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Abstract 

Anna Öberg 
Equality in gender integrated occupation – Ambulance nurses perceptions  

Degree thesis in the main area Work and Health, 30 credits  
University of Gävle 

Background: Previous studies indicate that the Swedish labor market is gender 

segregated and that there is a gender segregation of worktasks in the same professional 

title. This means that men and women are exposed to different types of mental and 

physical strains. Since occupational health sciences intended to study causes of work-

related strains and how work can be organized to reduce workloads, gender equality in 

the labor market is relevant from an occupational health perspective. Objective: The 

aim of this study was to investigate ambulance nurses perceptions of equality in their 

workplace. Method: Qualitative study with an phenomenography approach. Semi-

structured interviews with (N=10) ambulance nurses. Results: The result suggests that 

the nurses in the study perceive the profession as being equal on the basis that they have 

the same opportunities for education, that they are working under the same conditions 

and that they have the same rights. Furthermore, the ambulance nurses perceived that 

male and female ambulance nurses were treated differently from patients and relatives. 

The ambulance nurses also described perceptions that gender equality in the profession 

has changed over time since the profession previously was male-dominated. 

Conclusion: The ambulance nurses in this study perceived that men and women work 

under the same conditions in the profession. A possible explanation for this may be the 

clear structure in the workplace. The ambulance nurses in this study also perceived that 

gender affects the treatment from patients and relatives, and that gender equality in the 

profession has changed over time since the profession previously has been male-

dominated. Future research should therefore focus on structure and what meaning 

gender has in the work environment. 
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Sammanfattning 

Anna Öberg 
Jämställdhet inom könsintegrerat yrke – ambulanssjuksköterskors uppfattningar  

Examensarbete i Arbetshälsovetenskap, 30hp 
Högskolan i Gävle  

 
Problemformulering: Tidigare studier tyder på att den svenska arbetsmarknaden är 

könssegregerad samt att det förekommer en könssegregering av arbetsuppgifter inom 

samma yrkestitel. Detta innebär att män och kvinnor utsätts för olika typer av mentala 

och fysiska belastningar. Eftersom arbetshälsovetenskapen delvis har till syfte att 

studera orsaker till arbetsrelaterade belastningar samt hur arbete kan organiseras för att 

minska belastningar inom arbetet är jämställdheten på arbetsmarknaden relevant ur ett 

arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

ambulanssjuksköterskors uppfattningar av jämställdhet inom yrket. Metod: Kvalitativ 

studie med fenomenografi som ansats. Semistrukturerade intervjuer med 10 

ambulanssjuksköterskor. Huvudresultat: Intervjumaterialet utmynnade i tre kategorier 

relaterat till jämställdhet inom yrket: samma förutsättningar oavsett kön, kön inverkar 

på bemötande från patienter och anhöriga samt förändringar över tid. Resultatet tyder 

på att ambulanssjuksköterskorna i studien uppfattar yrket som jämställt utifrån att de har 

samma möjligheter till utbildning, arbetar under samma förutsättningar samt att de har 

samma rättigheter. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna i studien att manliga 

och kvinnliga ambulanssjuksköterskor behandlas olika från patienter och anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten inom 

yrket har förändrats över tid då yrket tidigare varit mansdominerat. Slutsats: 

Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att män och kvinnor verkar under samma 

förutsättningar inom yrket. En tänkbar förklaring till detta kan vara den tydliga 

strukturen på arbetsplatsen. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna att kön 

inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt att jämställdheten inom yrket 

har förändrats över tid, då yrket tidigare varit mansdominerat. Framtida forskning bör 

därmed fokusera på strukturens betydelse för jämställdhet inom arbetslivet samt vilken 

betydelse genus kan komma att ha på arbetsmiljön.  

Nyckelord: jämställdhet, könsintegrerat yrke, genus, ambulanssjuksköterskor  
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1. Bakgrund  

1.1 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet tillkom under 1960-1970-talet och syftet med begreppet var 

delvis att tydliggöra skillnaderna mellan jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet syftar 

till förhållandena mellan män och kvinnor och grundläggande inom 

jämställdhetsbegreppet är att män och kvinnor ska ges ”samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter på livets alla områden” (SOU 2015:86, s 55-56). Dessa möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter kan ses ur olika perspektiv och inom forskningen 

förekommer jämställdhetsbegreppet utifrån formell och reell jämställdhet. Den formella 

jämställdheten syftar till att individer har samma rättigheter oavsett vilken grupp 

individen tillhör, och den reella jämställdheten syftar i sin tur till inflytande och 

ställning där målet är att alla individer, oavsett grupptillhörighet, ska ha samma 

möjligheter till inflytande (SOU 2015:86, s 55).  

 

Ett viktigt utgångsläge för ett jämställt samhälle är således att män och kvinnor verkar 

under samma förutsättningar (SOU: 2015:86, s 56) och detta kan även betraktas utifrån 

genus. Genus definieras som det sociala könet och innebär således att de relationer som 

finns mellan män och kvinnor i samhället är socialt konstruerade. Detta kan betraktas 

utifrån teorin om genussystemet som bygger på en föreställning om könens isärhållande 

och den manliga normens primat (SOU 2015:86, s 51). Könens isärhållande innebär att 

de föreställningar som finns om män och kvinnor i samhället är en bidragande orsak till 

att män och kvinnor särskiljs från varandra. Den manliga normens primat syftar till den 

ojämna maktfördelningen som finns mellan män och kvinnor, där män exempelvis i 

högre grad än kvinnor innehar chefs- och maktpositioner (SOU 2015:86, s 51). Genus 

anses därmed påverka jämställdheten och även, utifrån teorin om genussystemet, bidra 

till hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut på arbetsmarknaden (SOU 2014:30, 

s 153). 

 

I Sverige finns det politiska mål som har till syfte att minska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Dessa mål grundas i att män och kvinnor ska ges samma möjligheter till 

makt, rättvisa löner, en jämn fördelning av hushållssysslor samt att kvinnor inte ska 

utsättas för våld av män (SOU 2014:30, s 66). Vidare finns diskrimineringslagen som 
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har till syfte att främja lika rättigheter och möjligheter för individer oavsett kön, sexuell 

läggning, ålder, trosuppfattning etc. (Diskrimineringslagen 2008:567, kap 1, 1 §). 

Diskrimineringslagen kom som en följd av den tidigare jämställdhetslagen och i och 

med denna har arbetsgivaren en skyldighet att aktivt arbeta för att män och kvinnor ska 

ha samma rättigheter och skyldigheter inom yrkeslivet (Diskrimineringslagen 2008:567, 

kap 3, 1 §). Dessa skyldigheter yttrar sig bland annat genom att arbetsgivare ska 

genomföra lönekartläggningar samt, inom organisationer med fler än 25 personer 

anställda, upprätta handlingsplaner för jämställda löner (SOU: 2015:86, s 73). 

Diskrimineringslagen innebär även att arbetsgivaren kan, med syfte att främja 

jämställdheten mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, rekrytera arbetstagare utifrån 

detta kriterium (Diskrimineringslagen 2008:567, kap 2, 9 §).  

   

1.2 Könssegregerad arbetsmarknad 

Tidigare kunskapssammanställningar tyder på att den svenska arbetsmarknaden är 

könssegregerad (Vänje 2013, s 4; Lewis & Mathiassen, 2013 s 14). Begreppet 

segregering brukar vanligtvis användas inom dessa sammanhang då det syftar till den 

tydliga fördelning som finns mellan vilka yrken män och kvinnor vanligtvis arbetar 

inom (Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson och Lindfors, 2016, s 25). Detta 

innebär att män och kvinnor i Sverige verkar under olika förutsättningar, vilket utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv kan betraktas som ojämställdhet. Segregeringen på 

arbetsmarknaden förekommer både horisontellt och vertikalt och denna segregering kan 

kopplas till olika utfall, däribland hälsa (Sverke et al. 2016, s 25). 

