undersökning i 

form av tio intervjuer (fem kvinnliga sjuksköterskor och fem manliga sjuksköterskor) kommer 

analysen att bli en tolkning av de tio intervjuades svar där jag ämnar ha individens perspektiv i 

fokus 

 

Tanken med en kvalitativ undersökning är inte att få samma resultat om man gör om samma 

undersökning igen vilket är syftet med en kvantitativ undersökning (Widerberg, 2002). Syftet med 

en kvalitativ undersökning är däremot möjligheten att fördjupa de enskilda svaren och att generera 

nya tankar och en ny förståelse (Widerberg, 2002).  Detta innebär att det inte blir en objektiv 

sanning utan det blir utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, d.v.s. att kunskapen är konstruerad och 

inte en total spegelbild av verkligheten men som kan skapa en förståelse för den sociala världen 

(Creswell & Creswell, 2018). Eftersom syftet med denna studie är att skapa en förståelse för 

informanternas eventuella upplevda arbetsrelaterade stress är denna metod passande för min studie. 

Analysen och slutsatsen görs endast utifrån de tio informanternas svar och det kan ej dras någon 

generell slutsats. 

4.1 Metodval	

Valet av kvalitativa intervjuer ger mig som forskare möjlighet att åskådliggöra informantens åsikter 

och erfarenheter av mitt forskningsämne som jag önskar studera och med utgångspunkt i dessa svar 

kunna få en förståelse för informantens uppfattning (Bryman, 2011).  

 

De kvalitativa intervjuerna är utformade som semistrukturerade vilket betyder att frågorna är öppna. 

Detta för att informanten ska få frihet att uttrycka sig mer brett. Vid detta val av intervjuform är det 

dock viktigt att man som forskare håller sig inom det område undersökningen berör vilket har gjort 

att jag har försökt att styra samtalet mot de frågor som är relevanta för problemområdet. Enligt 

Bryman så är det bättre med en semistrukturerad intervjuguide än en strukturerad eftersom 

informanten annars kan bli mer begränsad i sina svar. Brymans åsikt är att med utgångspunkt i den 

kvalitativa semistrukturerade intervjuguiden har forskaren möjlighet att utifrån följdfrågor vara mer 

flexibel och på detta sätt få ett mer fördjupat svar av informanten (Bryman, 2011).  

 

Enligt Wiberg, professor i sociologi, handlar kvalitet om egenskaperna eller karaktären hos 

någonting vilket ska jämföras med kvantitet som handlar om den mängd som gäller för dessa 

egenskaper eller karaktärsdrag (Wiberg, 2002). En kvantitativ metod blir i denna forskning en 

begränsning då möjligheten att få mer uttömmande svar är större vid en kvalitativ 
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intervjuundersökning (Creswell & Creswell, 2018). Utgångspunkten med intervjuerna i denna 

studie var att informanterna skulle få möjlighet att uttrycka sig utifrån sina åsikter och erfarenheter 

därav valdes den kvalitativa metoden. 

 

Gubrium och Holstein menar att när man utformar frågor är det viktigt att ha med både ”Vad” och 

”Hur” frågor för att senare i analysen kunna se en dubbelhet i den sociala verkligheten och 

inkludera den i det senare analysarbetet. I denna kombination av frågor kan svaret på ”Varför” 

utkristalliseras. Även Kvale förespråkar ”Vad och ”Hur” frågor då han menar att de mer ofta 

resulterar i spontana och detaljerade svar (Rennstam & Wästerfors, 2015).Enligt Widerberg handlar 

den kvalitativa forskningen om tolkningar från forskaren och även Creswell & Creswell och 

Rennstam & Wästerfors menar att valet av frågor och genomförandet av intervjuerna blir en 

subjektiv påverkan utifrån forskarens erfarenheter, värderingar och kunskap (Creswell & Creswell, 

2018), (Rennstam & Wästerfors, 2015). Utifrån denna kunskap genomfördes studien med öppna 

frågor och med en dominans av frågor med utgångspunkt i ”Vad” och ”Hur”. Exempel på dessa 

formuleringar var tex ”Vad trivs du bäst med på din arbetsplats?” och ”Hur ser din arbetssituation 

ut generellt?” Intervjuerna genomfördes individuellt på en fysisk neutral plats utan tidspress. 

Intervjuerna varade mellan 25-60 minuter vardera. 

 

Utformningen av intervjuguiden utgick från tematiska aspekter gällande sakfrågor som t.ex. 

arbetsplatsen, hälsa och stress och chefens roll (Rennström & Wästerfors, 2015). Vid valet av 

intervjuguidens teman använde jag mig av de resultat och slutsatser som den tidigare forskningen 

och teorierna kom fram till. Framträdande faktorer som den tidigare forskningen kom fram till och 

som jag ville använda i min egen studie var faktorer som kunde orsaka negativ stress. Några 

exempel är bristande stöd hos sin chef, personalbrist (vilket personalen själva inte kunde påverka), 

brist på återhämtning efter arbetspasset och vikten av att känna arbetsglädje och ett socialt stöd. 

Forskningen visade även på skillnader på upplevd negativ stress mellan män och kvinnor och på 

olika sätt att hantera sin stress beroende på genus. Detta såg jag som intressant att undersöka för att 

kunna få svar på min frågeställning. Jag valde även att komplettera intervjuguidens frågor med 

frågor av mer dynamiska aspekter, d.v.s. kompletterande följdfrågor av uppföljningskaraktär 

(Rennström & Wästerfors, 2015). Detta för att informanten skulle ha möjlighet att utveckla sitt svar 

mer grundligt och på det sättet minska risken för subjektiva tolkningar av intervjuaren. Exempel på 

dessa frågor var ”på vilket sätt upplevde du detta?” eller ”hur kände du då”? Dessa kompletterande 

frågor är inte upptagna i intervjuguiden då de användes när jag behövde få ett mer uttömmande svar 

(Bilaga 2). 
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4.2 Urval	

Eftersom forskningsfältet är stort inom sjukvårdens olika enheter har jag i denna undersökning  

valt att undersöka upplevd arbetsrelaterad stress inom en akutvårdsavdelning på en klinik i en 

region i Södra Sverige och med avgränsning till sjuksköterskor. Det finns dock andra kategorier 

inom vården med hög sjukfrånvaro men då urvalet skulle bli för brett i denna undersökning har jag 

valt att begränsa forskningen till enbart sjuksköterskor. 

Valet av sjuksköterskor istället för andra kategorier inom vården valdes eftersom Karasek & 

Theorell menar i sin teori att de grupper som har en hög nivå av egenkontroll men också höga 

psykiska krav på arbetet (i denna grupp ingick t.ex. sjuksköterskor) skulle uppleva mindre 

arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). Denna slutsats såg jag som intressant eftersom 

det nationellt från myndigheter rapporteras om hög sjukfrånvaro även bland sjuksköterskor 

(Andersson, 2016), (Forte, 2016). De nationella rapporterna skulle i så fall inte styrka Karasek & 

Theorells teori. 

  

De tio informanter valdes från ett möte som jag var inbjuden till och där jag muntligt fick presentera 

mitt syfte med uppsatsen. Därefter fick fem frivilliga kvinnor respektive fem frivilliga män ta 

kontakt med mig antingen via mail eller mobiltelefon. När det gällde kvinnorna så var det de fem 

första som anmälde sig som fick ingå i forskningsstudien, det var två till som hörde av sig senare 

men då jag önskade ha samma antal män som kvinnor fick de två sista avstå. När det gällde män var 

det fyra frivilliga men då det behövdes fem frågade jag personligen en slumpmässigt utvald manlig 

sjuksköterska på samma avdelning veckan efter då jag besökte kliniken. Jag kände ingen av 

informanterna sedan tidigare då jag inte tidigare hade besökt denna klinik. 

 

Eftersom det i nio fall av tio var informanterna som anmälde sig frivilligt är detta underlag inte gjort 

slumpmässigt. Anledningen till deras anmälan kan vara att just dessa informanter är mer 

intresserade av att delge sin syn på ämnet och risken kan då bli att övriga som inte ingår i studien 

har en annan uppfattning. Jag är medveten om att det urval av informanter som ligger till grund för 

denna studie har en inverkan på det resultat som presenteras (Bryman, 2002). Det går inte att dra 

några generella slutsatser utifrån detta urval utan resultatet av denna studie är enbart baserat på de 

tio informanternas svar. 

 

Jag är med dessa utgångspunkter medveten om att min tolkning av verkligheten bygger på mina 

egna teoretiska premisser. Mina förkunskaper, värderingar och antaganden skulle kunna påverka 

tolkningen av den verklighet jag försöker beskriva och förklara i min studie. För att i största möjliga 
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mån minska påverkan från min egen subjektiva förförståelse så genomfördes analysen i ett antal på 

förhand definierade steg vilka beskrivs i nedanstående stycken. 

 

Efter de inspelade intervjuerna så lyssnade jag igenom varje intervju och sedan transkriberades 

materialet separat utifrån varje informants intervju. Reliabiliteten i en kvalitativ intervju handlar om 

att det som transkriberas från intervjun är så exakt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har 

haft denna kunskap i beaktandet vid de tio transkriberingarna. I de valda citaten har jag dock valt att 

ta bort ord som jag bedömer inte tillför innebörden av citatet någon information eller kunskap. 

Exempel på dessa ord är ”alltså”, ”typ”, ”m.m.”. 

