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Sammanfattning 

Stress är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Stress kan beskrivas som en 

påfrestning en individ utsättas för när överensstämmelsen mellan krav och förväntningar inte 

hänger ihop med vad individen förmår (Arbetsmiljöverket, 2002). De som i störst 

utsträckning drabbas av stress är kvinnor (Sundberg, 2015). Med stöd av Jansson (et al 2012) 

är sambandet mellan genus och stress välbelagd. Kvinnor drabbas av stress och 

stressrelaterade sjukdomar i större utsträckning än vad män gör. De orsaker som ligger bakom 

detta är framförallt att kvinnor har större arbets- och ansvarsbörda i hemmet. 

Denna studie undersöker två olika verksamheter i en kommun, där en verksamhet är 

kvinnodominerad och den andra är mansdominerad. Syftet är att undersöka om och hur stress 

skiljer sig i en kommunal verksamhet utifrån ett genusperspektiv kopplat till arbetskrav, 

egenkontroll och socialt stöd. De teoretiska ramverken som legat till grund för studien är ett 

avsnitt som berör genus och ett avsnitt som berör Karasek och Theorells teori om krav- 

kontroll och- stödmodellen. Studien utgår från en kvalitativ metod där elva semistrukturerade 

intervjuer utförts. Resultaten visar på att informanterna i de båda verksamheterna upplever sig 

ha höga arbetskrav och informanterna i den kvinnodominerade verksamheten upplever att 

stressen oftare är mer påtaglig än i den mansdominerade verksamheten. Upplevelsen av 

egenkontroll skiljde sig även mellan verksamheterna då den mansdominerade verksamheten 

har större beslut- och handlingsutrymme i och över arbetet. Empirin beskriver även att det 

sociala stödet skiljer sig åt och har olika betydelser för motverkandet av stress. Slutligen visar 

resultatet på att det inte finns något samband mellan ansvars- och arbetsbördan i privatlivet 

eftersom att majoriteten upplevde att det var en jämn arbetsfördelning mellan parterna i 

hemmet.  
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Abstract 

Stress is today one of the most common causes of sick leave.  Stress is exposed when the 

compliance between requirements and expectations are not related to the individual’s ability 

(Arbetsmiljöverket, 2002). Women are more affected by stress (Sundberg, 2015). Jansson 

(2012) describes that the connections between gender and stress is well documented. The 

reason for this is that the women take more responsibility in the household.  

This study examines two different operations in a municipality. One of the operations is 

female dominated and the other one is male dominated. The purpose of this study is to 

investigate if and how stress differs from each other in a municipal operation from a gender 

perspective linked to demands- control and social support. The theoretical framework in this 

study concerns gender and Karasek and Theorell’s theory about demand- control and social 

support. The study follows a quality approach in which eleven semi-structured interwievs 

have been conducted. The results show that the informants in the two operations experience 

high work requirements. The female dominated operation experience that the stress is often 

evident in the work compared to the male dominated operation. The experience of control at 

work differs between the two operations because the male dominated operation has a greater 

control over the work situation. The empirical results also show that the social support differs 

and has different meanings to counter stress. As a conclusion the results illustrate that there is 

no connection between the responsibilities in the household between the sexes since the 

majority experienced that there was an equal division of labor.   
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Inledning 

Stress är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Stress kan beskrivas som en 

påfrestning en individ utsättas för när överensstämmelsen mellan krav och förväntningar inte 

hänger ihop med vad individen förmår (Arbetsmiljöverket, 2002). Under de senaste åren från 

2013- 2015 har stressrelaterade sjukdomar ökat med 73 procent (Sundberg, 2015). 

Män och kvinnor befinner sig i olika yrkesområden som är traditionella för könen. Kvinnor 

befinner sig till stor del i serviceyrken där arbete med människor är vanligt förekommande 

medan män befinner sig till största del i arbeten som rör teknik, transport och industri. 

Kommuner är tillsammans med lansting de mest könssegregerade sektorerna på svensk 

arbetsmarknad. Nära 80 % av alla kommunanställda är kvinnor och de arbetar främst inom 

hälsovård, skola och socialtjänst medan tekniska verksamheter är mansdominerade. Det finns 

studier som visar på att det är uppenbara skillnader mellan dessa två verksamheter. Den mest 

uppenbara skillnaden är att i de kvinnodominerade verksamheterna handlar det främst om 

omhändertagandet av en människa medan det i inom teknisk förvaltning är fokus på 

materiella objekt (Arbetsmiljöverket, 2014:3). För att få en förståelse om de organisatoriska 

möjligheterna och hinder som finns i kommunal verksamhet valde Arbetsmiljöverket att göra 

en jämförelse i 59 svenska kommuner mellan hur arbetsmiljöförhållandena såg ut i de 

kvinnodominerade respektive mansdominerade förvaltningar. Den kvinnodominerade 

förvaltningen var socialtjänsten med inriktning mot hemtjänst och den mansdominerade var 

den tekniska förvaltningen. De skillnader som framkom i undersökningen mellan hemtjänst- 

och teknikförvaltningarna var att i hemtjänsten var de huvudsakliga arbetsmiljöbristerna att 

arbetskraven var höga på grund av stor arbetsmängd och många arbetsuppgifter i förhållande 

till personalresurserna. Även hade cheferna i hemtjänsten mer medarbetare, det fanns en mer 

pressad arbetssituation för chefer och medarbetare, mindre resurser och möjligheten till att 

påverka sin egen arbetssituation var bristfällig. Arbetsmiljöverket trycker på att de som har 

det största ansvaret bör se över villkoren och förutsättningarna i verksamheten, organisera och 

leda arbetet så att män och kvinnor får en likvärdig arbetsmiljö oavsett vilka arbetsuppgifter 

som de har, materiella ting eller att ta hand om människor (ibid). 