 

Den horisontella segregeringen ger sitt uttryck i att män och kvinnor är över och 

underrepresenterade inom olika sektorer, yrken och organisationer. Under år 2012 var 

exempelvis 93 % av undersköterskor/sjukvårdsbiträden kvinnor i Sverige medan 99 % 

av byggnadsträarbetarna/snickarna var män (Sverke et al., 2016, s 25). Den horisontella 

segregeringen är störst framträdande inom yrken med lägre löner (Vänje 2013, s 5) samt 

inom yrken med lägre utbildningsnivå (Lewis & Mathiassen, 2013 s 14). För att 

beskriva den ojämna könsfördelningen inom specifika yrken används vanligen 

begreppet könssegregerat yrke. Yrken där könsfördelningen är relativt jämn beskrivs 
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istället som könsintegrerat och för att uppnå detta krävs en fördelning med omkring 40-

60% av vardera kön (SOU 2014:30, s 17).  

 

Då den horisontella segregeringen beskriver könsfördelning inom specifika yrken syftar 

den vertikala segregeringen på arbetsmarknaden istället till den ojämna fördelningen av 

män och kvinnor på olika positioner inom organisationer. Vanligtvis är kvinnor 

underrepresenterade vid högre positioner och detta innebär att män i högre utsträckning 

innehar chefs och maktpositioner (Sverke et al., 2016, s 26). Inom den vertikala 

segregeringen förekommer även en horisontell segregering, vilket innebär att manliga 

och kvinnliga chefer är under och överrepresenterade inom olika typer av sektorer. 

Vanligtvis är andelen kvinnliga chefer högre inom kommuner och landsting medan 

andelen manliga chefer är högre inom privat sektor (Sverke et al., 2016, s 26). 

 

Den horisontella samt den vertikala segregeringen yttrar sig således genom att män och 

kvinnor arbetar under olika arbetsvillkor. Exempel på sådant kan vara möjligheter till 

fasta anställningskontrakt, hel och deltidsarbete samt flexibla arbetstider (Sverke et al., 

2016, s 27).  Könssegregeringen innebär även att män och kvinnor verkar inom olika 

typer av arbetsmiljöer vilket kan leda till skillnader i vilken typ av mental och fysisk 

belastning män och kvinnor utsätts för (SOU 2014:30, s 151). Inom exempelvis vård 

och omsorg, där arbetstagaren måste ta hänsyn till andra människors behov och där 

arbetet av den anledningen är svårt att planera, kan arbetstagaren uppleva ökade krav 

och minskad kontroll (Sverke et al., 2016, s 27). Ökade krav i kombination med minskat 

beslutsutrymme antas, utifrån Karaseks krav-kontroll-stödmodell, öka risken för ohälsa 

(Thylefors 2010, s 32) och det är också vanligare att kvinnor upplever arbetet som mer 

psykiskt ansträngande än män (Lewis & Mathiassen 2013, s 18). 

 

Ytterligare konsekvenser av segregeringen på arbetsmarknaden har i tidigare studier 

visat sig genom att de mansdominerade yrkena generellt sätt innehåller arbetsuppgifter 

med tunga lyft, vibrationer och handhållna verktyg medan de kvinnodominerande 

yrkena kännetecknas av tunga lyft, repetitiva rörelser samt användning av datorer 

(Lewis & Mathiassen 2013, s 14). Kvinnodominerade yrken kännetecknas även av 

arbetsuppgifter som kräver precision (Sterud, 2014) och studier tyder på att kvinnor 

upplever mer stress och ångest relaterat till arbetet än män (Sterud, 2014; Sunindijo och 
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Kamardeen, 2017). Bryngelson, Bacchus Hertzman och Fritzell (2011) beskriver även 

att män inom mansdominerade yrken i högre utsträckning upplever muskeloskeletala 

besvär samt att kvinnor inom könsintegrerade yrken löper mindre risk för 

långtidssjukskrivning jämfört med kvinnor inom kvinno- och mansdominerade yrken. 

 

Liknande resultat har påvisats i en omfattande studie i Nya Zeeland. Resultatet i studien 

tyder på att männen i högre utsträckning utsattes för höga ljud, damm, kemiska medel 

och vibrationer än till skillnad mot kvinnorna (Eng et al., 2011). Kvinnorna å andra 

sidan rapporterade högre andel repetitivt arbete, högt tempo, hantering av 

rengöringsmedel, damm från textilier samt hantering av hårfärg än männen (Eng et al., 

2011). Detta har även setts i en studie utförd i Norge, där männen överlag rapporterade 

arbete som inkluderade tunga lyft, vibrationer och hårt fysiskt arbete. Kvinnorna i 

studien upplevde sämre psykosocial arbetsmiljö än männen och kvinnorna löpte störst 

risk att drabbas av långtidssjukskrivning (Sterud, 2014). Studien av Sunindijo och 

Kamardeen (2017) tyder även på att män i regel arbetar mer obekväma arbetstider, 

såsom nattskift, än kvinnor. 

 

 

1.3 Könssegregerade arbetsuppgifter 

Bortsett från den könssegregerade arbetsmarknaden tyder även ett flertal studier på att 

män och kvinnor utför olika arbetsuppgifter trots samma yrkestitel (Calvet, Riel, 

Couture, & Messing, 2012; Hooftman, Van Der Beek, Bongers & Van Mechelen, 2005; 

Lewis & Mathiassen 2013, s 20-23; Nordander et al. 1999). Generellt sätt utför männen 

tunga lyft samt arbete som innefattar hantering av maskiner medan kvinnorna utför 

repetitivt och handintensivt arbete inom samma yrkestitel (Lewis & Mathiassen 2013, s 

24). I studien av Nordander et al. (1999), som utfördes inom fiskindustrin, sågs 

exempelvis att kvinnornas huvudsakliga arbetsuppgifter var paketering samt manuell 

och maskinell fiskrensning. Männen arbetade främst med underhåll av maskiner, 

leverans samt maskinell fiskhantering. Kvinnorna i studien upplevde sämre psykosocial 

arbetsmiljö och mer besvär från nacke och rygg än männen. Kvinnorna i studien 

tenderade att lämna yrket oftare än vad männen gjorde (Nordander et al., 1999). 

Problematiskt med denna studie är dock att den är äldre, vilket kan innebära att den 

könssegregering av arbetsuppgifter som förekom då inte är lika framträdande idag. 



 

5 

 

 

I studien av Hooftman et al. (2005), där industriell verksamhet studerats, var resultatet 

dock liknande. Kvinnorna utförde i högre grad arbetsuppgifter som innebar repetitivt 

arbete, arbete med händerna ovanför axelhöjd samt ogynnsamma arbetsställningar för 

nacken. Männens arbetsuppgifter präglades av tunga lyft samt framförande av fordon. 

Både män och kvinnor upplevde hög kontroll inom arbetet, dock rapporterade 

kvinnorna mer krav inom arbetet (Hooftman et al., 2005).  

 

Segregeringen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor sågs även i en studie som 

utförts vid ett sjukhus i Kanada, där fördelning av arbetsuppgifter inom lokalstäd 

studerades. Arbetsuppgifterna var fördelade som ”tunga” respektive ”lätta” 

arbetsuppgifter. De ”tyngre” arbetsuppgifterna utfördes av de manliga lokalvårdarna 

och bestod av arbete som innebar grovrengöring av golv och dammsugning. Kvinnorna, 

som utförde de ”lätta” arbetsuppgifterna utförde arbete som innebar att damma, 

rengöring av badrum samt städning av allmänna ytor (Calvet et al., 2012). Kvinnorna i 

studien upplevde högre andel besvär från nacke och rygg än männen och männen 

arbetade även mer kvällar än kvinnorna vilket innebar att risken för att bli avbruten i 

arbetet minskade för männen (Calvet et al., 2012). Studierna utförda av Hooftman et al. 

(2005) samt Calvet et al. (2012) är båda longitudinella vilket ökar möjligheterna att 

konstatera orsakssamband (Bryman 2008, s 69) och därmed stärker resultatets 

trovärdighet. 