 

Varje intervju lästes igenom tre gånger samtidigt som det markerades speciella ord och uttryck i 

transkriberingarna med en färg. Därefter grupperades varje intervju utifrån om det var en man eller 

kvinna som svarade. Utifrån intervjuguiden kategoriserades olika teman (Rennstam & Wästerfors, 

2017) som sedan tillämpades i sortering och reduceringsarbetet. De valda teman är hämtade från 

tidigare forskning och vald teori (Widerberg, 2002). Undantaget är kategorin ”ansvar och 

befogenheter” där det under sammanställningen av empirin observerades att flertalet informanter 

specifikt berörde begreppen ansvar och befogenheter. Sammantaget blev det sju teman men där 

några teman kunde läggas ihop då svaren upplevdes vara svåra att särskilja under vilket tema de 

skulle placeras. Slutligen blev det fem olika teman kvar. Dessa var: Arbetsgrupp, 

Ansvar/befogenhet, Arbetsmiljö, Närmaste chef, Hälsa/stress. Emellertid omvärderades förfarandet 

med att gruppera Hälsa och Stress i ett och samma tema. För att bättre kunna belysa 

frågeställningen om arbetsrelaterad stress så separerades de båda begreppen och de fick utgöra var 

sitt undertema. 

 

I nästa steg så lästes intervjuerna igenom igen och markerades med en annan färg när det gällde 

likheter i texterna mellan de olika intervjuerna. Steg tre var att markera med en tredje färg olikheter 

i texterna på de frågor som ställdes i intervjuerna. Efter denna insamling av fakta placerades dessa 

ord och uttryck in i de olika temana med hänvisning till varje intervjuperson (Rennstam & 

Wästerfors, 2017). 

 

Analysen som gjordes utgick från vad informanten sa och inte på vilket sätt han eller hon uttryckte 

sig (Bryman, 2002). Vid transkriberingen har endast texten transkriberats och ingen värdering har 

lagts vid informantens sätt att uttrycka sig. Det har inte gjorts några försök att tolka tonfallen i 

svaren, ordval, språkbruk, informanternas förmåga att uttrycka sig etc. Syftet med att avhålla sig 

från dessa typer av tolkningar är att i så stor utsträckning som möjligt minska risken för den 
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subjektiva tolkningen av svar som bl.a. Creswell och Becker har lyft fram (Creswell & Creswell, 

2018), (Becker, 2008). För att stödja det empiriska innehållet och med citat som komplement har 

jag i analysen försökt koppla det till teori och tidigare forskning. (Widerberg, 2002). 

 

Validitet har för avsikt att mäta det som är adekvat för studien (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna 

undersökning har min avsikt varit att utifrån det empiriska materialet fånga de svar som har 

betydelse för frågeställningen. Jag är dock medveten om att det är en subjektiv analys utifrån de 

tolkningar som jag har gjort av empirin och valet av teori och att detta kan påverka resultatet och 

slutsatsen. 
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5 Etik	

Då forskningsetik är viktig både för respekten för informanterna och för validiteten (Bryman, 2002) 

så har jag försökt att både skriftligt och muntligt ge informanterna tydlig information utifrån 

Vetenskapsrådets grundkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna hade innan intervjuerna fått ett 

missivbrev där syftet med studien beskrevs (Bilaga 1). 

 

I det missivbrev som varje informant fick innan intervjun och även muntligt innan intervjun började 

fanns information om att medverkan var helt frivillig och att informanten kunde avsluta deltagandet 

under intervjun när så informanten önskade. Informanten hade även möjlighet att avstå att svara på 

vissa frågor. Informationen om att intervjusvaren skulle raderas efter avslutad studie och att 

materialet skulle användas endast i denna studies forskningsstudie fanns även detta i missivbrevet 

och gavs även muntligt innan intervjun startade (Bilaga 1). På detta sätt försökte jag att beakta de 

etiska reglerna gällande informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Eftersom det fanns en risk att det inte gick att upprätthålla den interna anonymiteten då andra inom 

samma avdelning skulle kunna gissa vem som sagt vad, valde jag att ta bort namnen under citaten. 

Dessutom fick alla informanter läsa igenom uppsatsen och godkänna om deras citat fick publiceras i 

studien. Alla informanterna godkände att citaten användes i uppsatsen och de var medvetna om att 

det fanns en risk i att kollegor skulle kunna förstå från vem citaten kom från. Även den berörda 

chefen fick möjlighet att läsa igenom uppsatsen och godkänna att citaten om henne kunde användas 

i uppsatsen. 

 

Undersökningen var förankrad hos verksamhetschefen för berörd klinik. Informanterna var på så 

sätt förvissade om att organisationen givit sitt godkännande till studien. Möjligheten att uttrycka 

sina personliga åsikter och erfarenheter var således förankrad i chefsledet. Dock bör det påpekas att 

vissa informanter skulle kunna uppleva det svårt att uttrycka sin åsikt eller känna sig pressade att 

medverka då verksamhetschef och närmaste chef hade gett sitt godkännande till studien. 

Informationen som gavs under arbetsplatsträffen var därför tydlig med att det var absolut frivillighet 

och inget tvång att medverka i studien.  
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6 Resultat	

Studien hade som syfte att undersöka hur en arbetsrelaterad stress skiljer sig mellan manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor på en specifik arbetsplats. I detta avsnitt presenteras resultatet av 

intervjuerna med utgångspunkt i de fem olika kategoriserade teman.  

I varje kategori redovisas informanternas svar som kompletteras med citat från informanterna. 

6.1 Presentation	av	informanterna	

Av de tio informanterna som intervjuades var fem kvinnor och fem män. Detta var enligt den plan 

som fanns att studien skulle representeras av hälften män och hälften kvinnor för att kunna jämföra 

informanternas åsikter och tankar ur ett genusperspektiv. Det kan dock finnas andra aspekter än 

genus som resulterar i intervjupersonernas åsikter och svar. Några exempel på andra faktorer kan 

vara ålder, bakgrund och erfarenhet. Det fanns en skillnad på ålder mellan kvinnorna och männen 

där männen hade en snittålder på 41 år med en median på 32 år. Kvinnorna hade en snittålder på 47 

år med en median på 52 år. Examensåret för legitimerad sjuksköterska var för kvinnorna i snitt 25 

år och medianen var 28 år. För männen var snittet 16 år och medianen 10 år. Snittiden som 

kvinnorna hade arbetat på denna klinik var 17 år och för männen var den 5 år. För att försöka 

upprätthålla den externa anonymiteten är ingen av de tio informanterna i denna studie presenterade 

med namn.  

 

6.1.1 Arbetsplatsen/Arbetsgruppen	

Informanterna beskrev sin arbetsplats som högintensiv med en stor variation av arbetsuppgifter och 

patienter. Definitionen av en högintensiv arbetsplats är i denna uppsats operation, -akut eller 

intensivvård (Sahraian et.al, 2013), (Johan et.al, 2017). De som har arbetat längre (över 10 år på 

samma arbetsplats) jämförde arbetsgruppen idag mot den som var för några år sedan och menade att 

gruppen är större. Nackdelen med en större grupp är att man inte känner alla så väl och att det lätt 

blir grupperingar mellan de äldre och de yngre. 

 ”Vi stöttar varandra men nu har det kommit många nya som håller sig lite mer i 

en egen grupp. De är så unga, runt 22-25 år.”   

Trots att informanterna upplevde att det var en stor arbetsgrupp nämnde de vikten av socialt stöd 

hos varandra. Flera menade att de var på arbetet så stor del av sin tid och arbetet var så krävande att 

möjligheten att kunna få prata av sig, känna gemenskap och kunna skratta ihop var mycket viktigt. 

En viss skillnad märktes i svaren mellan kvinnor och män, där kvinnorna mer poängterade vikten av 

att kunna prata av sig i fikarummet gällande någon patient och känna gemenskapen och stödet hos 

varandra. Männen tyckte även att gemenskapen var viktig, men de önskade däremot prata om annat 



 

24 

när de hade rast, t.ex. fotbollsresultat, fritidsaktiviteter eller resor. Detta var ett sätt att koppla av 

menade de och inte fastna i problem.  

 ”När jag har rast vill jag tänka på annat, få möjlighet att glömma patienterna och 

diskutera något som jag är intresserad av. Det är lättare med vissa som tycker 

detsamma som jag, därför hamnar vi killar oftare i ett hörn av fikarummet, 

kvinnorna vill hellre prata om patienter eller arbetstiderna”. 

Informanterna upplevde att arbetsuppgifterna hade utökats med mer krävande patienter som hade 

fler sjukdomar. Dessa patienter kallade de ”multisjuka” och menade att dessa patienter krävde 

större omvårdnad och mer avancerad sjukvård. De som endast hade arbetat några år på 

arbetsplatsen såg den som en utmaning och en möjlighet att få lära sig och få erfarenhet. Även 

dessa informanter kommenterade storleken på arbetsgruppen och såg den som både positiv men 

även negativ. Det positiva menade de var att de hade många arbetskamrater med olika kunskap, 

d.v.s. de kunde alltid få stöd och hjälp. En negativ synpunkt som lyftes fram från några av 

informanterna var att det var svårare att lära känna alla och risken för grupperingar blev större. 

 ”Jag har inte arbetat här så länge så det känns fortfarande som att jag är ny, trivs 

bra med arbetskompisarna även att vi är i olika åldrar. De äldre håller sig lite mer 

för sig själva men de har ju känt varandra längre och har kanske barn i min ålder. 

Men har jag  frågor så hjälper de mig.”  