De som i störst utsträckning drabbas av stress är kvinnor (Sundberg, 2015). Med stöd av 

Jansson (et al 2012) är sambandet mellan genus och stress väl belagt. Kvinnor drabbas av 

stress och stressrelaterade sjukdomar i större utsträckning än vad män gör. De orsaker som 

ligger bakom detta är framförallt att kvinnor har större arbets- och ansvarsbörda. Det är 

fortfarande kvinnor idag som ansvarar för merparten av det obetalda arbetet i familj och hem. 

En annan orsak som ligger bakom detta är att kvinnor i större utsträckning befinner sig i 

arbeten där möjlighet till kontroll och inflytande över arbetssituationen är bristfällig. Om 

arbetsbördan blir för stor uppstår en obalans mellan de ställda krav som finns och förmågan 

att kunna uppfylla dessa. Detta i sin tur bidrar till att stress och stressrelaterade sjukdomar 

uppstår. Carlsson (2017) understryker däremot att stressrelaterade sjukskrivningar inte är ett 

generellt kvinnoproblem. Det är inte kopplat till kön, utan till bördan. Män som befinner sig i 



2 
 

samma situation med dubbelarbete blir också sjukskrivna. Mäns sjukskrivningar i psykiska 

diagnoser har ökat, framförallt de diagnoser som är stressrelaterade. Orsaken kan ligga i att 

män på senare tid tagit mer ansvar i hemmet.  

Backhans (2004) beskriver att kvinnor förvärvsarbetar i genomsnitt lika många timmar som 

de gjorde för tio år sedan, medan männens förvärvsarbete har minskat något, speciellt bland 

småbarnspapporna. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors förvärvsarbete är stora, 

framförallt när det kommer till sammanboende med småbarn. Kvinnor står för över 40 timmar 

obetalt arbete per vecka, medan män står för under 30 timmar obetalt arbete per vecka. Trots 

att kvinnor under de senaste åren minskat hemarbetet motsvarar det ingen ökning av männens 

insatser. Upplevelsen av en orättvis och ojämn arbetsfördelning bidrar till att sambandet 

mellan obetalt arbete och ohälsa stärks då alltfler känner sig utmattade efter arbetet. Det finns 

även studier som visar på att arbetsmiljöförhållandena har en betydelse för upplevelsen av 

stress och ohälsa. Betydelsen av ett aktivt arbete som innebär höga arbetskrav och hög 

egenkontroll skiljer sig mellan män och kvinnor. Män uppfattas trivas och skyddas av att ha 

ett aktivt arbete, medan kvinnor som befinner sig i ett aktivt arbete upplever ohälsa. Orsaken 

sägs ligga i att arbetskrav i hemmet bidrar till att kvinnor är extra känsliga för arbetskrav i 

arbetet (Backhans, 2004). Richter et al (2015) redogör för konflikten mellan krav i arbetet och 

krav i hemmet. Det är fler kvinnor än män som rapporterar att de känner en konflikt mellan 

arbete och familj. Emotionell utmattning och prestationsbaserad självkänsla bevisas ha en 

påverkan på uppkomsten av stress och ohälsa samt konflikten mellan arbete och familj. En 

individ med prestationsbaserad självkänsla ökar risken för emotionell utmattning på grund av 

att prestation grundar sig i oron att inte vara tillräcklig.  Det finns även tidigare forskning som 

pekar på att dubbelarbete och könssegregering leder till ökade stressupplevelser. En 

internationell pionjärinsats har gjorts på detta område av forskargruppen vid Stockholms 

universitet (Frankenhaeuser, Lundberg och Johansson). Genom studier har man funnit att de 

fysiologiska stressvaren på belastningen som finns i arbetet och i hemmet är lika stora. En 

studie visar utsöndring av stress av kvinnliga och manliga mellanchefer på Volvo. De 

kvinnliga cheferna hade två toppar i dygnskurvan, en på arbetet, en mitt på dagen och en vid 

åttatiden på kvällen. De manliga cheferna hade endast en topp mitt på dagen. På kvällen sjönk 

stresshormonerna efter arbetets slut (Theorell, 2012). 

I dagens moderna arbetsliv har arbetet i vissa yrkesgrupper blivit mer uppgiftsstyrt och 

flexibelt. Arbetstagaren behöver inte alltid utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen utan 

kan själv styra över var, när och hur arbetet ska utföras. Det upplevs som ett gränslöst arbete 

där privatlivet och arbetslivet suddas ut och kan bidra till en ökad frihet samtidigt som en 

ökad risk för stress (Jakobsson et al, 2015). Detta beskriver även Wilhelmsson i Dagens 

Nyheter (2017) som menar på att de som kan särskilja mellan arbete och fritid har lättare att 

kunna slappna av samt att de presterar bättre under arbetstid och kan minska uppkomsten av 

stress. Idag är stress är ett problem som både berör arbetstagaren, organisationen, men också 

samhället. Genom att arbetet omformas kan arbetslivsrelaterad stress motverkas. Det kan 

exempelvis handla om att arbetstagararen får större inflytande. Det kan också handla om att 

undvika hög och låg arbetsbelastning. En tredje faktor är det sociala stödet som även har en 

betydande roll för motverkandet av arbetsrelaterad stress (Theorell, 2012). 
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Enligt Björklund (1999) finns det skillnader i offentlig och privat verksamhet i hur stress 

upplevs. Det är ungefär 70 % av de som arbetar i offentlig verksamhet som upplever sig vara 

stressade medan 30 % av de anställda i privat verksamhet upplever sig vara stressade. De 

bakomliggande orsaker som beror på detta är bland annat underbemanning som finns i 

offentlig verksamhet kopplat med upplevelsen av att det är för mycket att göra (Zetterblom, 

2016). Carlsson (2017) beskriver också att de som har kontaktyrken, exempelvis genom 

vården, omsorgen och socialtjänsten där man arbetar direkt med människor ligger högst upp i 

sjukskrivningsstatistiken för stress.   