 

1.4 Problemformulering 

Arbetshälsovetenskapen som kunskapsområde bygger på olika aspekter inom arbetslivet 

och har bland annat som syfte att främja hälsa inom arbetslivet genom att studera 

orsaker till fysiska och mentala belastningar, förebyggandet av skador samt hur arbetet 

bör organiseras (Högskolan i Gävle, 2013). Då tidigare studier inom området påvisar en 

könssegregerad arbetsmarknad, där det dessutom förekommer könssegregerade 

arbetsuppgifter inom samma yrkestitel (Lewis & Mathiassen 2013, s 20-23; Hooftman 

et al. 2005; Calvet et al. 2012) kan den svenska arbetsmarknaden därmed betraktas som 

ojämnställd. Detta innebär att män och kvinnor utsetts för olika typer av fysiska och 

mentala belastningar (Sverke et al. 2016, s 28) vilket gör jämställdheten på 

arbetsmarknaden relevant utifrån ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. 
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Då andelen män och kvinnor är relativt jämn inom ambulanssjuksköterskeyrket 

(Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015) kan yrket anses könsintegrerat. Vidare 

innehåller yrket både fysiska och mentala belastningar (Hörberg, Lindström, Kalén, 

Scheja & Vicente, 2017) och då tidigare kunskapssammanställning tyder på ett behov 

av forskning där fokus bör ligga på att identifiera faktorer som kan främja jämställdhet 

vid arbetsplatser (Vänje 2013, s 41) kan det vara av intresse att studera 

ambulanssjuksköterskornas uppfattningar av jämställdhet inom yrket då sådan kunskap 

kan bidra till ökad förståelse för fenomenet jämställdhet inom arbetslivet. Vidare kan en 

sådan studie fylla en funktion i frågan om hur arbetet bör organiseras för att främja 

jämställdhet inom könsintegrerade yrken.   

 

2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattningar av 

jämställdhet inom yrket. 

 

3. Metod 

Studien inleddes med en litteratursammanställning utifrån en rapid review, vilket 

innebär att litteratursammanställningen varit tidsbegränsad med ett begränsat antal 

artiklar (Grant & Booth, 2009). Litteratursammanställningen efterföljdes av en 

kvalitetsbedömning av de artiklar som bedömdes relevanta för studiens syfte och 

därefter utfördes en kvalitativ studie med fenomenografi som ansats. Metoden 

presenteras utifrån de SRQR guidelines som beskrivs av O´Brien, Harris, Beckman, 

Reed och Cook (2014). Följande avsnitt redogör för litteratursökning, 

kvalitetsbedömning av artiklar samt studiens metod.  

 

3.1 Litteratursökning 
	

Sökning av relevanta kunskapssammanställningar har gjorts hos arbetsmiljöverket 

(www.av.se) Vidare har sökning av relevant litteratur utförts genom en systematisk 

litteratursökning i databaser samt genom en manuell litteratursökning i relevanta 
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referenslistor. Vid sökning hos arbetsmiljöverket användes sökorden jämställdhet, män 

och kvinnor och dessa sökord togs fram utifrån syftet med studien. Inklusionskriterierna 

vid sökningen var; rapporter/kunskapssammanställningar skrivna på svenska eller 

engelska och som svarade mot studiens syfte. Detta innebar att 

kunskapssammanställningar som berörde belastningsskador, hot och våld, ålder eller 

endast ett kön etc. exkluderas. Sammanlagt anträffades 157 stycken rapporter varav tre 

varav tre (Lewis och Mathiassen, 2013; Sverke et al. 2016 och Vänje 2013) av dessa 

bedömdes relevanta. Bedömning av rapporternas relevans utfördes genom att författaren 

läste samtliga titlar på de rapporter som anträffades, och i de fall rapporterna bedömdes 

relevanta lästes rapporterna i sin helhet. 

 
Den systematiska litteratursökningen i databaser utfördes mellan september och 

december 2017 i databaserna Cinahl, Scopus samt Web of Science. De sökord som 

användes vid sökningarna utgick från studiens syfte och utfördes genom två olika 

sökstrategier. Den första sökstrategin syftade till att finna tidigare studier som behandlar 

hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet generellt på arbetsmarknaden och den andra 

sökstrategin syftade till att finna tidigare studier som behandlar jämställdhet inom 

sjuksköterske- och ambulanssjuksköterskeyrket. Nedan presenteras tabell med de 

sökord som användes vid sökningarna.   

 
Sökstrategi 1 Sökstrategi 2 

”work environment” 
health 
”division of labor” 
”equality in workplace” 
gender 

”equality in workplace” 
”division of labor” 
gender 
nurses 
”ambulance nurses” 

Tabell 1, sökord som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar 

 
För att bilda söksträngar vid sökningarna kombinerades sökorden med de booleska 

termerna OR och AND och för att bilda ordpar kombinerades olika sökord inom 

parantester (Fink 2014, s 25). Inklusionskriterierna vid sökningarna var; artiklar skrivna 

på svenska eller engelska, peer reviewed samt publicerade under de senaste tio åren. Då 

antalet träffar blev mycket stort vid sökning av fullständig söksträng vid respektive 

sökstrategi utfördes även sökningar där enskilda sökord kombinerades inom de olika 

sökstrategierna. Fullständiga söksträngar, relevansbedömning av artiklar samt antal 

träffar i varje databas återfinns i bilaga 1. 
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Ett flertal av de sökningar som utfördes genererade i ett stort antal träffar vilket 

bedömdes för stort för genomgång. Detta innebar att de sökträffar som var rimliga för 

genomgång resulterade i få relevanta träffar för denna studie. I och med detta utfördes 

även sökning av vetenskapliga artiklar manuellt i referenslistorna i 

kunskapssammanställningarna av Lewis och Mathiassen (2013), Sverke et al. (2016) 

samt Vänje (2013). Artiklarnas relevans för studien bedömdes i den manuella sökningen 

utifrån titel och eftersom sökningen skedde manuellt inkluderades samtliga artiklar 

oavsett publiceringsår. Sammanlagt bedömdes 239 titlar i 

kunskapssammanställningarnas referenslistor varvid fem av dessa bedömdes relevanta 

för denna studie (Adriaenssens et al. 2015; Bryngelson et al. 2011; Eng et al. 2011; 

Hooftman et al. 2005 & Nordander et al. 1999). 
 

3.2 Kvalitetsbedömning av artiklar 

Vid bedömning av artiklarnas kvalité har en bedömningsmall med 15 frågor använts. 

Bedömningsmallen arbetade författaren till studien fram med stöd av Fink (2014, s 54-

56) som beskriver att studiernas validitet och reliabilitet är av betydande vikt vid 

bedömning av studiers kvalité. Dessa kriterier har således legat till grund för 

kvalitetsbedömningen. Kvalitetsbedömningen av artiklarna utgick därför från frågor 

som behandlar studiedesign, datainsamlingsmetod, studiegrupp, bortfall, bias och 

generaliserbarhet.  

 

Frågorna i bedömningsmallen besvarades med alternativen ja, delvis och nej. Varje 

alternativ motsvarade poäng varav ja motsvarade två poäng, delvis ett poäng och nej 

noll poäng. Maxpoäng vid bedömningarna var 30 poäng. För bedömning av hög kvalité 

krävdes som minst 24 poäng (80-100 %), medelkvalité 21-18 poäng (60-70 %) samt 17 

poäng och under för låg kvalité. Se bilaga 2 för kvalitetsbedömningsmall. Ingen av de 

artiklar som kvalitetsgranskades bedömdes ha låg kvalité och därav har samtliga artiklar 

(Adriaenssens et al. 2015; Bryngelson et al. 2011; Calvet et al. 2012; Eng et al. 2011; 

Hooftman et al. 2005; Hörberg et al. 2017; Nordander et al. 1999; Sterud 2014) som 

kvalitetsgranskats ingått i litteraturöversikten. Se bilaga 3 för artikelmatris.  



 

9 

 

3.3 Design  

Designen i studien är kvalitativ med fenomenografi som ansats. Den fenomenografiska 

ansatsen syftar till att beskriva uppfattningar (Larsson 1986, s 12-13) och uppfattningar 

kan betraktas utifrån en vad-aspekt och en hur-aspekt. Vad-aspekten belyser hur ett 

fenomen ter sig medan hur-aspekten är de processer som leder fram till vad-aspekten 

(Kroksmark 2007, s 10). Uppfattningar utgår därav från andra ordningens perspektiv 

vilket betraktas som den subjektiva uppfattningen och ett vanligt förekommande citat, 

för att beskriva begreppet uppfattningar, kommer ursprungligen från Marton och 

Svensson (Kroksmark 2007, s 7).  
 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller 

som inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den 

referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger 

våra resonemang (Marton & Svensson, 1978 s. 20). 
 

Fenomenografin som ansats bygger således på att beskriva innebörder om hur fenomen 

framstår för människor. Målet med kvalitativa studier med fenomenografi som ansats är 

därav att empiriskt analysera och beskriva hur en andel människor uppfattar ett visst 

fenomen (Larsson 1986, s 12-13) och utifrån detta gestalta en generell slutsats 

(Kroksmark 2007, s 6).  
 