Flera av informanterna påtalade även att det vissa dagar var väldigt mycket att göra, det gick inte att 

påverka när patienterna kommer. De förstod att det inte hjälpte med en annan schemaläggning då 

det inte historiskt gick att se hur det brukade vara. Lösningen menade några av informanterna skulle 

vara om de fick anställa några fler som kunde hjälpa till att avlasta arbetsuppgifterna. 

 ”Det jag skulle vilja förbättra på jobbet är att arbetsbördan ska vara lite jämnare, 

vissa dagar orkar jag inget när jag kommer hem. Om vi kunde få anställa några 

till som kunde avlasta oss vore det en stor hjälp”. 

Arbetsplatsen upplevdes av de intervjuade sjuksköterskorna som variationsrik och krävande både i 

form av arbetsuppgifter och av patienter. Det sågs som viktigt att känna en gemenskap trots en stor 

arbetsgrupp. Eftersom det var en varierad belastning så var det svårt att se en lösning i ändrade 

scheman utan det sågs ett behov av fler anställda som kunde avlasta och dela på arbetsuppgifterna. 
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6.1.2 Ansvar	och	befogenheter	

När materialet sammanställdes observerades det att flertalet informanter svarade med ord om ansvar 

och befogenheter. För att bättre fånga kärnan i dessa begrepp skapades en kategori om ansvar och 

befogenheter. 

 

Alla tio informanterna nämnde deras ansvar som sjuksköterska och den legitimation som en 

sjuksköterska får efter avslutad utbildning. Legitimationen gav dem befogenheter men som även 

kopplades till ett stort individuellt ansvar. Flera av de yngre sjuksköterskorna påtalade att 

legitimationen kunde dras in om de gjorde ett större fel och att ansvaret var viktigt men ibland 

kunde det kännas tungt. 

 ”Som sjuksköterska har man ett stort ansvar och vissa dagar när det är mycket på 

jobbet så kan det vara svårt att prioritera rätt. Jag vet vad jag får göra och vad 

jag måste fråga om men ibland hinner jag inte utan får ta beslut själv och det kan 

kännas lite konstigt när jag berättar för läkaren vad jag gjort, men jag är noga 

med att aldrig ändra några ordinationer.”. 

De yngre kvinnliga sjuksköterskorna nämnde att situationen att bestämma över äldre 

undersköterskor upplevdes ibland påfrestande och lite ovant.  

 ”Vi är en stor grupp, jag arbetar med väldigt många olika personer men vi litar på 

varandra. Som sjuksköterska så har jag ju ansvaret över undersköterskan som jag 

arbetar med och vissa har ju jobbat längre än mig vilket gör det lite konstigt 

ibland när jag ska bestämma, men det är ok. Jag måste bara vara noga då jag är 

rädd om min sjuksköterskelegitimation”. 

Detta upplevde inte de yngre männen. De såg det naturligt att de som sjuksköterska skulle ta ansvar 

över patienten och ge undersköterskan uppgifter som skulle genomföras. 

 ”Som sjuksköterska har jag fått en lång utbildning och en legitimation vilket gör 

att jag i min profession tar beslut och ger undersköterskan direktiv vad som 

behöver göras. Om hon har arbetat länge går det ju lättare då hon kanske redan 

vet vad hon ska göra.”. 

De äldre både manliga och kvinnliga sjuksköterskorna såg ansvaret som viktigt och en naturlig del i 

deras arbete. Männen upplevde inte ansvaret så betungande eftersom de uppfattade att de oftast 

hade de befogenheter som krävdes. Kvinnorna däremot kunde i vissa situationer uppleva det tyngre 

och i de situationer där det skapades en otydlighet upplevdes det också en osäkerhet. I dessa fall 
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eftersökte de en bekräftelse eller en ordination från någon annan, oftast en läkare för att de skulle 

känna en trygghet igen. Männen däremot upplevde en inre trygghet och hade inte samma behov av 

bekräftelse från läkare eller chef. 

 ”Jag har jobbat inom ambulansen innan jag kom hit och där fick jag ta ett stort 

ansvar och visste vad jag fick och inte fick göra. Jag har den tryggheten med mig i 

detta jobb så jag känner mig säker i de flesta patientfall som kommer.” 

Jämför man skillnaden mellan de yngre och äldre sjuksköterskorna så syntes en skillnad först och 

främst mellan yngre kvinnliga sjuksköterskor jämfört med mer erfarna sjuksköterskor, både 

manliga och kvinnliga, där de yngre kvinnliga upplevde ett behov av att få ett stöd från någon mer 

erfaren sjuksköterska. De yngre manliga sjuksköterskorna var inte lika tydliga i sina svar om det 

behovet. 

 ”Jag är ju ganska ny och en vanlig dag på jobbet är aldrig en vanlig dag för mig. 

Jag kan uppleva att jag ibland får ett för stort ansvar då jag är sjuksköterska och 

kan då känna att jag inte har den erfarenhet som jag behöver. Då är det bra att 

prata med någon som har jobbat länge och som kan ge mig stöd”. 

Kopplingen ansvar och befogenhet genomsyrade intervjuerna och återkom även när informanterna 

berättade om arbetsmiljö, stress och närmaste chef. Tiden att ta beslut var ofta kort i den miljö som 

de arbetade i och ett misstag kan äventyra patientsäkerheten och att patienten får fel behandling. 

Detta betonade informanterna och några kände då ett stort behov av att få stöd i erfaren kollega men 

visste samtidigt att när det var ett högt tryck så fanns inte den möjligheten då kollegorna var 

upptagna med andra akut sjuka patienter. 

6.1.3 Arbetsmiljön	

Denna punkt fick förtydligas under intervjuerna då informanterna kopplade arbetsmiljön till den 

fysiska arbetsmiljön med hårda golv, tunga lyft och små lokalutrymmen. Efter ett förtydligande om 

att arbetsmiljö även innefattar den psykosociala arbetsmiljön med frågor om trivsel, mobbning, 

stress och chefens roll i arbetsmiljön delgav informanterna även sin syn på detta. 

 

 ”Vi har en bra arbetsmiljö, visst finns det grupperingar men inget som jag har ont 

av. Alla är trevliga mot mig och jag umgås mer med några som jag har känt länge. 

När det är mycket att göra hjälper vi varandra på ett bra sätt och vi har alla ett 

gemensamt mål att ta hand om alla patienter.”  
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 ”Jag tror inte att det finns någon mobbing, jag har inte sett det i alla fall. I en stor 

grupp sitter man kanske mer med vissa i fikarummet, men alla får vara med. Vi 

har ju många nya och då är det viktigt att alla får vara med.”  

En av de manliga informanterna berättade att medarbetarna på avdelningen ordnade ”after work” 

ibland och där alla kollegorna var välkomna. Chefen har emellertid valt att inte delta i dessa 

aktiviteter som sker efter arbetstid. Informanten upplevde dock inte detta ställningstagande som 

något negativt. Behovet av chefens närvaro i mer sociala sammanhang tillfredsställdes genom 

avdelningens förmiddagsfika där chefen ibland deltog, en företeelse som upplevdes som tillräcklig. 

Två av de manliga informanterna berättade även om ”killträffar” hemma hos någon av de manliga 

kollegorna. Den sociala samvaron på dessa träffar uppskattades mycket. På dessa träffar diskuterade 

de inte jobbfrågor utan andra ämnen som t.ex. sportresultat, resor, träning eller 

samhällsutvecklingen. 

 

Några av de kvinnliga sjuksköterskorna utvecklade sina svar mer när de funderat. De såg vissa 

problem med storleken på arbetsgruppen och att chefen inte kunde vara tillgänglig för alla. Några 

spekulerade i vad chefen skulle göra om det skulle uppkomma en konflikt. Det fanns en osäkerhet 

om chefen skulle försöka lösa konflikten. 

 ”Jag har aldrig sett henne ta tag i någon större meningsskiljaktighet, vet att det 

fanns en för ett par år sedan när två sjuksköterskor inte var överens om hur några 

patienter skulle prioriteras och detta involverade fler i den diskussionen. Chefen 

kom men sa inget och nickade bara åt en tredje sjuksköterska att lösa problemet. 

Jag gick därifrån och hörde inget mer, men på lunchen var det tyst i fikarummet så 

händelsen berörde oss alla. En av de två sjuksköterskorna slutade kort därefter 

och började på en annan avdelning.”  

Avdelningen verkade inte ha varit involverad i kontinuerliga konflikter eller grupperingar där vissa 

inte fick vara närvarande. Trots att gruppen var stor så accepterade de intervjuade sjuksköterskorna 

att det fanns vissa uppdelningar i t.ex. personalrummet och mellan yngre och äldre. Stöd och 

kamratskap var viktigt för att de under patientmässigt intensiva dagar skulle få kraft att ge patienten 

den vård som krävdes. Informanterna lyfte fram några framgångsfaktorer såsom respekt för 

varandra och för varandras kunskap för att känna trygghet i sitt arbete. Dessutom tyckte flera att det 

var viktigt att man var ärlig och delgav varandra den kunskap man hade och att man litade på 

varandra. Även under detta tema lyftes ansvarsfrågan men med vinklingen att när de kände ett 

förtroende för sin kollega var det betydligt lättare att be om hjälp. 
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6.1.4 Hälsa	och	stress	

Vid frågorna om begreppet hälsa och stress så svarade informanterna lite olika utifrån sitt egna 

perspektiv och sin erfarenhet. I redovisningen nedan är hälsa och stress uppdelat i två separata 

stycken trots att de förknippas med varandra. Detta för att lättare särskilja svaren. 

6.1.4.1 Hälsa	

Några kopplade ihop hälsa med fysiska sjukdomar och någon nämnde ryggvärk som ohälsa medan 

ett par tyckte att hälsa är när man är glad trots vissa fysiska krämpor. 