Den offentliga sektorn har tidigare blivit ifrågasatt när det kommer till ledarskap. Framförallt 

är det bristen på ledarskap som kännetecknas. Ledande politiker och tjänstemän har 

efterfrågat en omprövning av olika befintliga ledningsstrukturer, arbetsformer, men också 

arbetsuppgifter i offentlig sektor för att förhindra ineffektivitet, krångel och regelsystem som 

inte fungerar. De idéer som legat bakom förnyelsen av offentliga sektorn kommer från den 

ledningsfilosofi som kallas för New public management (NPM). Denna ledningsfilosofi fick 

sitt intåg i Sverige efter den allvarliga ekonomiska krisen i början av 1990-talet (Holmberg et 

al., 2003). Syftet med NPM är att förbättra prestationsgraden och effektivisera kostnader. 

Offentlig sektor skulle bli mer kostmedvetna och det skulle finnas tydliga övervakningar över 

utgifterna och en tydlig budgetering i organisationen (Pollitt et al., 2004). Hood (1995) har 

uppmärksammat sju utmärkande drag som skiljde sig från tidigare styrningsfilosofier inom 

offentlig verksamt. Det första utmärkande draget är en implementering av ”management”, 

vilket innebär att styrning genom mandat blivit mer givna till vissa personer inom den 

organisatoriska hierarkin. För det andra genomfördes fler uppföljningar för att se om 

prestationer gått bra eller dåligt. För det tredje var NPM mer fokuserat på output, det innebär 

att man valt att fokusera på resultaten snarare än processen i organisationen. För det fjärde 

bidrog NPM med att organisationen bröts ner i mindre decentraliserade delar. Det kan 

exempelvis handla om att organisationen delar in sig i mindre avdelningar. För det femte 

innebar det att NPM införde konkurrens i den offentliga sektorn. Det innebär att enskilda 

offentliga organisationer skulle hamna i ett läge där de kunde pressa sina kostnader för att 

fortfarande kunna erbjuda sin service. För det sjätte medförde NPM större fokus på 

styrtekniker från näringslivet exempelvis genom mer flexibla anställningsförfaranden. 

Slutligen för det sjunde hade NPM ett större fokus på att minska direkta kostnader i 

verksamheten.  

Det finns även tidigare forskning om New Public Management, NPM i kommunala 

verksamheter. En studie skriven av Björk, Forsberg Kankkunen och Bejerot (2011) 

undersöker utifrån ett genusperspektiv hur kommunala chefer från omsorgsverksamheter 

respektive tekniska verksamheter använder sig av NPM i praktiken. Resultaten visar på att 

verksamheternas genusmärkning innebär olika förutsättningar att hantera NPM för cheferna. 

Olika NPM typiska styrinstrument förekommer ofta tillsammans enligt ett likartat mönster i 

de två olika verksamheterna. De olika teman som studien grundade sig på var; 

ekonomistyrning ansvarskrävande och marknad, resultatstyrning, mål och kundorientering 

och standardiserade arbetsmetoder. Resultat visade på att de båda organisationerna ville öka 

den ekonomiska kontrollen och för att uppnå detta har införandet av resultatenheter uppstått 
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på enhetsnivå. Resultatet visar också att trots likheterna i den formella styrningen ser det olika 

ut i praktiken. I omsorgsverksamheten följs verksamhetsplaner, rutiner och kvalité upp 

systematiskt samt utvärderas medan tekniska förvaltningschefer strävan efter att införa 

styrinstrument motarbetas i den operativa verksamheten. Andra skillnader som beskrivs är att 

den mansdominerade verksamheten har lättare att kunna sätta ett pris på hur mycket arbetet 

eller uppdraget kostar, medan omsorgsarbetet innehåller uppgifter som är svåra att mäta. I och 

med detta visar det sig att den manliga genusmärkta verksamheten har lättare att påverka och 

förändra budgeten utifrån verksamhetens behov.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka om och hur stress skiljer sig i en kommunal verksamhet utifrån ett 

genusperspektiv kopplat till arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd.  

Följande frågor kommer att behandlas för att besvara syftet: 

 Vilken betydelse har arbetskraven för arbetsledarnas upplevelse av stress? 

 Finns det skillnader i hur arbetsledarna kan kontrollera och påverka sin arbetssituation 

kopplat till de olika verksamheterna? 

 Vilken betydelse har det sociala stödet för motverkandet av stress? 

 Har privatlivet och det oavlönade arbetet en påverkan på stressnivån hos kvinnor och 

män? 

Avgränsning 

I den norrbottniska kommunala verksamheten som undersökts finns det åtta olika 

förvaltningar. Denna studie avser endast att undersöka två av dessa, en mansdominerad och en 

kvinnodominerad förvaltning. Den mansdominerade förvaltningen är samhällsbyggnad där 

avdelningen teknik och gator undersökts. Den kvinnodominerade förvaltningen är 

socialtjänsten där avdelningen stöd och omsorg undersökts. 

Disposition 

Studien inleds med en bakgrund som beskriver stress. Därefter presenteras teoriavsnittet som 

behandlar ett avsnitt om genus och sedan Karasek och Theorells teori om krav, kontroll och 

stöd. Därefter inleds metodavsnittet som beskriver val av metod, urval, tillvägagångssätt, 

analys av data, validitet och reliabilitet. Metoddelen avslutas med ett avsnitt om etik. Efter det 

presenteras och analyseras empirin som framkommit i studien. Nästa del i studien är 

diskussionsdelen som presenterar egna reflektioner kopplat till bakgrund och tidigare 

forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med förslag för vidare forskning. Studien avrundas 

slutligen med referenslista och bilagor.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en bakgrundsbeskrivning om vad stress är och hur den kan motverkas.  