3.4 Deltagare och urval 

Urvalsprocessen i studien inleddes med ett målinriktat urval. Detta innebär att de 

personer som ansetts lämpliga att svara på intervjuns syfte har valts ut (Bryman 2008, s 

434) och utifrån det målinriktade urvalet upprättades en mailkontakt med chefen för 

ambulanssjukvården inom en region i norra Mellansverige. Studiens syfte och 

tillvägagångssätt beskrevs sedan via telefonkontakt och chefen lämnade då sitt 

samtycke till att studien genomfördes på en ambulansstation inom regionen. 

 

Vid studiens genomförande befann sig författaren till studien på den valda 

ambulansstationen under fyra dagar. Varje dag tillfrågades de individer som var i tjänst 

om de ville delta i studien. Urvalet skedde således slumpmässigt utifrån vilka individer 

som var i tjänst de aktuella dagarna och inklusionskriteriet vid urvalet var: 
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sjuksköterskor som arbetat minst ett år som ambulanssjuksköterska. Kravet om minst ett 

år inom yrket bedömdes relevant för att deltagarna skulle haft möjlighet för att skapa sig 

en uppfattning om jämställdheten inom yrket. Utifrån inklusionskriterierna 

exkluderades ambulanssjukvårdare (eftersom befogenheterna skiljer sig åt mellan 

ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor) och sjuksköterskor med mindre än 

ett års erfarenhet av ambulanssjuksköterskeyrket. Sammanlagt exkluderades en 

ambulanssjukvårdare samt två ambulanssjuksköterskor. 

 

Efter exkluderingar tillfrågades 16 ambulanssjuksköterskor om deltagande i studien. Av 

dessa valde tio stycken ambulanssjuksköterskor att delta i studien, vilket innebar ett 

bortfall på sex personer. Det totala antalet deltagare i studien styrdes delvis av 

tidsomfattningen för studien men även utifrån då författaren upplevde mättnad. Mättnad 

uppnås enligt Bryman (2008, s 394) då ingenting nytt om det studerade fenomenet 

framkommer vid datainsamlingen. Vid deltagare/intervju åtta började intervjuaren (dvs. 

författaren till studien) uppleva mättnad och för att bekräfta denna utfördes två 

intervjuer till. 

 

Åldern hos deltagarna varierade mellan 29-55 år och arbetserfarenheten inom yrket 

varierade mellan ett år till 15 år. Av det sammanlagda antalet deltagare (10) i studien 

var fem deltagare kvinnor och fem deltagare män.  
 

3.5 Datainsamling 

Inom den fenomenografiska ansatsen är semistrukturerade intervjuer vanligtvis den 

datainsamlingsmetod som används (Sjöström & Dahlgren, 2002), vilket också varit den 

metod som använts för att samla in data till studien. Vid semistrukturerade intervjuer 

bygger intervjuguiden på frågor av allmän karaktär vilket innebär att intervjuaren har 

möjlighet att ställa öppna följdfrågor (Bryman 2008, s 206). Frågor inom kvalitativ 

metod kan därav ställas som inledande, direkta, indirekta, uppföljande etc. (Bryman 

2008, s 422). 

 

Varje fråga i intervjuguiden hade något inslag av begreppet jämställdhet i och med 

studiens syfte och för att undvika alltför specifika frågeställningar, vilket 

rekommenderas av Bryman (2008, s 419), har frågorna ställts utifrån att deltagarna 
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själva fått beskriva sina uppfattningar om jämställdhet. Detta val av frågeställningar har 

även utgått från den fenomenografiska ansatsen, som bygger på att deltagarna själva får 

definiera relevanta begrepp (Kroksmark 2007, s 30). Således har direkta frågeställningar 

om exempelvis möjligheter och rättigheter inom yrket undvikits i intervjuguiden, dock 

kan såda typer av frågor ställts som följdfrågor utifrån vad deltagarna berättade.  

 

Intervjuguiden testades under en pilotintervju med en kvinnlig sjuksköterska som 

tidigare arbetat inom akutsjukvård och utifrån pilotintervjun lades tre frågeställningar 

till i intervjuguiden (uppfattningar om; jämställt bemött av patienter/anhöriga, chefer 

och ledning samt andra yrkesgrupper). Dessa frågeställningar bedömdes relevanta för 

att skapa en bredare uppfattning om hur jämställdheten uppfattas inom yrket eftersom 

det under pilotintervjun framgick vissa skillnader i uppfattningen av hur manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor bemöts från omgivningen. Efter pilotintervjun bestod 

intervjuguiden av sammanlagt nio frågor, se bilaga 4 för intervjuguide. De frågor som 

ingick i intervjuguiden ställdes till alla deltagarna men utifrån det semistrukturerade 

upplägget ställdes olika typer av följdfrågor och dessa varierade vid varje 

intervjutillfälle. 
 

Intervjuerna till studien utfördes sedan i ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats, 

ansikte mot ansikte, under deras arbetstid. Varje intervju varade i genomsnitt i 25 

minuter och intervjuerna spelades in med hjälp av en iPhone. För att minska risken för 

avbrott i intervjuerna samt för att undvika att ambulanssjuksköterskorna upplevde stress 

i samband med intervjuerna eftersträvades att intervjua de ambulanssjuksköterskor som 

stod sist på tur för utryckning. Detta var möjligt eftersom personalen inom 

ambulanssjukvården arbetar utifrån ett kösystem som innebär att de på förhand känner 

till vilken ambulans som står näst på tur för utryckning. I och med detta kunde samtliga 

intervjuer bortsett från en genomföras utan avbrott. Den intervju som avbröts på grund 

utav utryckning slutfördes senare samma dag. 

 

3.6 Analys 

Inledningsvis transkriberades det inspelade intervjumaterialet ordagrant och därefter 

utfördes en analysprocess utifrån de sju steg som presenteras av Sjöström och Dahlgren 

(2002). Fenomenografin som ansats är induktiv vilket innebär att syftet är att studera 
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enskilda uppfattningar och därefter, utifrån materialet, beskriva och dra en generell 

slutsats (Kroksmark 2007, s 6). Analysen av intervjumaterialet är således präglad av det 

induktiva förhållningssättet. Samtliga analyssteg och analysstegens olika 

tillvägagångssätt presenteras nedan. 
 

Steg 1 – Inledningsfas 

Materialet lästes ett flertal gånger med syftet skapa en uppfattning om det empiriska 

materialet (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Steg 2 – Sammanställning  

Deltagarnas svar sammanställdes i meningsenheter och jämfördes mot syftet med 

studien för att på sådant vis identifiera framträdande kärnor i materialet. Utsagornas 

relevans gentemot syftet bedömdes utifrån hur ofta utsagorna nämndes i de olika 

intervjuerna (Sjöström & Dahlgren, 2002).  

Steg 3 – Kondensering  

De tidigare framtagna meningsenheterna kondenserades med syfte att identifiera de 

mest centrala delarna i materialet (Sjöström & Dahlgren, 2002). Följande tabell 

presenterar exempel på kondensering.  

Meningsenhet Kondensering  

”Man testades väldigt mycket när man var ung och tjej i den 

här branschen. Man fick visa att man var stark, man fick 

visa att man var tålig, att man var kunnig, det var mycket 

bevisa sig själv” 

Längre tillbaka testades kvinnor inom 

yrket, det var mycket bevisa sig själv  

Figur 2, exempel på kondensering  

Steg 4 – Preliminär kategorisering    

De kondenserade svaren kategoriserats preliminärt (Sjöström & Dahlgren, 2002) och 

bearbetades flera gånger då det är genom sådan bearbetning nya dimensioner kan 

framträda inom fenomenografin (Larsson 1986, s 31).  
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Steg 5 – Preliminär jämförelse av kategorier  

De framtagna kategorierna jämfördes med varandra (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Syftet med den preliminära jämförelsen av kategorier var att finna kvalitativa skillnader 

i materialet (Larsson 1986, s 20). 

Steg 6 – Namnge kategorierna  

Kategorierna namngavs med syfte att redovisa kategoriernas mest centrala innehåll 

(Sjöström & Dahlgren, 2002).  