 ”Visst, vi blir alla äldre och lite ont har man väl i kroppen men varför fundera på 

det? Jag har märkt att om jag är stressad får jag mer ont i kroppen därför stressar 

jag inte.”  

Männen var mer överens om att hälsa hade med fysiskt välmående att göra medan kvinnorna såg att 

hälsa var beroende av den psykiska hälsan med trivsel på jobbet, trygghet och glädje. Om man 

jämförde åldersstrukturen uttryckte de yngre sjuksköterskorna sin åsikt med att hälsa kopplades 

ihop med en meningsfull fritid. De äldre kvinnliga sjuksköterskorna pratade mer om att orka arbeta, 

arbeta mindre tid, få mer avlastning på arbetet men även att den privata situationen med familjeliv 

och arbetsbördan hemma fungerade. 

 ”En dröm vore att få arbeta sex timmar och få betalt för åtta. Jag är säker på att 

vi alla skulle orka mycket mer och längre upp i åldern, men det är ju för dyrt.”  

Jämförelsen av männens åldersstruktur visade ingen större skillnad på svaren om hälsa. Här var det 

genomgående viktigt med en aktiv fysisk fritid med intressen som var engagerande och gjorde att 

”småkrämpor” inte märktes. 

6.1.4.2 Stress	

Informanterna upplevde det svårt att förklara ordet stress, de ville gärna ta egna exempel på hur de 

kände sig när de var stressade. 

 ”Stress för mig betyder att veta vad som behöver göras men inte få tid till att göra 

det.”  

I samtalen om stress ingick alltid faktorn arbete, antingen i exempel om positiv stress eller om 

negativ stress. En informant tyckte det var viktigt att känna stress till en viss nivå för att kunna 

prestera bättre och hade valt just denna klinik tack vare att man visste att här var det en viss 

stressutmaning vissa tidpunkter. 

 ”Stress kan vara bra ibland för att få lite mer fart, men jag har aldrig känt det som 
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negativt trots att jag har jobbat här i 9 år.”  

 ”För mig är stress om jag inte känner att jag kan ge patienterna den vård de 

behöver, t.ex. de har ont och får vänta på smärtlindring för att jag är hos någon 

annan patient. Då kan jag bli stressad... men det märker ingen… jag visar det 

inte.”  

De som upplevde en negativ stress såg samma arbetsplats ur en annan vinkel, där de lyfte fram 

bristen på kontroll och bristen på stöd. 

 ”När jag är stressad så känner jag det i hela kroppen, magen gör ont och jag 

darrar i kroppen och får svårt att fokusera. Det händer ibland på jobbet när jag 

inte vet vad jag ska börja med, flera väldigt sjuka patienter samtidigt och jag står 

ensam. Då tar jag ett djupt andetag och börjar med en sak i taget, då försvinner 

känslan i kroppen men när allt är över kan jag känna det som om jag hade klättrat 

upp på ett högt berg, så ont i kroppen gör det.”  

Det märktes en skillnad i svaren mellan män och kvinnor gällande hanteringen av negativ stress. 

Vissa kvinnliga informanter tog med sig arbetet hem och hade svårt att varva ner och sova efter 

tuffa arbetspass vilket inte männen upplevde att de gjorde. Männen hade i stället hittat olika sätt att 

få loss den negativa stressen, antingen att mentalt släppa jobbet när de gick hem eller aktivt låta 

kroppen få bli trött i form av fysisk aktivitet som t.ex. ett löppass eller gympass.  

 ”Jag tycker inte att jag mår dåligt av stress utan släpper jobbet när jag går 

därifrån och springer en mil i skogen. Utan min träning skulle jag kanske bli 

stressad, inte av jobbet men om jag inte kunde träna.”  

Ett par kvinnliga sjuksköterskors lösning på negativ stress var att sjukskriva sig för att komma bort 

från arbetet. På detta sätt kunde de själva styra när de upplevde stressen för stor och var rädda för 

att de inte skulle orka det dagliga arbetet, göra fel på jobbet så att de äventyrade patientsäkerheten 

och i förlängningen mota en längre sjukskrivning och utbrändhet. 

 ”När det har varit stressigt på jobbet har jag faktiskt sjukskrivet mig några dagar 

för att komma ner i varv och inte bränna ut mig.”  

 ”För fem år sedan ungefär var jag hemma tre veckor för att jag kände mig 

stressad. Sedan gick jag ner i tid och är ledig en dag i veckan. Det behöver jag för 

att orka med alla krav vad  jag måste göra varje dag. Jag har ett stort ansvar som 

sjuksköterska och är rädd om min legitimation. Skulle i alla fall önska att jag 
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kunde få stå i lugn och ro och dra upp läkemedel.”  

Av dessa tio informanter hade två varit sjuka p.g.a. av stress, en långvarigt och en i förebyggande 

syfte i rädsla för att inte få en utbrändhet. Båda dessa var kvinnor som hade arbetat länge både på 

kliniken och som sjuksköterskor. En yngre kvinnlig sjuksköterska beskrev sin känsla i en stressig 

situation och att hon efteråt reagerade med att må dåligt i hela kroppen. En av de yngre manliga 

sjuksköterskorna beskrev sin känsla när han blev stressad men var väldigt noga med att påpeka att 

det inte skulle märkas utåt. Ingen av de andra fyra männen upplevde en negativ stress på sitt arbete. 

Alla tio sjuksköterskorna arbetade med samma arbetsuppgifter, på samma avdelning och hade 

jämförbara scheman. 

6.1.5 Närmaste	chef	

För att behålla den externa anonymiteten gällande informanternas chef så har hennes namn ändrats 

och hon kallas för Susanne i citaten. Hon har själv godkänt att citaten om henne får redovisas i 

denna uppsats. 

 

Gemensamma synpunkter från informanterna om sin närmaste chef var att hon hade en stor 

arbetsgrupp, där vissa tyckte att den var för stor. De såg inte sin chef så ofta, vilket vissa saknade 

medan vissa tyckte var ok. Hon upplevdes ha en stor arbetsbörda med många möten och satt mycket 

på sitt rum. Flera av de manliga sjuksköterskorna upplevde att deras chef litade på dem och lät dem 

få arbeta självständigt vilket de uppskattade. Enligt dem var det bättre att de tog kontakt med henne 

om det var något de ville fråga om, behövde prata om eller behövde hjälp med. 

 ”Susanne är en bra chef, hon vet vad jag kan och jag jobbar självständigt. När 

hon har frågor kommer hon till mig annars behöver jag inte veta vad hon gör.”  

 ”Hon är bra, litar på mig, jag får oftast bestämma själv, ja tillsammans med den 

jag jobbar med såklart. Jag ser henne inte så mycket men om jag behöver fråga 

henne så kan jag gå in till henne. Hon har så många anställda så det är bättre att 

jag går in till henne om jag undrar över något. Vi jobbar ju inte ihop. Hon jobbar 

aldrig kliniskt så jag har inte så jättemycket samarbete med henne. Det är ok, jag 

behöver inte det, jag vet var hon finns om jag behöver fråga.”  

Däremot bland de kvinnliga sjuksköterskorna kom det fram att de önskade en mer synlig chef, som 

fanns mer hos dem och var intresserad av deras hälsa och arbetssituation. 

 ”Jag önskar att hon förstod mitt jobb mer och att det är så stressigt. Ibland verkar 

det som om hon ger mig fler patienter för att se om jag orkar. Eftersom jag har 

varit sjukskriven för stress och även jobbar mindre borde hon förstå att jag inte 
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orkar lika mycket. Hon kommer aldrig och frågar hur jag mår, kanske hon tycker 

att jag borde sluta, men det har hon inte sagt.”  

 ”Jag har haft några olika chefer under mitt arbetsliv så jag har vissa krav hur jag 

vill ha det. Susanne kunde vara lite mer ute hos oss, fika på rasterna och fråga hur 

vi har det när det är mycket att göra men hon är kunnig och håller ihop denna 

jättestora grupp så som det är nu så är jag nöjd.”  

Skillnaden mellan ålder visade inte på så stora variationer i svaren. Både unga och äldre kvinnliga 

sjuksköterskor saknade mer den fysiska närvaron av sin chef, någon som såg och stöttade dem. De 

manliga sjuksköterskorna ville hellre få möjlighet att arbeta självständigt och om det fanns frågor 

eller problem sökte de hellre upp sin chef. Även om man tittade på anställningsåren på avdelningen 

så trots att männens anställningstid på kliniken var betydligt kortare så var det kvinnorna som 

önskade mer daglig kontakt och större möjlighet till stöd hos sin chef än männen. 
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7 Analys	

Analysen genomfördes utifrån de fem presenterade teman från resultatdelen. Detta för att försöka 

underlätta för läsaren att följa de olika begreppen/teman från det empiriska materialet till 

analysdelen. Introduktionen av analysen börjar med en analys av bakgrundsinformationen från 

resultatdelen. 

7.1 Analys	av	informanterna	

Informanterna var hälften män och hälften kvinnor i olika åldrar och med olika antal arbetade år på 

arbetsplatsen. Utifrån dessa faktorer gick det att se att männen hade arbetat betydligt kortare tid på 

arbetsplatsen än kvinnorna. Om detta påverkade svaren är svårt att säga men med tanke på de svar 

som getts så upplevde de intervjuade männen det inte lika stressigt som kvinnorna. 