Vad är stress? 

Stress är idag den i särklass främsta arbetsmiljöfaktor som påverkar arbetsmiljön och 

arbetsutövandet (Lindmark et al., 2011). Stress är en inre fysisk reaktion som uppkommer i 

samband när en person ställs inför utmaningar, krav, förväntningar eller hot. Människans 

kropp har en förmåga att hantera de stressorer som vi utsätts för till vardags, men om det 

under en lång tid uppstår ohanterbara stressorer kan det istället leda till negativa konsekvenser 

för hälsan och kan i värsta fall leda till utbrändhet (Kostenius et al., 2006). Förr ansågs stress 

vara nödvändigt för att överleva, men då handlade det mer om kortvariga stressperioder. I 

dagens samhälle pågår oftast stressen under en längre tid. Det är viktigt att ha i åtanke att 

stress inte alltid behöver vara negativ utan kan snarare vara positiv i och med att stress kan ge 

kraft inför olika situationer och generera i att öka fokus och prestation. Stressen blir negativ 

när kraven är för påfrestande för att klara av samt att det uppstår en långvarig stress om tid för 

återhämtning inte finns (Jakobsson et al., 2015). Stress kan även uppstå vid understimulering 

som till exempel ett alltför monotont arbete innebär (Arbetsmiljöverket, 2002). 

En viktig kännedom är att människor reagerar olika på stress och det som är stressande för 

den ena kan vara lustfyllt eller sakna betydelse för en annan. Hur en belastning påverkar 

individen och utvecklas till en påfrestning beror på intensiteten i belastningen, hur stort 

handlingsutrymme individen har, vilket stöd som erbjuds, personliga egenskaper, erfarenheter 

samt livssituationen som man befinner sig i. Stress behöver inte alltid heller bara handla om 

arbetet, utan kan även handla om privatlivet och gränsdragningen där emellan. En viktig 

lösning för att motverka stress i gränsdragnigen mellan arbetsliv och privatliv kan vara att 

prioritera det som är nödvändigt och undvika det som inte är nödvändigt för stunden 

(Jakobsson et al., 2015).  

I arbetet är det viktigt att det finns tid för återhämtning genom kortare vilopauser under 

arbetsdagen för att tillsammans med kollegor småprata om annat än det som rör arbetet. Dessa 

vilopauser är betydelsefulla när arbetet är krävande och intensivt (ibid). Det finns även flera 

andra sätt att hantera stress som uppkommer. Lindmark et al (2011) beskriver fyra olika 

faktorer som har en betydelse för förebyggandet av stress. Den första faktorn är motion som 

bidrar till förmågan att klara påfrestningar och förebygga stresshormoner. Kost är den andra 

faktorn och den handlar om att äta regelbundet och balanserat för att kroppen ska klara av 

stress. Sömn är den tredje faktorn som bidrar till att hjälpa kroppen reparera sig för att klara 

av vardagens tempo och krav. Den fjärde och sista faktorn är mental träning. Denna typ av 

träning är ett effektivt sätt att förebygga och angripa stress. Genom att slappna av och få 

kroppen i fysisk och psykisk balans kan stress motverkas.  
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Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 

Inledningsvis presenteras ett avsnitt som rör genus. Därefter presenteras Karasek och 

Theorells teori om krav, kontroll och stöd. 

Genus  

Sedan 1970-talet har begreppet genus blivit mer användbart i samhället. Genus kan ha olika 

betydelser. Det kan handla om distinktionen mellan olika typer av substantiv som 

överensstämmer med skillnader i kön, maskulinitet och femininitet. Många diskussioner om 

genus handlar även om dikotomi, uppdelningen av kön där genus beskriver den sociala eller 

psykologiska skillnad som motsvarar uppdelning eller förstärkning mellan könen. Senare 

forskning och diskussion menar på att man istället ska fokusera på relationer snarare än 

skillnader för att förstå genus. Genus handlar därmed om de sociala relationer som individer 

och grupper agerar i (Connell et al., 2015). Enligt Connell och Pearse (2015) är genus även en 

nyckeldimension i vårt privatliv, i vår kultur och i våra sociala relationer. Genus är ett område 

där rättvisa, fördomar och identitet är svåra problem som ska handskas med.  

Kvinnor och män befinner sig i olika yrkesområden. Kvinnor befinner sig till stor del i 

serviceyrken där arbete med människor är vanligt förekommande medan män befinner sig till 

största del i arbeten som rör teknik, transport och industri. Bakom detta avlönade arbetet finns 

även det oavlönade arbetet. Detta oavlönade arbete innehåller hem- och omsorgsarbete. Med 

stöd av Connell och Pearse (2015) visar all statistik inom moderna samhällen att det är 

kvinnor som står för större delen av hemarbetet som rör exempelvis städning, tvättning, 

diskning, matlagning och arbetet med att ta hand om barn. Även fast kvinnor har det största 

ansvaret för hem- och omsorgsarbete arbetar de inte mindre än vad män gör. Orsaken till 

varför kvinnor i större utsträckning har det största ansvaret för hem- och omsorgsarbete 

grundar sig i den kulturella definitionen av att kvinnor upplevs som omvårdande och 

självuppoffrande för familjen. Björnberg (1992) beskriver att hushållsarbete och 

förvärvsarbete bildar en bas för identitet och självuppfattning som är ett uttryck för den 

sociala relationen mellan män och kvinnor. Män och kvinnor har en delad och gemensam 

uppfattning om att det ska råda jämställdhet mellan hushållsarbetet och förvärvsarbetet, men 

trots det är det är ansvaret långt ifrån lika fördelat. Hushållsarbetet har en symbolisk betydelse 

när det gäller att bekräfta relationen mellan maskulinitet och femininitet.  