Steg 7 – Jämförelse av kategorier  

De framtagna kategorierna jämfördes återigen med varandra med syfte att identifiera 

likheter och utmärkande egenskaper mellan kategorierna (Sjöström & Dahlgren, 2002). 
 

3.7 Tillförlitlighet  

Inom kvalitativa studier förekommer fyra olika kriterier för att säkerställa studiens 

tillförlitlighet. Dessa är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet 

(Bryman 2008, s 354). För att säkerställa trovärdigheten har studien utförts utifrån de 

rekommendationer som finns för kvalitativa studier. Överförbarheten har beaktats 

genom att i resultatet ge utförliga beskrivningar av informanternas utsagor, vilket 

möjliggör för läsaren att bedöma om resultatet kan överföras till en annan miljö 

(Bryman 2008, s 354).  För att säkerställa pålitligheten i studien har studiens 

tillvägagångssätt presenterats utförligt samt hela analysprocessen, från meningsenhet till 

slutgiltig kategori, av intervjumaterialet (Bryman 2008, s 355). Slutligen har objektivitet 

beaktas genom att författaren i största möjliga mån strävat efter att vara medveten om 

sin egen förförståelse. Detta har utgjort en viktig del eftersom författaren själv arbetar 

som sjuksköterska samt tidigare utfört verksamhetsförlagd utbildning inom 

ambulanssjukvården, dock ej på den valda ambulansstationen i studien. 

 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts i studien har utgått från Vetenskapsrådets 

fyra grundprinciper vid forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s 6). 

Informationskravet har beaktats genom att deltagarna erhållit muntlig och skriftlig 
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information (se bilaga 7) om studiens syfte, genomförande, frivilligt deltagande samt att 

de när som helst av möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara varför. 

Samtyckeskravet, som innebär att deltagarna ger sitt samtycke till deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet 2002, s 9), har säkerställts genom att deltagarna muntligt beviljat, 

samt skriftligt undertecknat sitt samtycke att delta i studien, se bilaga 8 för 

samtyckesdokument.  

 

Vidare har konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats genom att enbart 

författaren och handledare till studien har haft tillgång till det insamlade datamaterialet. 

Det insamlade materialet har enbart använts inom studien och allt insamlat material har 

förstörts efter studiens genomförande. För att ytterligare värna om deltagarnas integritet 

har alla citat anonymiserats genom att inte redovisa vid vilken ambulansstation studien 

är utförd samt ej beskriva ålder och/eller kön på specifika informanter. 
 

4. Resultat 

Resultatet bygger på det datamaterial som samlats in och som sedan analyserats genom 

en fenomenografisk analysanats. Resultatet presenteras utifrån de SRQR guidelines som 

beskrivs av O´Brien et al. (2014). De citat som presenteras från det insamlade materialet 

har undertecknats med informant samt en siffra. Siffrona presenteras utan inbördes 

ordning och representerar således inte den verkliga ordningen av informanter. 

Analysen utmynnade i tre kategorier relaterat till jämställdheten inom yrket; samma 

förutsättningar oavsett kön, kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga 

samt förändringar över tid. De svar som utmynnat i kategorier speglar, om inget annat 

angetts, informanternas kollektiva uppfattning om jämställdhet inom yrket. 

Genomgående i informanternas svar var uppfattningar om att jämställdheten är god vid 

arbetsplatsen och att jämställdheten inom yrket främjas av samma lön oavsett kön, jämn 

fördelning av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor samt att män och kvinnor inom 

yrket har samma möjligheter och rättigheter vad gäller exempelvis utbildning. 

Informanterna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten sett annorlunda ut vid 

vårdavdelningar och/eller under sjuksköterskeutbildningen. Uppfattningarna beskrevs 

främst som att manliga sjuksköterskor tidigare arbetat under andra, mer fördelaktiga, 
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förutsättningar och exempel på detta var fördelning av arbetsuppgifter mellan män och 

kvinnor samt lönesättningen. 
 

”(…) jag upplevde att männen hade mer fördelar vid lönedialoger” 

    (Informant 3) 
 

”(…) som kille kanske man får lite mer fördelar. I alla fall på avdelningen för att man 

är liksom, dom är mer mån om en och alla tycker det är roligt att det är en kille där. 

Det är en känsla jag har av att varit där, man blir snabbt omtyckt i alla fall” 

    (Informant 7) 

 

Dessa skillnader uppfattades inte förekomma inom ambulanssjuksköterskeyrket och 

följande kategorier presenterar de uppfattningar som utmärkte sig för 

ambulanssjuksköterskeyrket. 

 

4.1 Samma förutsättningar oavsett kön 

Inom ambulanssjuksköterskeyrket beskrev informanterna att grundlönen var densamma 

oavsett kön. Vidare beskrev informanterna uppfattningar om att 

utbildningsmöjligheterna och kompetensutvecklingen samt fördelning av 

arbetsuppgifter var jämn mellan manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor. 

Informanterna uppfattade även att könsfördelningen, som vid datainsamlingstillfället 

var 23 stycken kvinnliga ambulanssjuksköterskor och 22 stycken manliga 

ambulanssjuksköterskor på arbetsplatsen, var positiv och bidrog till en god arbetsmiljö. 
 

”(…) här är det ju väldigt bra att det är blandat, det blir ju en bra arbetsgrupp” 

    (Informant 5)  
 

Förutsättningarna uppfattades således likvärdiga för manliga och kvinnliga 

ambulanssjuksköterskor och faktorer som utbildning, kompetens och arbetserfarenhet 

uppfattades bidra till jämställdheten inom yrket. Exempelvis förekommer det olika 

körutbildningar inom yrket och dessa inverkar på fördelningen av förare vid olika typer 

av larm (prio ett/två/tre). Alla beskrev att de hade samma möjligheter till att utbilda sig 

och att detta var en del av de krav som finns inom yrket.  
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”Jag bara återkommer till det där med utbildningarna, att det är så många faktorer 

som styr här med vilken utbildning man har, hur länge man jobbat här, hur långt man 

kommit i dem stegen, vilka körutbildningar man har gått och sådär” 

    (Informant 5)  
 

Informanterna beskrev uppfattningar om att bemanningen på varje bil styrdes utifrån 

ambulanssjuksköterskornas arbetserfarenheter och utbildningsnivå, där 

ambulanssjuksköterskor som var nya inom yrket placerades med en mer erfaren kollega. 

Vidare beskrev informanterna uppfattningar om att det placerades minst en 

ambulanssjuksköterska på varje bil, med antingen en ambulanssjuksköterska eller en 

ambulanssjukvårdare, således uppfattades yrkestitel även styra bemanningen på varje 

bil. Bortsett från detta beskrev informanterna uppfattningar om att bemanningen på 

varje bil skedde slumpmässigt utifrån vilka ambulanssjuksköterskor och/eller 

ambulanssjukvårdare som var i tjänst vid varje arbetspass.  
 

Informanterna beskrev uppfattningar om att fördelningen av arbetet med att köra 

ambulansen och vårda patienten påverkades av arbetserfarenhet och utbildningsnivå och 

informanterna beskrev i sina utsagor att i de fall två ambulanssjuksköterskor arbetade 

tillsammans samt hade likvärdig arbetserfarenhet fördelades arbetet jämnt mellan 

manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor. Fördelningen ägde rum genom att de 

turades om med att köra ambulansen och vårda patient, oftast varannan gång. 

Informanterna uppfattade att denna fördelning var bestämd sedan länge och de arbetade 

utifrån denna bortsett från arbetspass där en oerfaren kollega arbetade under 

introduktion eller då det förekom situationer där patienten föredrog att vårdas av enbart 

en manlig eller en kvinnlig ambulanssjuksköterska, exempelvis utifrån religiösa 

aspekter.  
 

”Jag tycker vi är väldigt jämställda nu, alltså, vi vårdar ju och vi kör, alltså vi byter av 

varandra och det är liksom inte att killarna ska köra mer eller att jag ska sitta och 

vårda utan det är jämnt” 

    (Informant 4) 
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”Det är ju inte så att killarna kör bilen och tjejerna vårdar utan man delar ju upp 

arbetsuppgiften, vi kör varannan gång och vårdar varannan gång” 

    (Informant 8) 
 

Bortsett från beskrivningar om utbildningar, kompetens och fördelningen av 

arbetsuppgifter beskrev informanterna uppfattningar om att både manliga och kvinnliga 

ambulanssjuksköterskor utför samma fysiska tester vid anställning samt vid de 

obligatoriska testerna en gång per år. Dessa tester bestod bland annat av att bära en bår 

med docka i trappor. Att testerna var lika för män och kvinnor uppfattades även det 

bidra till jämställdhet inom yrket eftersom de fysiska förutsättningarna för män och 

kvinnor var desamma.  
 