 

Kvinnorna hade även en längre erfarenhet i sitt yrke än männen. Gällande åldersstrukturen hade 

männen en snittålder på 41 år att jämföra med en snittålder för kvinnorna på 47 år. Medianen visar 

en större variation då männen hade en åldersmedian på 32 år och kvinnorna en median på 52 år. 

Detta visar på en variation av både ålder och erfarenhet. I studien är det dock endast 21 procent av 

klinikens sjuksköterskor (totalt arbetar 57 sjuksköterskor på denna klinik) som är tillfrågade vilket 

gör att den totala variationen kanske är annorlunda. I forskning har det konstaterats att 

utbildningsnivån kan kopplas till stress (Sahraian et. al, 2013), men i denna undersökning så har alla 

samma utbildningsnivå så det är svårare att dra den parallellen. Fletcher & Jones menar att olika 

socioekonomiska faktorer som t.ex. status, kön och ålder kan påverka känslan av krav och kontroll. 

(Fletcher & Jones, 1993). I en jämförelse mellan åldersstrukturen av dessa tio informanter skulle det 

kunna gå att urskilja att de äldre kvinnliga sjuksköterskorna upplevde krav och kontroll som mycket 

viktigt medan de äldre manliga sjuksköterskorna inte såg detta lika viktigt. 

7.1.1 Arbetsplatsen/Arbetsgruppen	

Deras arbetsplats beskrivs som högintensiv och med en stor variation av belastning då det är svårt 

att planera sin arbetsdag. Dessutom har patienterna blivit mer krävande och multisjuka vilket skapar 

en större påfrestning hos sjuksköterskorna. Vid vissa situationer upplevde flertalet informanter en 

negativ stress som de själva inte kunde påverka. Oavsett kön så upplevde informanterna en viss 

ojämnhet i bemanning och en önskan om att det skulle finnas fler anställda som skulle kunna 

avlasta. Om man jämför dessa faktorer med den forskning som bl.a. Johan et.al har gjort (Johan 

et.al, 2017) så menar dessa forskare att en hög arbetsbelastning, sjuksköterskebrist och långa 

arbetspass kan skapa stressrelaterade symptom. Med utgångspunkt i denna forskning så finns det 

annan forskning (Wang et.al, 2008), (Karasek & Theorell, 1990) som visar att dessa symptom i 

längden kan orsaka stressrelaterade sjukdomar, depression och utbrändhet. Trots denna önskan om 
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en ökad bemanning så menade informanterna att de inte hade möjlighet att påverka detta beslut utan 

de måste acceptera sin arbetssituation. 

 

En av informanterna berättade om att hon blev utbränd för några år sedan p.g.a. arbetsbelastningen 

och när hon nu gått ner i tid mådde hon bättre. Innan hon valde att förändra sin arbetstid hade hon 

låg kontroll över sitt arbete men när hon hittade en lösning i form av lägre arbetstid återfick hon en 

viss kontroll över sin situation och även en möjlighet att påverka sin egen arbetstid. Med stöd i 

genusforskning så visar det att kvinnor prioriterar bort sin hälsa och välmående vid långvarig 

stressad situation och där sjukskrivningsnivåerna för kvinnor ligger högt (Hammarström, 2005). 

 

Genusperspektivet visar i denna studie på att männen inte reagerade på samma sätt. De uttryckte sig 

med att de inte kunde påverka inflödet av patienter utan tog en patient i taget och när dagen var slut 

så kopplade de bort arbetet. Även under raster försökte de hitta andra ämnen att prata om för att på 

detta sätt släppa arbetet under vissa tider. De kvinnliga sjuksköterskorna ville hellre diskutera 

patienthändelser för att hitta ett stöd hos andra i hanteringen av olika situationer. Både de manliga 

och kvinnliga informanterna ville dock känna ett stöd i gruppen för att få ny energi och orka sina 

arbetspass. Detta menar Karasek, Theorell & Johnson i sin Krav-Kontroll-Stöd modell är en viktig 

faktor för att balansera kraven och kontrollen i arbetet med belastning och negativ stress i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990). 

7.1.2 Ansvar	och	befogenheter	

I intervjusvaren kopplades begreppen ansvar och befogenheter ofta samman. Informanterna såg 

dessa begrepp som viktiga tillsammans och när de upplevde att de endast hade ansvaret eller om det 

upplevdes för stort så kunde detta mynna ut i stressreaktioner. I forskning har man sett att 

befogenhet och ansvar har ett samband. Översatt till Krav-Kontroll modellen så skulle man kunna 

koppla befogenheter till kontroll och ansvar till krav och på detta sätt visa på vikten av en balans 

mellan krav och kontroll. (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Informanterna påtalade ofta ansvaret för sin legitimation som sjuksköterska och risken att de skulle 

förlora den om de gjorde något fel. Detta skapade en negativ stress hos flera av informanterna. 

Jämför man svaren från kvinnorna och männen så var det betydligt fler av kvinnorna som såg detta 

som negativt. De manliga informanterna hade en annan syn och såg det som en styrka att via sin 

legitimation på ett aktivt sätt kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Om man drar en parallell 

mellan en sjuksköterskelegitimation och högutbildning så ger utfallet i min studie stöd till den 

forskning som några forskare gjort (Sahraian et.al, 2013), (Trousselard et.al, 2015). De menar att 

kvinnor upplever en högre nivå av stress om de är högutbildade än vad män gör. 
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 ”Vi är en stor grupp, jag arbetar med väldigt många olika personer men vi litar på 

varandra. Som sjuksköterska så har jag ju ansvaret över undersköterskan som jag 

arbetar med och vissa har ju jobbat längre än mig vilket gör det lite konstigt 

ibland när jag ska bestämma, men det är ok. Jag måste bara vara noga då jag är 

rädd om min sjuksköterskelegitimation”. 

Karasek & Theorell påtalar i sin forskning att sjuksköterskor oavsett kön har en hög nivå av 

egenkontroll men också höga psykiska krav på arbetet och menar att det är en fördelaktig 

arbetsform (Karasek & Theorell, 1990). Av de intervjuade sjuksköterskorna så går det att urskilja 

att männen upplever detta utifrån Karasek och Theorells teori. Kvinnorna däremot såg flera faktorer 

som inte gick att påverka t.ex. ojämn arbetsbelastning p.g.a. patientflöden. På grund av dessa 

upplevda opåverkbara faktorer upplevde de en pressad arbetssituation. Min studie talar i så fall till 

viss del emot Karasek & Theorell eftersom de drar en generell slutsats om sjuksköterskor och inte 

väger in skillnaden mellan kön (Karasek & Theorell, 1990). 

7.1.3 Arbetsmiljön	

Alla tio informanterna hade samma åsikt om att det var en stor arbetsgrupp och att det var svårt att 

kunna känna alla mer ingående. Däremot upplevde de att man kunde arbeta med samtliga och även 

samtala med alla i personalrummet. För att känna sig trygg var det viktigt med respekt för varandra 

och kollegornas kunskap. Det framgick att det fanns grupperingar och speciellt togs det upp att 

männen satt mer för sig själva i personalrummet. I intervjuerna lyftes det fram att det fanns 

grupperingar mellan de yngre och de äldre men dessa olika grupperingar verkade accepteras av 

informanterna som något naturligt. Frankenhaeuser menar i sin forskning att kvinnorna har ett 

större behov av socialt stöd som kan ge ett större skydd mot bl.a. ohälsa och sjukdom 

(Frankenhaeuser, 1993). Detta sociala stöd verkade finnas i personalrummet och här sökte sig 

informanterna till den gruppering där de kände sig mest trygga. Dessa sociala faktorer menar studier 

hanteras olika av män och kvinnor där kvinnor hanterar det mer känslomässigt medan män är mer 

uppgiftsfokuserade (Pilar Matud, 2004). 

 

När Krav-Kontroll modellen utökades med faktorn Stöd så kan man koppla Stöd faktorn till 

skillnaden mellan manlig och kvinnlig syn på stöd (Johnson, 1986). De manliga sjuksköterskorna i 

denna studie pratade betydligt mer om arbetsuppgifterna och att fokusera på en sak i taget. Däremot 

poängterade kvinnorna vikten av att stötta vararandra och att gemensamt ta hand om patienterna. 

Bristen på en handlingskraftig chef lyftes upp i samtalen om konflikthantering där en kvinnlig 

informant upplevde att chefen lät andra ta ansvar för att lösa en konfliktsituation. Flera av 
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kvinnorna önskade att chefen var mer närvarande som stöd och visade sig intresserad av hur de 

mådde. 

7.1.4 Hälsa	och	stress	

Temat hälsa och stress ingår även i övriga teman i analysdelen då denna koppling medvetet finns 

som en röd tråd i hela analysavsnittet. För att särskilja vissa olikheter mellan hälsa och stress så är 

det även i analysdelen uppdelat i två separata underrubriker. 

7.1.4.1 Hälsa	

För de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie så drog många informanter kopplingen mellan 

hälsa och fysiska sjukdomar som t.ex. ryggproblem. Här definierade informanterna det lite olika 

beroende på om det var en manlig eller kvinnlig sjuksköterska som svarade. Männen såg hälsa mer 

fysiskt och pratade om vikten med att träna och hålla sig fysiskt aktiv. Kvinnorna fokuserade mer 

på den psykiska hälsan som trivsel och trygghet på arbetet och som de förknippade med hälsa. 