Arbetsuppdelningen hemma kan enligt Björnberg (1992) ha att göra med underkastade sociala 

normer som är förankrade i strukturella förutsättningar. Män och kvinnor har oftast en 

olikartad syn på gemensamma familjeprojektet. Kvinnor utgår mer utifrån en 

ansvarsrationalitet medan män oftare utgår från en teknisk rationalitet. Ansvarsrationaliteten 

är relationsorienterad och grundar sig i att se till andras behov och den tekniska rationaliteten 

grundar sig på ett mål-medel tänkande, ansvaret är begränsat i tid och rum (ibid). 
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Theorell och Karasek, krav- kontroll och stödmodellen  

Krav- kontroll modellen utvecklades av Robert Karasek och Töres Theorell år 1990. Syftet 

med modellen var att visa hur individers psykiska hälsotillstånd i stor utsträckning formas av 

olika kombinationer av arbetskrav, men också av handlingsfrihet. De två huvudvariablerna i 

modellen utgörs av arbetskrav och egenkontroll. Arbetskrav innebär den ansträngning som 

krävs för att arbetet ska bli utfört och egenkontroll innebär den handlingsfrihet eller 

beslutsutrymme som ges i arbetet (Eriksson, 1991). Modellen har senare kompletterats med 

en tredje variabel, socialt stöd. Denna variabel fungerar som en buffert vid arbetskrav och 

egenkontroll. Om socialt stöd finns är arbetet kollektivt, men om socialt stöd inte finns eller är 

bristfälligt är arbetet isolerat (Karasek & Theorell, 1990). Sammanfattningsvis kan man 

beskriva denna modell utifrån tre faktorer: de krav som individen ställs inför, den kontroll och 

handlingsutrymme som individen tillhandahåller och det stöd som ges. Individen kan klara av 

höga krav om det finns ett tillräckligt handlingsutrymme och ett fungerande socialt stöd, men 

på motsatt effekt kan låga krav bli påfrestande för individen om det inte finns något 

handlingsutrymme eller socialt stöd (Jakobsson et al., 2015). 

Denna modell har använts av flera forskare världen över för att mäta de psykosociala 

arbetsmiljöförhållandena, framförallt upplevelse av stress och återhämtning, men även 

kroppsliga sjukdomar. Under senare år har kritik uppstått mot modellen. En kritik som 

uppstått är att det är svårt att mäta arbetskrav då dessa skiljer sig i olika branscher. En annan 

kritik har att göra med att under 1990-talet hade den psykiska kravnivån alltmer ökat och fler 

arbetsplatser fick utstå hög belastning. Detta har inneburit att arbeten med höga krav och hög 

handlingsutrymme också riskerar att utsättas för psykisk ohälsa. En tredje kritik som uppstått 

handlar om understimulans som var ett vanligt fenomen i Sverige under 1960-talet, men som 

idag inte är lika vanligt. I samband med detta steg utbildningsnivåerna under 1970 och 1980-

talet parallellt med de anställdas färdighetskontroller eller kompetensutveckling. I och med att 

understimulans är ett mindre vanligt fenomen idag är det av betydelse att fokusera analyserna 

på uppgiftskontrollerna eller påverkansmöjligheterna (Theorell, 2004).  

Avslutningsvis påpekar Theorell (2004) att det har en betydelse av vilken metod man väljer 

att mäta arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd med. Intervjuer och observationer upplevs 

vara den mest effektiva metoden.   
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Krav- kontroll-stödmodellen (Theorell, 2004) 

Arbetskrav 

Den första dimensionen i krav-kontroll-stödmodellen är krav. Det handlar i huvudsak om 

arbetskrav som ställs på individen för att han eller hon ska kunna utföra sitt arbete. Det finns 

både fysiska och psykiska arbetskrav. De fysiska arbetskraven handlar främst om den 

arbetsbelastning som påverkar arbetstagaren fysiskt, exempelvis tunga lyft eller ansträngande 

arbetsmiljöer. De psykiska arbetskraven kan innebära att tiden för att utföra arbetsuppgifterna 

inte är tillräckligt eller att arbetet är enformigt (Berglund et al., 2009). 

Eriksson (1991) använder sig av begreppet kognitiv stimulering som är indelad i två 

dimensioner, kvantitativ och kvalitativ stimulering. Kvantitativ stimulering innebär mängden 

arbetsuppgifter i förhållande till den disponibla tid som finns. Kvalitativ stimulering innebär 

svårighetsgraden och de kunskaper och erfarenheter som krävs för att individen ska kunna 

utföra en viss arbetsuppgift. En kombination mellan kvantitativ överstimulering och kvalitativ 

understimulering är mest ogynnsamt för individen eftersom det skapar stress. Individen 

befinner sig i en situation där tempot är för högt och möjligheten till inflytande över arbetets 

upplägg är bristfällig. Det motsatta förhållandet är betydligt gynnsammare för individen.  

Stress i arbetslivet uppstår när det finns en obalans mellan upplevda krav och den egna 

förmågan. Huvudkomponenterna i detta utgörs av olust och anspänning. Om kraven medför 

en stor del olustkänslor utsöndras ogynnsamma hormoner som har en påverkan på kroppen. 

Om arbetet är orsaken till reaktionen känner individen en bristande arbetstillfredsställelse. Om 

kraven istället upplevs som positiva uppstår en lustbetonad anspänning som gör att individen 

känner arbetsglädje. Detta kallas även för positiv stress (Eriksson, 1991). 