”Vi har till exempel samma (fys)tester, det tycker jag är viktigt” 

    (Informant 1)  
 

”Det är ju samma fystester för att komma in för tjej och för kille så det är ju ingenting 

som skiljer sig där utan man måste klara det för att hålla i arbetet” 

    (Informant 8) 

 

4.2 Kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga  

Ett flertal av informanterna uppfattade att det förekommer skillnader i hur manliga och 

kvinnliga ambulanssjuksköterskor blir bemötta av patienter och anhöriga. Denna 

skillnad i bemötande uppfattades vara störst framträdande hos äldre patienter och 

anhöriga. Informanterna beskrev uppfattningar om att det var vanligt förekommande att 

kvinnliga ambulanssjuksköterskor fick frågor om de hade den fysiska förmågan för att 

hantera lyft, om de behövde hjälp eller kommentarer om hur de körde ambulansen. 

Informanterna uppfattade även att det var vanligare att patienter och anhöriga sökte 

ögonkontakt och vände sig till manliga ambulanssjuksköterskor, än till kvinnliga 

ambulanssjuksköterskor.  
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”När man ska lyfta och bära och sånt där så påpekar ju nästan alla att inte ska väl du 

”lilla gumman”, så allmänheten och anhöriga och patienter kommenterar det mer 

kanske än ens egna kollegor för dom vet ju att man kan” 

    (Informant 2) 
 

 

”Sen kan det vara hur man ställer sig, hur man kör liksom om man backar in på gården 

då kan man få kommentarer av det, av män, oftast äldre män och då vet jag kollegor 

som sagt att ”sådär skulle dom aldrig ha sagt om det var jag som körde” 

    (Informant 3) 
 

Informanterna beskrev uppfattningar om att bemötandet från patienter och anhöriga 

skilde sig åt från bemötandet från andra yrkesgrupper, där samtliga informanter 

uppfattade att de blev bemötta likvärdigt av andra yrkeskategorier som de möter i sitt 

arbete, exempelvis polis och räddningstjänst. Vid mötet med andra yrkeskategorier 

uppfattade informanterna bland annat att den tydliga rollfördelningen, som även i dessa 

fall innebar att rollerna och arbetsfördelningen var bestämd redan innan de kommer 

fram till en olycksplats, var bidragande till det likvärdiga bemötandet.  
 

”Dom pratar ju till mig men sen beror det ju lite på vad man har för roll när man 

kommer ut, men det tycker jag, absolut. Jag kan inte se att dom särbehandlar oss på 

något vis” 

    (Informant 9) 
 

Informanterna beskrev genomgående att de uppfattade att de blev likvärdigt bemötta 

även från chefer och ledning. Ett flertal av informanterna beskrev även att de uppfattade 

ledningen som jämställd, utifrån att det förekommer både kvinnliga och manliga chefer 

inom organisationen. Vidare förekom det beskrivningar i informanternas utsagor om att 

de uppfattade att nuvarande ledning arbetade utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

 

4.3 Förändringar över tid  

Samtliga informanter uppfattade att jämställdheten och könsfördelningen inom 

ambulanssjuksköterskeyrket har förändrats över tid. Informanterna beskrev 
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uppfattningar om att det var få kvinnor som arbetade inom yrket längre tillbaka och att 

yrket var märkbart mansdominerat och könssegregerat. Förutsättningarna för kvinnorna 

var, enligt informanternas uppfattningar och utsagor, annorlunda för 10-15 år sedan.  
 

”(…) man har ju hört historier från dom som har jobbat längre, dom första kvinnorna 

på ambulansen och så, dom hade det riktigt tufft” 

    (Informant 5) 
 

”Man testades väldigt mycket när man var ung och tjej i den här branschen. Man fick 

visa att man var stark, man fick visa att man var tålig, att man var kunnig, det var 

mycket bevisa sig själv” 

    (Informant 1)  
 

Informanterna beskrev uppfattningar och exempel på att förutsättningarna tidigare skiljt 

sig åt mellan manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor. Ett exempel på detta var 

att kvinnliga ambulanssjuksköterskor inte tilläts beställa in kläder i deras egna storlekar, 

utan var hänvisade till att använda de kläder som redan fanns tillgängliga. Detta innebar 

att kvinnor kunde behöva arbeta i för stora arbetskläder.  

”Vi (kvinnor) fick inte beställa kläder i dom storlekarna som vi behövde” 

    (Informant 1) 
 

En kvinnlig informant beskrev även uppfattningar om att det tidigare förekommit 

diskriminering gentemot graviditet, då hon först blivit lovad en fast tjänst men att denna 

drogs tillbaka då det uppdagades att hon var gravid. Informanten beskrev även att 

gravida ambulanssjuksköterskor tidigare arbetade längre in i graviditeten men att 

gravida ambulanssjuksköterskor numera omplaceras relativt tidigt in i graviditeten.  
 

”(…) jag gick på timmar då för det var väldigt svårt att komma in på ambulansen och 

få en fast tjänst men så sa min chef, som också var en tjej att ”efter sommaren så 

kommer du också få en fast tjänst så att du vet”. Och det sa hon muntligt och då tänkte 

jag att jag skulle vara schyst för henne och berätta att jag är gravid så att hon kan ta in 

någon annan och när jag sa det så sa hon att ”då förstår du att jag inte kan anställa 

dig”, så blev det faktiskt där. Men det var en helt annan chef, den här skulle ju inte göra 
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det, så jag drog in facket och greja, och dom höll ju med chefen och dom sa såhär ”jag 

förstår ju din chef för du kan ju bli jättetjock” 

    (Informant 9) 
 

Med tiden har fler kvinnor kommit in i yrket och ett flertal av informanterna uppfattade 

att utvecklingen pekar mot att yrket kommer vara könssegregerat och kvinnodominerat i 

framtiden. Många av de som söker tjänster inom ambulanssjukvården beskrevs idag 

vara kvinnor. En tänkbar förklaring till detta uppfattade en av informanterna var att 

kraven för att arbeta inom ambulansen har förändrats över tid, och att det numera krävs 

att de sökande genomgått, som minst, sjuksköterskeutbildning för att söka tjänster inom 

ambulansen.  
 

”Det har ju varit mansdominerat här förut men sen man ändrade kraven på att man 

måste vara sjuksköterska så då är det kanske inte lika många män som vill ta dom där 

studieåren till att bli sköterska och sen komma in på ambulansen” 

    (Informant 6) 
 

”I framtiden kommer det vara mer kvinnor som jobbar på ambulansen än vad det 

kommer vara män, tror jag” 

    (Informant 8) 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur ambulanssjuksköterskor uppfattar 

jämställdheten inom yrket. Resultatet tyder på att ambulanssjuksköterskorna uppfattar 

jämställdheten inom yrket som god. Detta eftersom det förekom uppfattningar om att 

män och kvinnor har samma möjligheter till utbildning inom yrket, att de arbetar under 

samma förutsättningar (jämn fördelning av arbetsuppgifter, samma krav på fystester) 

samt att de har samma rättigheter i form av exempelvis lönesättning. 

 

Tidigare forskning tyder på att det förekommer en könssegregering på arbetsmarknaden 

och att det även förekommer könssegregerade arbetsuppgifter inom samma yrkestitel 
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(Calvet et al. 2012; Hooftman et al. 2005; Lewis och Mathiassen 2013, s 20-23). I denna 

studie uppfattade inte ambulanssjuksköterskorna att det förekom könssegregerade 

arbetsuppgifter, vilket då skiljer sig åt från tidigare forskningsresultat. En tänkbar 

förklaring till detta kan vara, att tydliga utbildningsnivåer med olika befogenheter som 

följd, kan bidra till att män och kvinnor arbetar under samma möjligheter och rättigheter 

inom samma yrkestitel. I förhållande till detta kan det alltså vara så att en tydlig struktur 

på arbetsplatsen är nödvändig för att minska riskerna för ojämn arbetsfördelning, och 

således ojämn arbetsbelastning, mellan män och kvinnor. Då detta även ställs i relation 

till en tidigare studie utförd av Calvet et al. (2012), där arbetet strukturerades om för att 

minska skillnaderna mellan män och kvinnor och där skillnaderna även minskade efter 

omstruktureringen, stärker detta bilden av att strukturen på arbetsplatsen kan ha 

betydelse för jämställdheten inom könsinteragerade yrken. Dock bör detta rimligtvis 

påverkas av hur yrket är utformat, och utifrån detta kan det vara enklare att strukturera 

yrken som ambulanssjuksköterskeyrket, där utbildningskraven och de olika 

utbildningsnivåerna är tydligt utformade. 