 

En viss skillnad på åldersstrukturen syntes i de kvinnliga sjuksköterskornas svar. De yngre 

kvinnliga informanterna såg det viktigt med en meningsfull fritid vilket även de manliga 

informanterna oavsett ålder gjorde. De äldre kvinnliga informanterna kopplade hälsa till att få 

avlastning på arbetet, kunna få arbeta mindre tid och känslan av att inte orka arbeta. Denna skillnad 

mellan män och kvinnor är ej redovisad i den tidigare forskning som presenteras i denna studie och 

inga kopplingar jämfört mellan åldersstruktur och genus finns nämnd i forskning. Detta ser jag som 

en brist då dessa två faktorer skulle kunna lyftas fram och studeras mer ingående i forskning och på 

detta sätt fördjupa resultatet om likheter och skillnader. 

 

I forskning så finns det en koppling mellan påverkan av sin arbetstid och arbetsbelastning och hälsa 

(Karasek & Theorell, 1990). Om medarbetaren har möjlighet att påverka sin arbetsbelastning och 

arbetstid så kan hälsa och sjukfrånvaro minska. Även Bernin & Theorell lyfter fram sambandet 

mellan hälsa och påverkansmöjlighet som viktigt för att minska arbetsrelaterad ohälsa (Bernin & 

Theorell, 2004). Flera informanter önskade möjligheten att påverka sitt schema även att de såg det 

svårt med tanke på att patientflöden varierade både under dagen och mellan olika arbetsdagar. En 

informant valde tom att med en aktiv handling sjukskriva sig några dagar när hon upplevde att hon 

inte orkade med arbetsbelastningen. 

 

Frankenhaeuser visar i sin forskning på vikten av socialt stöd som ett skydd mot ohälsa. Hon menar 

även att motståndskraft och immunförsvar blir starkare av socialt stöd på arbetsplatsen som i 

förlängningen minskar även korttidssjukskrivning. Hon visar i sin forskning att socialt stöd på 
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arbetet är mer prioriterat för kvinnor än för män (Frankenhaeuser, 1993). I denna studie påtalade de 

kvinnliga informanterna vikten av att ha ett starkt socialt stöd av sina kollegor både som stöttning i 

arbetssituationer men även att få prata lite djupare om saker som oroade dem. Däremot går det ej att 

uttala sig om detta var kopplat till låg korttidssjukfrånvaro då den faktorn ej var med i 

undersökningen. Professor Hammarström har genom sin genusforskning konstaterat att de olika 

förväntningar som samhället har på män och kvinnor i längden kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar då 

kvinnorna har prioriterat andra värden än sitt eget välmående (Hammarström, 2005). Med tanke på 

de svar som kvinnorna i denna studie har gett så kan de olika sociala faktorerna som t.ex. brist på 

social stöttning i familjelivet, lön (om kvinnor väljer att gå ner i arbetstid för att orka arbeta) och 

nedprioritering av sin fysiska hälsa vara faktorer som bidrar till olika stressymptom (Denton & 

Walters, 1999), (Pilar Matud, 2004). Dessa faktorer kan i förlängningen bidra till stressrelaterade 

sjukdomar. 

7.1.4.2 Stress	

Stress kan vara både positiv och negativ. Forskning har visat att en balans mellan krav och förmåga 

att hantera dessa krav kan ge en arbetsglädje och som kan benämnas som ” den glada stressen” 

(Frankenhaeuser, 1993). I denna studie av tio sjuksköterskor så var det några som utryckte stress 

som positivt och gjorde att de presterade bättre. De informanter som upplevde det positivt var också 

nöjda med arbetsuppgifterna, balans mellan ansvar och befogenheter och också kontakten med sin 

närmaste chef. Ur ett genusperspektiv så fanns det en dominans av de manliga informanterna som 

uttryckte stress som positivt. 

 

Informanterna i denna studie påtalade svårigheten att kunna påverka antalet anställda sjuksköterskor 

då de upplevde att det behövde anställas fler kollegor för att verksamheten var så högintensiv och 

patientantalet stort. Stressen att inte hinna med alla patienter eller att göra fel beroende på 

patienttrycket såg de som oroande och dessa negativa stressfaktorer kunde de inte själva avlägsna. 

De yngre sjuksköterskorna kunde då uppleva att ansvaret utifrån den erfarenhet de hade var för stort 

och kunde skapa en oro och stress hos dem. Vissa av informanterna behöll dessa reaktioner inom 

sig och visade inget utåt. 

 

Redan på 1950-talet forskades det om negativ stress men då undersökte man endast det fysiologiska 

och menade att kroppen gick upp i varv på grund av någon specifik påfrestning. (Währborg, 2009). 

Senare har forskningen valt att även studera andra faktorer som benämndes som psykosociala 

faktorer där bla påverkan, krav och socialt stöd var några exempel. (Theorell, 2012), (Währborg, 

2009), (Lundberg & Wentz, 2004). Denna negativa stress är ofta långvarig, d.v.s. det tar tid innan 

stressreaktioner uppkommer och det är svårt att själv kunna avlägsna dessa negativa stressfaktorer. 
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(Frankenhaeuser, 1993). Dock menar Sahraian m.fl. att det finns ett samband mellan arbetsstress 

och genus (Sahraian et. al, 2013). Av de tio informanterna i min studie så upplevde flertalet av 

kvinnorna arbetsrelaterad negativ stress vilket endast en av männen gjorde. Resultatet får således 

stöd i Sahraian m.fl. forskning. 

 

Flera kvinnliga informanter nämnde att de mentalt tog med sig sina arbetsuppgifter hem och inte 

kunde koppla av sitt arbete på fritiden. De manliga sjuksköterskorna tyckte däremot att det oftast 

var lätt att släppa arbetet när de gick därifrån och istället fokusera på sina fritidsaktiviteter. På detta 

sätt blir återhämtningen längre för männen än för kvinnorna. Denna återhämtning är viktigt för att 

undvika långvarig negativ stress som kan utvecklas till stressrelaterade sjukdomssymptom 

(Frankenhaeuser, 1993). I förlängningen kan detta även orsaka en psykisk utmattning och 

depression eller utbrändhet (Lundberg & Wentz, 2004).  

7.1.5 Närmaste	chef	

Tidigare forskning påtalar vikten av rollen som närmaste chef och deras ledarskap. Om medarbetare 

upplever brist på stöd eller återkoppling på sitt arbete så kan detta orsaka en arbetsrelaterad stress. 

(Spencer-Laschinger et.al, 2015), (Olofsson et.al 2003). Av de informanter som upplevde att deras 

chef var närvarande, lyssnade på dem och fanns som stöd så upplevde de inte samma negativa stress 

som de informanter som inte såg sin chef eller inte kände ett förtroende hos sin chef.  

 

I den studie som Bernin & Theorell genomförde för att undersöka ett eventuellt samband mellan 

ledarskap och sjuksköterskors hälsa och stress gick det inte att se något samband mellan 

framgångsrika ledare och god arbetsmiljö och hälsa hos medarbetarna (Bernin & Theorell, 2004). 

Utifrån informanternas svar i denna studie går det dock att utläsa en viss osäkerhet där ledarskapet 

skulle kunna påverka en eventuell långtidssjukskrivning. Dessutom finns det vissa tecken på att 

medarbetaren upplever en viss osäkerhet om närmaste chefen vill att medarbetaren ska arbeta kvar. 

Denna otydlighet skulle kunna orsaka att medarbetaren ännu en gång blir sjukskriven och att det 

skulle ha kunnat förhindras om det hade varit mer tydlighet och ett större synligt stöd av chefen. 

Enligt forskning så kan en arbetsrelaterad negativ stress orsakas av brist på stöd och respons på sitt 

arbete (Spencer-Laschinger et.al, 2015), (Olofsson et.al 2003). 

 

Utifrån ett genusperspektiv så upplevde inte de manliga sjuksköterskorna en brist på närvarande 

chef eller osäkerhet vilka befogenheter de hade. Med utgångspunkt i de kvinnliga sjuksköterskornas 

svar på frågorna om relationen med sin chef så var det fler som saknade en närvarande chef som var 

intresserad av sina medarbetares välmående. Det fanns även en saknad av stöd, kanske som en 

konsekvens av att de upplevde att hon inte syntes så mycket. Professor Hammarström hänvisar till 
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en forskning av höga sjukskrivningsnivåer för kvinnor och har där sett att brist på sociala nätverk 

och en känsla av sammanhang kan till viss del kopplas till sjukskrivning. (Hammarström, 2005). 

Varken ålder eller anställningsår verkar ha någon större betydelse för om medarbetaren önskar stöd 

och kontakt med sin närmaste chef. Både yngre och äldre kvinnliga medarbetare lyfte en önskan om 

en synlig och närvarande chef vilket männen oavsett ålder inte såg som lika viktigt. För männen 

oavsett ålder eller anställningsår var det möjligheten att veta att man kunde få råd och stöd av sin 

chef om de önskade som var viktig. Däremot såg de befogenheten att få utföra sitt arbete 

självständigt utifrån sin erfarenhet och kunskap som viktig och gav dem den trygghet i sitt arbete 

som de önskade.  

 

I den tidigare forskning som redovisas i denna uppsats har forskarna inte specifikt undersökt 

skillnaden i genusperspektivet. I sina resultat menar de allmänt att om det finns en balans mellan 

krav på vad medarbetaren ska utföra och en möjlighet till att få påverka på vilket sätt uppgifterna 

utförs så minskar oro och stress som i annat fall kan utvecklas till sjukskrivning (Trousselard et al 

2015),(Wang et al 2008), (Pilar Matud, 2004), (Olofsson et al, 2003). Dessa stressrelaterade 

symptom kan i förlängningen orsaka depression och utbrändhet (Orbaek, 2002), (Åsberg, 2017). 