Tidigare forskning visar på att det är svårt att hantera och göra så mycket åt högra krav i 

dagens arbetsliv. Däremot är det viktigt att arbetsgivaren och facket håller koll på kravnivån. 

Ibland är det uppenbart att det är för få anställda för att klara av och hinna med 

arbetsuppgifterna och därmed behövs fler människor anställas (Theorell, 2012). 
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När individen hanterar krav brukar man kalla det för coping som innebär åtgärder som 

individen använder sig av för att minska belastning från omgivningen och förhindrandet av 

stressituationer. Man brukar prata om tre olika typer av copingstrategier som finns i 

arbetslivet. Den första är förträngning. Denna är inte hållbar under en längre period. Den 

andra strategin är kognitiv strategi som innebär att individen söker ny information eller 

utvecklar nya alternativ. Den tredje strategin kallas för instrumentell strategi och innebär att 

individen tar hjälp av en kollega eller tar en paus från arbetet (ibid). 

Astvik och Melin (2013) har skrivit en artikel om hur individer som arbetar inom socialt 

arbete upplever och hanterar stress i deras dagliga arbete. I och med de ökade förändringarna i 

vårt samhälle har ökade arbetskrav, tyngre arbetsbelastning och mindre resurser uppkommit i 

det dagliga arbetet. Detta har bidragit att socialarbetarna använder sig av olika strategier för 

att överleva mot stressen som visar på ökade arbetskrav och mindre resurser. I många fall har 

det bidragit till att de anställda valt att lämna sitt jobb. Vissa använder en strategi att 

protestera för att förbättra sin arbetssituation. En annan strategi som kan användas är att 

upprätthålla kvaliteten i arbetet genom att tänja på sina egna gränser för att kompensera den 

obalans som finns mellan arbetskrav och tillgängliga resurser. Det finns även en liknande 

studie skriven av Ljungblad och Näswall (2009) där de undersöker hur socialt stöd och 

problemfokuserade copingstrategier i yrkesgruppen lärare kan motverka negativ och 

arbetsrelaterad stress. Resultaten visade på att det bör finnas ett socialt stöd som fungerar 

eftersom det har en viktig betydelse för att motverka stress. 

Egenkontroll 

Den andra dimensionen är egenkontroll. Egenkontroll handlar om kontrollen över arbetets 

utförande eller med andra ord hur stort beslut- eller handlingsutrymme som finns i arbetet 

(Allvin et al., 2006, Karasek & Theorell, 1990). Handlingsutrymmet har en avgörande 

betydelse för individens psykiska hälsa och välbefinnande. De positiva effekter som finns är 

att grundläggande behov tillgodoses. Handlingsutrymmet kan även bidra till att stressorer kan 

elimineras eftersom att individen kan själv bestämma när de mest krävande arbetsuppgifterna 

ska utföras (Eriksson, 1991). 

Egenkontrollen består av två olika delar, egenkontroll i arbetet och egenkontroll över arbetet. 

Egenkontroll i arbetet handlar främst om individens möjlighet att kontrollera prioritering av 

arbetsuppgifter och utförandet av dem. Att ha kontroll över arbetet innefattar de spelregler 

som avser arbetet. Det kan handla om inflytande och möjlighet att påverkas sitt arbete genom 

exempelvis hur mycket personal som finns tillgänglig (Eriksson, 1991). Enligt Berglund 

(2009) finns det även två olika typer av egenkontroll. Den första typen är arbetets 

kvalifikationsgrad som handlar om hur individen kan lära sig nya saker och får möjlighet till 

att utnyttja sina kvalifikationer i arbetet och ifall arbetet är varierat eller repetitivt. Den typen 

av egenkontroll är deltagandet i beslutsfattandet som innebär hur stor möjlighet individen har 

att påverka hur det egna arbetet ska läggas upp och hur mycket individen har att säga till om i 

verksamheten (Karasek & Theorell, 1990). Beslutsfattandet kan även innehålla delar som 

information från ledning och förhandlingar (Allvin et al., 2006). Kvalifikationsgraden handlar 

om kontrollen i arbetet, medan beslutsfattandet handlar om kontrollen både i och över arbetet 

(Eriksson, 1991). Dessa två typer av egenkontroll används ofta tillsammans, men under senare 
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år har intresset inriktat sig mer för den möjlighet som individen får för att kunna bestämma 

hur arbetet ska utföras (Theorell, 2004). 

Innebörden av egenkontroll skiljer mellan chefer och arbetare. Egenkontroll för arbetare 

handlar till stor del om att bestämma över de ”direkta” arbetsuppgifterna. För chefer handlar 

egenkontrollen möjligheten att bestämma och påverka andra individer samt ansvar för 

verksamheten (Eriksson, 1991).  

En individ som har en hög egenkontroll och ett stort handlingsutrymme klarar av att utsättas 

för högre krav på grund av att individen kan vara med och planera och påverka sitt arbete. Har 

individen däremot låg egenkontroll innebär det istället att individen känner sig stressad 

eftersom möjligheten och utrymme att hantera kraven är bristfällig. Stress och känslan av 

kontroll hänger nära samman på grund av att stressen ökar när man håller på att förlora 

kontrollen över en situation. Det är inte en lösning att sänka kraven eftersom då kan det 

istället bidra till att hindra lärandet eftersom om man arbetar på en arbetsplats där man under 

en lång tid präglas av höga krav och låg kontroll kan det bli svårt att utnyttja ett ökat 

handlingsutrymme. Detta kallas med andra ord för inlärd hjälplöshet. (Allvin et al., 2006). 

Fyra olika typer av arbeten 

Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg arbets- och 

egenkontroll uppkommer fyra olika typer av arbeten; Passiva arbeten, aktiva arbeten, 

högstressarbeten och lågstressarbeten (Theorell, 2004). 