 

Ett flertal av informanterna beskrev dock att det tidigare, på andra arbetsplatser, 

förekommit skillnader, i form av exempelvis lönesättning och fördelning av 

arbetsuppgifter, mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor, och denna skillnad 

bekräftas även i studien av Asakura och Watanabe (2011). I och med att sjuksköterskor 

arbetar under samma typ av utbildningsnivå kan detta således innebära att fler faktorer 

än utbildningsnivå kan ha betydelse för hur arbetet struktureras och en teori som kan 

förklara detta, bortsett från tidigare nämnda teori om genussystemet, är Social Role 

Theory. Teorin bygger på att individer tillskrivs egenskaper utifrån sitt kön och utifrån 

vilka sociala sammanhang ett specifikt kön vanligtvis verkar inom (Clow, Ricciardelli 

& Bartfay, 2014). Inom Social Role Theory innebär det alltså att män och kvinnor bland 

annat tillskrivs egenskaper utifrån de yrken som män och kvinnor vanligtvis verkar 

inom. Ett exempel på detta kan vara att kvinnor i sociala sammanhang anses bättre på 

att vårda andra människor än män, eftersom det är vanligt förekommande att kvinnor 

arbetar inom vård och omsorgsyrken (Clow et al., 2014). Det kan alltså innebära, utifrån 

Social Role Theory, att strukturen också påverkas av det sociala könet och att tydliga 

utbildningsnivåer i sådant fall inte har en lika framträdande roll. 
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Detta kan också jämföras med en av de kategorier som framkom i resultatet, att kön 

inverkar på bemötande från patienter och anhöriga. Informanterna beskrev att patienter 

och anhöriga kunde vara kritiska till att kvinnliga ambulanssjuksköterskor hade 

tillräcklig fysisk förmåga att utföra tunga lyft eller förmåga att framföra ambulansen. 

Egenskaper som att hantera tunga lyft eller framföra fordon kan eventuellt betraktas 

som ”manliga” egenskaper utifrån Social Role Theory, vilket då kan förklara 

skillnaderna i bemötande från patienter och anhöriga. Ur ett arbetshälsovetenskapligt 

perspektiv kan det utifrån detta vara värt att beakta hur skillnad i bemötande från 

patienter och anhöriga påverkar den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Psykosocial arbetsmiljö kan betraktas som individens interaktion med omgivningen, 

vilket då innebär att individens utveckling också påverkas av omgivningen (Thylefors, s 

23). Om omgivningen tillskriver en individ egenskaper utifrån dess kön, kan det då 

verka hämmande eller på annat sätt inverka på individens upplevelser av arbetsmiljön? 

Tidigare studie utförd av Caroli och Weber-Baghdiguian (2016) indikerar att sociala 

normer kan ha ett inflytande på hur män och kvinnor upplever sin arbetsmiljö. 

Exempelvis skattar kvinnor inom kvinnodominerade yrken lägre hälsa än kvinnor inom 

könsinteragerade yrken och en förklaring till detta kan alltså vara betydelsen av genus 

(Caroli och Weber-Baghdiguian, 2016). En förklaring kan dock också vara att kvinnor 

inom kvinnodominerade yrken i högre grad arbetar deltid eller oregelbundna arbetstider, 

vilket också kan påverka hälsan (Vänje, 2013 s 14). Men om män och kvinnors 

arbetsmiljö påverkas av att omgivningen tillskriver män och kvinnor olika typer 

egenskaper, kanske detta även påverkar hur förväntningarna från omgivningen ser ut på 

kvinno- och mansdominerade yrken. Om förväntningarna skiljer sig åt från 

omgivningen på kvinno- och mansdominerade yrken kanske även det påverkar 

upplevelsen av arbetsmiljön inom kvinno- och mansdominerade yrken. 

 

I förhållande till detta kanske inte fördelningen av arbetsuppgifter, som delvis varit i 

fokus i tidigare studier, bör ha lika stor betydelse i framtiden utan att fokus bör ligga på 

studier som syftar till att gestalta strukturer och hur arbetsgivare kan arbeta med dessa. 

Genom att gestalta strukturer kan framtida forskning således bidra till kunskap om hur 

arbete bör organiseras för att främja jämställdhet, och minska inflytandet av genus, på 

arbetsmarknaden.  
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5.2 Metoddiskussion  

De kriterier som förekommer för att bedöma studiers kvalité är frågor om reliabilitet 

och validitet. Huruvida reliabilitet och validitet är möjligt att bedöma inom kvalitativa 

studier är omdiskuterat (Bryman 2008, s 360) men dessa kriterier har delvis utgjort 

utgångspunkterna i denna diskussion eftersom det vanligtvis är de kriterier som bedöms. 

 

Bryman (2008, s 352) beskriver att reliabilitet kan betraktas som intern och extern där 

den externa reliabiliteten syftar till huruvida det är möjligt att replikera studien 

(Bryman, 2008 s 352). Detta är dock ett problem inom kvalitativa studier då dessa 

utförs i en specifik social miljö (Bryman, 2008 s 352). Det vill säga, de deltagare som 

var med i denna studie kan ha ändrat uppfattningar under studiens gång vilket kan göra 

det svårt att replikera studien. Troligtvis kan informanternas svar i sådant fall komma att 

ändras och beroende på vilka svar informanterna ger påverkas också följdfrågorna av 

naturliga skäl. Möjligheten att replikera studien kan därav anses begränsad.  

 

Den externa reliabiliteten syftar till att de forskare som tar del av det insamlade 

materialet tolkar materialet likvärdigt (Bryman 2008, s 352). Då författaren själv 

genomfört analysen av datamaterialet finns det ingen risk för att det förekommer olika 

tolkningar, dock kan detta anses vara en svaghet eftersom författaren ensam står för 

tolkningen av materialet vilket kan innebära att författaren tolkat data annorlunda än vad 

informanterna uttryckt. Ett sätt för att minska risken för sådan misstolkning är att låta 

informanterna ta del av analysen och bekräfta att forskaren uppfattat data korrekt. En 

sådan bekräftelse från informanterna kallas för respondentvalidering (Bryman 2008, s 

355). I denna studie har ingen respondentvalidering utförts eftersom en sådan typ av 

validering skulle kunna medföra en risk i att informanterna påverkar resultatet åt 

önskvärt håll samt att informanterna kan ha kommit att ändra uppfattningar efter 

intervjutillfällena. För att möjliggöra för läsaren att bedöma författarens tolkningar av 

materialet har dock hela analysprocessen, från ursprungliga citat till koder, redovisats.  

 

Den interna validiteten inom kvalitativa studier beskrivs enligt Bryman (2008, s 352) 

som överensstämmelsen mellan forskarens idéer och de iakttagelser som görs inom den 

studerade miljön. I och med att författaren till studien själv är verksam som 

sjuksköterska, samt utfört verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvården, har 
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författaren en viss förförståelse till den miljö som studerats. Vilka effekter detta haft på 

resultatet kan vara svårt att bedöma. Dock bedöms denna förförståelse delvis varit till en 

fördel vid planering och genomförande av studien eftersom författaren varit bekant med 

den studerade miljön innan studiens gång. Risken finns dock att sådan förförståelse 

påverkar analysen och tolkningen av materialet och en metod för att minska riskerna för 

detta är epoché. Allwood och Erikson (2010, s 77) beskriver epoché som när forskaren 

sätter sina egna antaganden åt sidan och huruvida det är möjligt att helt åsidosätta sina 

egna antaganden är omdiskuterat. Författaren till studien har dock beaktat sina tidigare 

erfarenheter inom sjuksköterskeyrket samt även varit medveten om att författaren själv 

är kvinna vilket i ett jämställdhetssammanhang kan påverka tolkningen. Utifrån denna 

aspekt har det varit av särskilt stor vikt att inte lyfta enskilda utsagor som kan ha varit 

till en fördel för att styra resultatet åt ett enskilt håll. 