Utifrån nämnda forskningsresultat finns det möjlighet att koppla dessa faktorer i den närmaste 

chefens ledarskap som skulle kunna påverka sjukskrivning. Jag ser dock en viss svaghet i denna 

tidigare forskning då inte hänsyn tagits till biologiskt kön i deras slutsatser. 

 

Sammanfattningsvis ser jag några tydliga faktorer som skulle kunna påverka den arbetsrelaterade 

stressen. Känslan av att kunna påverka sin arbetsmiljö är viktig oavsett biologiskt kön. Vikten av att 

uppleva balans mellan krav och kontroll som hanterbar är stor oavsett kön men man hanterar den på 

olika sätt. Stödet från kollegor och närmaste chef är viktigt men det som skiljer är på vilket sätt man 

vill känna stöd. Männen vill kunna bestämma när de behöver stöd, kvinnorna vill gärna att andra 

spontant stöttar dem, gärna frågar hur de mår och att chefen finns närvarande och synlig på 

arbetsplatsen. Trots att tidigare forskning visar på att genus är en social konstruktion och ej 

beroende av biologiskt kön kan man i denna studie se skillnader på hur män och kvinnor hanterar 

stressade arbetssituationer och hur de väljer att bearbeta dessa efteråt. Utifrån denna studie ser jag 

en möjlighet i att använda kunskapen om skillnaderna för att hitta verktyg och åtgärder som passar 

män respektive kvinnor med utgångspunkt i deras behov. Krav& Kontroll modellen har utvecklats 

till att även innefatta begreppet Stöd vilket i denna studie har visat sig vara av stor vikt för att 

hantera en upplevd stress hos vissa av informanterna. Jag har dock saknat faktorn biologiskt kön 

eftersom mitt resultat har visat att det finns skillnader mellan män och kvinnors sätt att hantera en 

arbetsrelaterad stress. 
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8 Diskussion	

I detta avsnitt sammanfattas alla delar från studien och utifrån den kunskapen diskuteras resultatet 

och analysen. 

 

Den stressrelaterade ohälsan lyfts fram i debatter och forskning som ett samhällsproblem (Åsberg, 

2018), (Forte, 2016). Sjukskrivningar till följd av stress ökar och merparten av dessa är kvinnor 

(Hjärnfonden, 2017), (Åsberg, 2017), (Forte, 2016). Samtidigt kommer det rapporter om 

stressrelaterad ohälsa och att det har visat sig att det är i de kvinnodominerande yrken som risken är 

störst, även för män som arbetar i kvinnodominerande yrken (Andersson, J. 2019). Då detta är ett 

problem som ökar så såg jag det intressant att undersöka några av de påverkande faktorerna.  

 

Enligt professor Hammarström så skapas det olika förväntningar i samhället beroende på om man är 

kvinna eller man (Hammarström, 2005). Om man då väljer ett kvinnodominerat yrke som t.ex. 

sjukvård och är till könet man så skulle det enligt forskning vara en större risk att uppleva en 

arbetsrelaterad stress (Andersson, J. 2019). En påverkande faktor skulle i så fall kunna vara miljön, 

d.v.s. arbetsplatsen och inte om man är kvinna eller man. Eftersom forskning säger att merparten är 

kvinnor som har stressrelaterad ohälsa (Hjärnfonden, 2017) så kan det kanske vara logiskt eftersom 

det också är flertalet kvinnor som arbetar i sjukvården. Om den balansen skulle bli mer jämn så 

skulle kanske stressrelaterad sjukfrånvaro öka för männen eftersom forskning säger att männen har 

dubbelt så stor risk att bli sjukskrivna p.g.a. stress i ett kvinnodominerat yrke än i ett 

mansdominerat yrke (Andersson, J. 2019). I denna studie går det dock inte att belägga att männen 

skulle vara mer sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar än om de arbetat i en mansdominerat 

yrke utan det skulle i så fall endast vara en hypotes för att tolka viss forskning som gjorts. 

 

Olika forskningsresultat visar på att en s.k. högintensiv arbetsplats som t.ex. operation, intensiv- 

och akutsjukvård där arbetsbelastningen är hög, brist på personal och ibland långa arbetspass (Johan 

et.al, 2017) borde risken vara stor för stressrelaterade sjukdomar (Wang et. Al, 2008) (Karasek & 

Theorell, 1990). När jag analyserar de svar som lämnats av de tio informanterna på en högintensiv 

arbetsplats går det att se en viss skillnad mellan män och kvinnor men även mellan ålder. 

Informanterna bekräftar kriterierna för en högintensiv arbetsplats (se ovan) men synen på de olika 

faktorerna varierar. Männen verkade ha hittat ett sätt att varva ner vilket kvinnorna inte gjorde i 

samma utsträckning utan tog med sig arbetet hem och konsekvensen kunde bli att de hade svårt att 

sova. Detta har bla Frankenhaeuser sett i sina studier och resultatet av informanternas svar i denna 

studie skulle kunna visa på samma resultat (Frankenhaeuser, 1993). För männen var det viktigt att 

få släppa arbetet på raster och fritiden för att få ny energi. Kvinnorna hade ett större behov av att 
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diskutera händelser, patientfall och sin upplevda stress. De hade ett behov av att få ventilera 

arbetsrelaterade frågor, de funderade på vad chefen tyckte och ville få mer uppmärksamhet av sin 

chef. Männen verkade inte fokusera lika mycket på vilka de stressade situationerna var utan såg till 

att uppgiften blev genomförd. De visste att chefen fanns i bakgrunden som ett stöd vid behov men 

det var inte så viktigt att hon syntes ute i verksamheten hela tiden. Detta utfall är intressant 

såtillvida att det talar emot såväl Andersson, Wang m.fl. I dessa forskares studier så är stress inte 

beroende av kön utan gäller generellt medan resultatet i min studie tvärtom visar att det finns 

skillnader mellan de biologiska könen. Vid en reflektion på vad som gör denna skillnad skulle 

externa faktorer kunna var en förklaring som t.ex. ansvarsuppdelningen hemma, kraven på att allt 

ska fungera även privat eller personliga egenskaper. Connell & Pearse åsikt om män och kvinnors 

olika personligheter kan vara betydligt mer relevanta än det biologiska könet (Connell & Pearse, 

2015). I den meningen så skulle det kunna belysa de olika sätt som informanterna i denna studie 

agerar och reagerar i arbetsrelaterade stress situationer. Männen önskar distansera sig från 

arbetsfrågor genom att prata om neutrala ämnen i fikarummet där kvinnor i stället önskar fortsätta 

diskussionen om patientsituationer och sin upplevda stress. I undersökningar som inte var riktade 

till sjuksköterskor utan till arbetare i allmänhet så visade resultatet att obalans mellan arbetsliv och 

familjeliv var den största faktorn (Wang et al, 2008). I denna studie har inte familjelivet undersökts 

vilket gör att det är svårt att ge belägg för om detta skulle kunna vara en påverkande faktor i denna 

studie.  

 

Kopplat till genusforskning så menar vissa forskare att män och kvinnor har olika egenskaper där 

kvinnor är mer omvårdande och intuitiva medan män är mer rationella och envisa (Connell & 

Pearse, 2015). I denna studie finns det vissa indikationer på hur man reagerar och värderar olika 

egenskaper utifrån ett manligt eller kvinnligt perspektiv. Studien berör dock inte hur informanterna 

definierar sig själva- som man, kvinna, icke binär, gender fluid etc. (Connell & Pearse, 2015), 

(Butler, 2007). För att belägga den forskningen så skulle ny forskning behövas som tar hänsyn även 

till dessa faktorer. Connell & Pearse framhåller dock att genus är en social struktur och inte 

biologisk. Utifrån den kunskapen kan det vara intressant att se om det istället är ålderstruktur och 

erfarenhet som skiljer. De yngre informanterna med mindre erfarenhet upplevde en osäkerhet om 

det inte fanns möjlighet till stöd av en äldre mer erfaren kollega. Flera erfarna informanter önskade 

stöd från sin chef eller från läkare. Sammantaget önskade flertalet stöd speciellt i akuta situationer. 

Karasek & Theorell& Johnsons Krav-Kontroll-Stöd modell nämner både stödet som en viktig 

faktor men även balans mellan ansvar (krav) och befogenheter (kontroll). (Karasek & Theorell, 

1990), (Johnson, 1986). Balansen mellan krav och kontroll var viktig hos de flesta men man 

hanterade det olika beroende på erfarenhet. 
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Ytterligare en aspekt med utgångspunkt i den genusforskning som är presenterad i denna uppsats 

skulle kunna vara att det inte alls är beroende på biologiskt kön utan mer utifrån olika handlingar 

och värderingar som informanterna upplever sin arbetsrelaterade stress. Skulle man genomföra en 

djupare forskning på individnivå av dessa tio informanter så skulle det eventuellt vara möjligt att 

finna såväl likheter som olikheter mellan individer oavsett kön. Skillnaderna mellan informanternas 

upplevda balans eller obalans mellan krav, kontroll och stöd skulle ur ett sådant perspektiv kunna 

utgå från värderingar och normer snarare än biologiskt kön. Det skulle i så fall stödja den 

genusforskning som säger att skillnader mellan individer är formade av sociala strukturer och inte 

av biologiskt kön (Connell & Pearse, 2015). Om så är fallet så skulle det samband jag sett mellan de 

biologiska könen vara ett skensamband, d.v.s. att det skenbart ser ut som om biologiskt kön har 

betydelse för upplevd arbetsrelaterade stress när det i själva verket skulle vara styrt av sociala 

strukturer. Med utgångspunkt i intervjusvaren i denna studie kan jag dock inte belägga ett sådant 

scenario. Detta kan ses som en brist i denna studie och med facit i hand så hade en utökning av 

intervjufrågor eventuellt kunnat belysa sambandet mellan sociala strukturer och arbetsrelaterad 

stress. 