Passiva arbeten är arbeten som kännetecknas av låga arbetskrav kopplat med låg nivå av 

egenkontroll. Genom kombinationen av låga arbetskrav och låg egenkontroll bidrar det till att 

den kunskap och färdighet som individen tidigare haft går förlorad. Orsaken beror på att 

individen inte får utmana sig i arbetet eller får möjlighet till att få kontroll eller 

handlingsutrymme (Theorell, 2004). 

Aktiva arbeten är arbeten som kännetecknas av höga arbetskrav kopplat med hög nivå av 

egenkontroll. I denna typ av arbete beskriver Theorell (2004) att anabolismen, den kemiska 

process i en cell som leder till att nya beståndsdelar byggs upp av näringsämnen stimuleras. 

Det bidrar till att individen får möjlighet att klara av påfrestningar som uppstår i arbetet.    

Högstressarbeten är arbeten som kännetecknas av höga arbetskrav kopplat med låg nivå av 

egenkontroll. Theorell (2004) beskriver att om en individ arbetar i ett högstressarbete 

försvåras lärandet och utvecklingen i arbetet samtidigt som psykofysiologiska spänningar kan 

uppstå och öka risken för sjukdomar. Det kan även bidra till att kroppens motståndskraft mot 

ohälsa försvagas.  

Lågstressarbeten är arbeten som kännetecknas av låga arbetskrav kopplat med hög nivå av 

egenkontroll. Enligt Theorell (2004) motsvarar denna kombination det ideala arbetet. De som 

arbetar i denna typ av arbete är friskast eftersom de befinner sig i en situation där 

arbetsbördan är tillräcklig kopplat med en hög nivå av egenkontroll.  
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Aktivitets- och stressdiagonalerna 

Inom de fyra olika typerna av arbete finns en aktivitetsdiagonal och stressdiagonal. 

Aktivitetsdiagonalen beskriver hur krav - och kontrollnivån i arbetet uppges vara stimulerande 

och utvecklande för den anställde, medan stressdiagonalen beskriver risken för uppkomst av 

ohälsa i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Aktivitetsdiagonal: Ju längre ut på aktivitetsdiagonalen ett arbete befinner sig på desto bättre 

gynnar det den anställde. De aktiva arbetena bidrar mest ur inlärningssynpunkt i och med att 

de är de upplevs vara intressanta, utvecklande och stimulerande för den anställde (Eriksson, 

1991). 

Stressdiagonal: Ju längre ut på stressdiagonalen ett arbete befinner sig på desto större är 

risken för psykisk ohälsa eftersom ökade krav inte matchar med en ökande egenkontroll. För 

att kunna motverka stressnivån av de höga kraven som ställs måste individen ges tillräcklig 

handlingsfrihet (Erikson, 1991). 

Socialt stöd 

Den tredje dimensionen är socialt stöd. Om socialt stöd finns upplevs arbetet vara kollektivt 

och när det inte finns något stöd eller är brist på stöd är arbetet isolerat. Socialt stöd i arbetet 

kan ha en viktig betydelse genom att det kan generera i att skapa gruppkänslor och kan 

fungera som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Socialt stöd kan fås 

både från arbetskollegor och chefer, men också från familj och vänner (Theorell, 2012). 

Socialt stöd är viktigt för att medarbetarna ska må bra och för att arbetsinsatsen ska bli god 

samt att ett bra socialt stöd motverkar risken för stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

Det finns tre olika typer av stöd:  

Informativt stöd innefattar att individen ska få feedback, få synpunkter på om man gjort något 

bra eller någonting dåligt i arbetet och få tillgång till råd och stöd i olika situationer (Berglund 

et al 2009). Det kan även handlar om att skapa dialoger för att undvika oklarheter och för att 

kunna dela med sig av fortlöpande information om verksamheten och dess mål för sina 

medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2002).   

Emotionellt stöd innebär att individen känner sig omtyckt, men också uppskattad och behövd 

av medarbetare och av ledning. Även är det viktigt att lyssna på varandras bekymmer och 

finnas där vid påfrestande situationer som kan uppstå i arbetet (Berglund et al 2009). Enligt 

Eriksson (1991) är emotionellt stöd det viktigaste stödet eftersom att den kan ha en direkt 

betydelse för individens hälsa och välbefinnande genom att behov av umgänge och 

gruppkänslor tillgodoses. 

Instrumentellt stöd handlar om ett samarbete (Berglund et al 2009). Det handlar också om att 

få ett handgripligt stöd, kunna byta av med varandra och hjälpas åt med arbetsuppgifter för att 

minska arbetsbelastningen (Eriksson, 1991). 
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Metod 

Under detta avsnitt presenteras den metodologiska ansatsen. Inledningsvis motiveras val av 

metod, tillvägagångsättet, urval, analys av data, metoddiskussion och slutligen de etiska 

ståndpunkterna som legat till grund för studien.  

Val av metod  

Det finns två olika typer av forskningsmetoder inom sociologin som är vanligt 

förekommande, kvantitativ och kvalitativ. Dessa skiljer sig åt vid samhälleliga 

undersökningar och utgår från olika synsätt. I den kvantitativa forskningen betonas 

kvantifiering när det kommer till insamling av analys av data och det finns ett deduktivt 

synsätt på förhållandet mellan teori och praktik, tyngden ligger på prövning av teorier.  Den 

kvantitativa forskningen har även ett positivistiskt synsätt och menar på att den sociala 

verkligheten utgörs av objektivitet. Den kvalitativa forskningen har till skillnad från den 

kvantitativa forskningen en betoning på ord och inte kvantifiering. I den kvalitativa 

forskningen finns det induktiva synsättet som bygger på att generera teorier. Det som också 

kännetecknar den kvalitativa forskningen är att individernas uppfattningar och tolkningar av 

sin sociala verklighet är i fokus och den sociala verkligheten har en ständig föränderlig 

egenskap (Bryman, 2011). Vissa forskare enligt Bryman (2011) menar att skillnaden mellan 

dessa två ansatser är tvetydig och att en del forskare pekar på att det finns stora skillnader 

medan vissa forskare betonar att det inte finns någon skillnad alls mellan dessa 

forskningsmetoder. Enligt Starrin et al (1991) ska de skillnader som finns mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning inte ses som fasta och varandras motsatser. En fördel för forskaren 

kan vara att kombinera dessa forskningar i och med att de kan komplettera varandra och 

gynna studien.  