 

Den externa validiteten syftar till huruvida resultatet kan generaliseras och överföras till 

andra typer av miljöer (Allwood och Eriksson 2010, s 144). En styrka i denna studie har 

i förhållande till den externa validiteten varit att urvalet av deltagare har skett 

slumpmässigt. Vidare var 50 % av deltagarna män och 50 % av deltagarna kvinnor 

vilket kan anses relevant då jämställdhet studeras. Vid datainsamlingstillfället hade 

dock en samhällsdebatt angående sexuella trakasserier blossat upp, den så kallade 

meetoo-kampanjen, vilket kan ha haft en inverkan på vilka deltagare som valde att delta 

i studien. Även om denna studie hade ett annat syfte så kan den rådande 

samhällsdebatten inneburit en risk i att ämnet upplevdes urvattnat och att enbart de 

deltagare som varit särskilt intresserade av ämnet har deltagit i studien. Det finns också 

en risk, i förhållande till detta och utifrån fenomenet om social önskvärdhet, att 

deltagarna svarat på ett sådant sätt som de trott varit mest accepterat hos intervjuaren. 

 

Bortsett från dessa kriterier kan det ha funnits andra aspekter vid datainsamlingen som 

haft betydelse för resultatet. Intervjuerna varade i genomsnitt i 25 minuter och även om 

intervjuaren (författaren till studien) upplevt detta som rimligt kan det vara så att längre 

intervjuer skulle inneburit mer nyanser i materialet. Å andra sidan kan en orsak till de 

kortare intervjuerna varit att yrket uppfattades just som jämställt vilket kanske bidrog 

till att intervjuarens möjligheter till uttömmande följdfrågor begränsades. I och med att 
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intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats, under deras arbetstid, kan detta även 

inneburit en stress hos deltagarna vilket också kan ha påverkat intervjuernas kvalité.  

 

6. Slutsats  

Ambulanssjuksköterskorna i denna studie uppfattade att förutsättningarna för män och 

kvinnor är desamma inom yrket, i och med att grundlönen, utbildningsmöjligheterna 

och fördelningen av arbetsuppgifter uppfattades vara jämn mellan män och kvinnor. En 

tänkbar förklaring till detta kan vara den tydliga strukturen på arbetsplatsen som styrdes 

utifrån ambulanssjuksköterskornas utbildningsnivå och kompetens.  
 

Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna i studien att kön inverkade på bemötande 

från patienter och anhöriga, där kvinnor ofta mottogs frågeställningar om de hade den 

fysiska förmågan till att hantera lyft eller kommentarer om hur de framförde 

ambulansen. Detta kan innebära att genus kan ha en inverkan på arbetsmiljön vilket 

även kan innebära att genus också påverkar hur individen upplever sin arbetsmiljö.  
 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten inom 

yrket har förändrats över tid, då yrket tidigare varit mansdominerat men att 

könsfördelningen numera är relativt jämn. Kvinnor beskrev att de tidigare upplevt 

diskriminering inom yrket men att detta förändrats, till det bättre, över tid. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev även att yrket troligtvis kommer att vara 

kvinnodominerat i framtiden och en tänkbar förklaring till detta kan vara de 

utbildningskrav som finns.  
 

Sammanfattningsvis bör framtida forskning fokusera på vilken inverkan genus kan ha 

på vår arbetsmiljö. Vidare bör framtida forskning studera strukturens betydelse för 

jämställdheten på arbetsplatsen samt hur sådan typ av struktur kan upprätthållas.  
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BILAGA 1  

Litteratursökning och relevansbedömning i databaser  

Följande tabell presenterar den litteratursökning samt relevansbedömning av artiklar 

som gjordes i databaserna Cinahl, Web of Science och Scopus.  

Databas Söksträng Antal träffar ink. relevansbedömning 

Cinahl  (health OR ”work environment”) AND (equality in workplace 
OR gender OR ”division of labor”)   

13, 526 (för stort antal träffar för genomgång) 

Cinahl  (health OR ”work environment”) AND ”equality in workplace”  2 (1 abstract läst, ingen relevant träff) 

Cinahl  (health OR ”work environment”) AND gender  13, 525 (för stort antal träffar för genomgång) 

Cinahl  (health OR ”work environment”) AND ”division of labor” 24 (3 abstracts lästes, ingen relevant träff)  

Cinahl  (”work environment” AND gender AND health)  187 (10 abstracts lästes, 2 relevanta artiklar) 

Cinahl (”equality in workplace” OR gender OR ”division of labor”) 
AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 

1600 (för stort antal träffar för genomgång) 

Cinahl  gender AND (nurse* OR ”ambulance nurse”) 1587 (för stort antal träffar för genomgång) 

Cinahl  ”equality in workplace” AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 1 (ingen relevant träff)  

Summa antal relevanta träffar: 2 

Web of 
Science 

(health OR ”work environment”) AND (”equality in workplace” 
OR gender OR ”division of labor”)   

87,874  

(för stort antal träffar för genomgång) 

Web of 
Science 

(health OR ”work environment”) AND ”equality in workplace” 0 (ingen relevant träff)  

Web of 
Science 

(health OR ”work environment”) AND gender 87, 698 

(för stort antal träffar för genomgång) 

Web of 
Science 

(health OR ”work environment”) AND ”division of labor” 213 (10 lästa abstracts, ingen relevant) 

Web of 
Science 

(”work environment” AND gender AND health) 288 (12 abstract lästes, 2 relevanta artiklar) 

Web of 
Science 

(”equality in workplace” OR gender OR ”division of labor”) 
AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 

3306 (för stort antal träffar för genomgång) 

Web of 
Science 

gender AND (nurse* OR ”ambulance nurse”) 4,084 (för stort antal träffar för genomgång) 

Web of 
Science 

”equality in workplace” AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 1 (ingen relevant träff)  

Summa antal relevanta träffar: 2  



 

 

Scopus  (health OR ”work environment”) AND (”equality in workplace” 

OR gender OR ”division of labor”)   
91,875 (för stort antal träffar för genomgång) 

Scopus  (health OR ”work environment”) AND ”equality in workplace” 0 

Scopus  (health OR ”work environment”) AND gender 91,365 (för stort antal träffar för genomgång)  

Scopus (health OR ”work environment”) AND ”division of labor” 337 (10 absract lästes, ingen relevant artikel)  

Scopus (”work environment” AND gender AND health) 626 (för stort antal träffar för genomgång) 

Scopus  (”equality in workplace” OR gender OR ”division of labor”) 

AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 
4,220 (för stort antal träffar för genomgång) 

Scopus gender AND nurse* OR ”ambulance nurse” 3,588 (för stort antal träffar för genomgång) 

Scopus  ”equality in workplace” AND (nurse* OR ”ambulance nurse*”) 1 (ej relevant) 

Summa antal relevanta träffar: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2  

Mall för kvalitetsbedömning av artiklar  

Poängsättning JA (2) DELVIS (1) NEJ (0) 

Introduktion 

Är introduktionen välskriven?    

Är syfte och frågeställningar tydligt formulerade?    

Är relevanta begrepp definierade?    

Metod 

Är studiedesign och datainsamlingsmetod(erna) lämpliga 
för att besvara syftet? 

   

Är metoden väl beskriven?    

Beskrivs urval och studiegrupp?    

Är bortfall beskrivet?    

Är bortfallet rimligt i förhållande till storleken på 
urvalsgruppen? 

   

Beskrivs metod(er) för dataanalys och är dessa rimliga för 
att svara på syftet? 

   

Resultat 

Svarar resultatet på studiens syfte?    

Är beskrivningen av resultatet tillfredställande?    

Är tolkningen av resultatet tillfredställande?    

Diskussion  

Diskuteras faktorer som kan inverka på resultatet?    



 

 

Diskuteras resultatet mot tidigare forskning?    

Diskuteras resultatets generaliserbarhet?    

Antal poäng (max: 30 poäng): 

Hög kvalité = > 24 poäng (80 %)  

Medelmåttlig kvalité = 18-23 poäng (70-60 %) 

Låg kvalité = < 17 poäng (56 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