 

Ansvaret som informanterna ofta upplevde kunde ibland bli för stort när de inte hade kontroll över 

situationen. Detta skulle i så fall kunna ge stöd åt Karasek med flera som i sin forskning visar på 

vikten av att organisationen kan upprätthålla en balans mellan krav och kontroll och samtidigt ge 

sina medarbetare stöd i olika situationer (Karasek & Theorell, 1990), (Johnson, 1986). Infor-

manterna lyfte själva fram sårbarheten i att de inte var tillräckligt bemannade och bristen på antalet 

sjuksköterskor på avdelningen, d.v.s. en obalans mellan krav och kontroll. De menade att de inte 

hade kontroll över situationen pga underbemanning men kravet (ansvaret) för situationen var deras i 

rollen som sjuksköterska. Karasek & Theorell menar att aktiva arbeten där sjuksköterskor ingår har 

den mest fördelaktiga arbetsformen (Karasek & Theorell, 1990) vilket i så fall inte alltid stämmer. 

Även i aktiva arbeten finns det faktorer som kan skapa en negativ stress, dock går det i denna 

undersökning inte att belägga om andra kategorier som ej ingår i aktiva arbeten skulle uppleva ännu 

mer stress i samma situation. 
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9 Slutdiskussion	

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor upplever 

stressrelaterad ohälsa på sitt arbete, genom att undersöka på vilket sätt en upplevd arbetsrelaterad 

stress kan skilja sig åt mellan kvinnliga respektive manliga sjuksköterskor på en avdelning inom 

akutsjukvården. Studien genomfördes genom en kvalitativ undersökning i form av tio intervjuer 

(fem kvinnliga sjuksköterskor och fem manliga sjuksköterskor). Svaren från intervjuerna 

analyserades utifrån tidigare forskning och teori. Slutsatsen i studien drogs till sist med 

utgångspunkt i det redovisade materialet. Slutsatsen tar dock inte hänsyn till andra faktorer än 

intervjusvaren, t.ex. personliga egenskaper eller familjesituation. 

 

Studiens frågeställning var på vilket sätt en upplevd arbetsrelaterad stress kan skilja sig åt mellan 

kvinnliga respektive manliga sjuksköterskor på en avdelning inom akutsjukvården. Utifrån det 

studerade materialet blir min slutsats att det fanns vissa skillnader där männen och kvinnorna i 

denna studie hanterade sin arbetsrelaterade stress lite olika. I de fall då männen upplevde sig 

stressade visade de inte sin stress utåt utan var fokuserad på varje enskild patient. De hanterade 

sedan den eventuella stressen med att släppa arbetet under raster och på detta sätt få ny energi. Fler 

av de manliga informanterna upplevde inte den höga arbetsbelastningen som negativ utan att den 

istället kunde upplevas som positiv. De upplevde att de hade befogenheter att fatta de beslut som 

behövdes och det ansvar som medförde den handlingen.  Om man behövde stöd av sin chef valde 

man att söka upp henne med sin fråga eller sitt problem. På detta sätt upplevde de en balans mellan 

krav och kontroll och fick också det stöd som de önskade. 

 

Kvinnorna hade ett större behov av att få prata om sin stress eller de patientsituationer som 

upplevdes svåra för att på detta sätt bearbeta den upplevda arbetsrelaterade stressen. Stödet hos 

varandra var viktigt och även en önskan om ett synligt ledarskap med en chef som var intresserad 

av hur informanterna mådde och hur hon kunde hjälpa till att stötta dem för att må bra. De såg även 

sitt ansvar som sjuksköterska som krävande och var rädda för att göra fel så att de inte fick behålla 

sin legitimation. Utifrån sin syn på samma arbetsplats upplevde kvinnorna inte lika stark balans 

mellan krav och kontroll och stöd som männen gjorde. 

 

Sammanfattningen av min slutsats blir att utifrån dessa tio informanters svar finns det vissa 

skillnader mellan män och kvinnor. Om de upplever krav, kontroll och stöd på sitt arbete känner de 

oftast inte en arbetsrelaterad stress oavsett biologiskt kön. Vilka faktorer informanterna upplever 

som viktiga för att känna en balans är dock inte desamma för å ena sidan män och andra sidan 

kvinnor. Männen upplever arbetsrelaterad stress om de inte får befogenhet att ta egna beslut utifrån 
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sin erfarenhet och kunskap. Dessutom vill de inte att chefen ska kontrollera dem och fråga hur det 

går utan önskar ett outtalat stöd från chefen. Kvinnorna vill få möjlighet att ventilera sin upplevda 

stress och vill gärna få en uttalad bekräftelse på att hon gör rätt och att chefen visar sitt stöd för 

hennes arbete. Ur ett genusperspektiv har det inte varit möjligt att i undersökningen belägga att 

skillnaderna skulle bero på sociala strukturer snarare än biologiskt kön.  

 

Eftersom dessa tio informanter är en minoritet på arbetsplatsen så kan man endast utgå ifrån dessa 

tio sjuksköterskors åsikter. Övriga medarbetare på samma avdelning har kanske andra åsikter och 

synpunkter på de ställda frågorna. Det finns som nämnts tidigare även andra faktorer t.ex. 

personliga egenskaper eller privatlivet som kan vara av vikt att väga in för att få en större helhet 

men som inte ingår i denna studie. För att få både män och kvinnor, både yngre och äldre, att må 

bra och försöka minska den arbetsrelaterade stressen kan det vara önskvärt att ledningen i en 

organisation får en förståelse för vad som är viktigt för medarbetarna. Vidare forskning skulle 

kunna komplettera frågan om hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor upplever stressrelaterad 

ohälsa på sin arbetsplats med ett organisationsteoretiskt perspektiv. Det skulle kunna ge ledning och 

management värdefulla verktyg för att hantera balansen mellan ansvar och befogenheter (krav och 

kontroll) och socialt stöd i organisationen och på arbetsplatsen. 

 
Tanken med valet av en kvalitativ studie berodde på möjligheten att få en djupare information från 

informanterna vilket är svårt att få med en kvantitativ metod. Det hade varit önskvärt att även kunna 

förstärka denna studie med en kvantitativ enkät till alla medarbetare inom en sjukvårdsenhet för att 

få ett större material att studera och kunna jämföra resultatet med den kvalitativa studien. 
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Bilaga	1	Missivbrev	

 

Arbetsrelaterad stress 

 

Hej! 
Jag heter Christel Bjärterot Lundqvist och arbetar i Region Jönköpings län. Förutom att jag 
arbetar inom vården läser jag också på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu genomför jag en 
C-uppsats om arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor och jag skulle gärna vilja träffa dig för en 
intervju angående dina tankar om arbetsrelaterad stress. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och svaren kommer att behandlas anonymt. Du kan när som helst 
avbryta intervjun eller avstå att svara på vissa frågor. För att kunna få med dina synpunkter på ett 
korrekt sätt kommer intervjun att spelas in. Det inspelade samtalet kommer att transkriberas och 
användas endast i denna studies syfte. När studien är avslutad kommer intervjun att raderas. Allt 
material kommer att avidentifieras. 
 
Din verksamhetschef har gett tillåtelse att jag får genomföra denna undersökning på din klinik. 
Jag skulle bli mycket tacksam om du har tid och möjlighet att träffa mig. Jag bifogar min 
mailadress och mobilnr så att du kan ta kontakt med mig gärna innan den 25 februari. 
 
Din verksamhetschef har lovat att intervjun går att göra under arbetstid på en neutral plats som inte 
är på din arbetsplats. Jag planerar att i samråd med din verksamhetschef boka in samtal under mars 
månad. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter. 
 
Jag skulle bli mycket tacksam om du har möjlighet att deltaga i denna studie. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christel Bjärterot Lundqvist 
Mobilnr: 070-XXXXXXX 
Mailadress: xxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga	2	Intervjuguide	

 
Bakgrundsfrågor 
Vilket yrke har du? 
 
Vilket år är du född? 
 
Vilket år tog du din sjuksköterskeexamen? 
 
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
 
Hur många arbetar på din arbetsplats? 
 
Fokusfrågor 
Kan du berätta om en vanlig arbetsdag? 
 
Vad trivs du bäst med på din arbetsplats? 
 
Vad skulle du vilja förbättra på din arbetsplats? 
 
Hur ser din arbetssituation ut generellt? 
 
Kan du beskriva den arbetsgrupp du tillhör och vad som är bra och vad som skulle kunna 
förbättras? 
 
Kan du beskriva din chef och han/hennes ledarskap? 
 
Kan du beskriva din chef och ert samarbete? 
 
Har du det stöd och förtroende hos din chef som du önskar och beskriv gärna på vilket sätt? 
 
Arbetar din chef med arbetsmiljön och på vilket sätt i så fall? 
 
Vad är hälsa för dig? 
 
Vad är ohälsa för dig? 
 
Utifrån ditt perspektiv vad betyder begreppet stress? 
 
Om du kopplar din förklaring av stress till din arbetsplats - hur ser den då ut? 
 
Finns det något som går att förhindra/förbättra? 
 
Har du varit sjuk p.g.a. stress någon gång och vill du i så fall berätta om varför? 
 
Hur har din chef agerat i dessa fall? 
 
För att du inte ska bli sjuk av stress vad skulle behöva förändras? 
 
Går det att genomföra? 
 
Är det något som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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