Fortsättningsvis menar Starrin et al (1991) att det är studiens problematik som är avgörande 

för val av metod och inte tvärtom. Min studie avser sig att undersöka upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress utifrån ett genusperspektiv kopplat till arbetskrav, egenkontroll och 

socialt stöd. Av denna orsak upplevs den kvalitativa forskningen som mer användbar i min 

studie. Kvalitativ forskning grundar sig i individerna och dess tolkningar och uppfattningar, 

vilket är det jag vill studera. I kvalitativ forskning finns även en kontextuell förståelse som 

innebär att värderingar och tolkningar ska tolkas i dess sammanhang och kontext (Bryman, 

2011). I mitt fall blir det att förstå vilka värderingar och tolkningar som finns i en 

kommunalverksamhetskontext.  

Tillvägagångssätt 

Inom den kvalitativa forskningsansatsen finns den hermeneutiska cirkeln som förklarar hur en 

förförståelse om ett ämne bildar delar som senare skapar en djupare förståelse och en 

helhetsförståelse (Thurén, 2007).  Min förförståelse jag hade om mitt valda ämne var till viss 

del begränsad. Jag hade en förförståelse om att kvinnor är mer stressade än män, men jag hade 

inte full förståelse om vilka faktorer i arbetslivet och privatlivet som påverkade detta. För att 

nå en djupare förståelse om det valda ämnet påbörjade jag en inläsning av litteratur och 

vetenskapliga artiklar. I och med detta utvecklades min förförståelse till en djupare förståelse 

om ämnet. Thurén (2007) påpekar att det är viktigt att skilja på förståelse och på forskning. 
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Detta har funnit i åtanke under studiens gång för att min förförståelse inte skulle påverka de 

resultat som uppkommit i studien.  

I samband med min litteratur- och artikelläsning fann jag Töres Thorell och Robert Karaseks 

(1990) teori om krav, kontroll och stödmodellen. Denna modell förklarar vad som påverkar 

känslan av stress, vilket är relevant och användbart i min studie. I och med att studien även 

fokuserar på genus fann jag begrepp om detta som bidrar till en förståelse om hur stress kan 

förstås och upplevas ur ett genusperspektiv. Jag har även använt mig av sökdatabaser via 

Luleå tekniska universitetsbibliotek och där har jag använt mig av sökorden; stress, genus, 

krav, kontroll, stöd och NPM. 

Urval 

Ett vanligt förekommande urval som används i kvalitativ forskning är målstyrda urval. Denna 

typ av urval är ett icke-sannolikhetsurval. Ett målstyrt urval handlar om att välja ut specifika 

enheter, individer, organisationer eller exempelvis avdelningar som är direkt kopplade till 

studiens formulerade forskningsfrågor (Bryman, 2011). I och med att ett målstyrt urval 

bygger på ett icke- sannolikhetsurval kan man inte dra en generalisering till en specifik 

population, istället visar resultatet på de undersökta fall man studerat.  

Snöbollsurval är ett exempel på ett målinriktat urval.  Det som kännetecknar ett snöbollsurval 

är att de analysenheter man får tag i hjälper till att hitta andra enheter som i sin tur kan hitta 

ytterligare enheter (Esaiasson et al., 2007). I mitt fall påbörjades mitt snöbollsurval med de 

handledare jag hade på kommunen som hittade en analysenhet som sedan hittade en annan 

analysenhet. Ibland kan snöbollsurval vara det enda alternativet för att det ska bli någon 

undersökning överhuvudtaget. I denna studiens fall upplevdes detta urval vara gynnsamt för 

eftersom de som arbetade i kommunen har god kontakt med varandra och hade kännedom för 

vilka som kunde tänka sig ställa upp i studien och inte. Den risk som kan finnas med ett 

snöbollsurval är att analysenheterna endast avser en begränsad population (ibid). Detta är 

någonting som jag varit medveten om redan från start. Mina analysenheter representerar 

endast de undersökta fall som tagit del i studien. 

Jag ville i studien undersöka om upplevelsen av stress kopplat till arbetskrav, egenkontroll 

och socialt stöd utifrån ett genusperspektiv. För att undersöka om det finns ett samband 

mellan genus valdes två förvaltningar ut, en mansdominerad förvaltning och en 

kvinnodominerad förvaltning. Varför detta urval genomfördes var på grund av att det skulle 

visa resultat på om män och kvinnor som befinner sig i samma kontext har olika 

förutsättningar när det kommer till stress och till arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Jag 

valde att inrikta mig och fokusera utifrån ett arbetsledar- oh chefsperspektiv eftersom det 

skulle vara intressant att se om män och kvinnor i ledande positioner som arbetar i samma 

kommun upplever likartad stress eller inte. Vid urvalet fanns även en tanke på att 

intervjupersonerna skulle vara mellan 30-50 år eftersom de i större utsträckning troligtvis har 

barn som bor hemma och i större utsträckning lever i en parrelation. Detta var viktigt att ha i 

åtanke eftersom det påverkar om det finns ett samband med genusbegreppen om 

dubbelarbetet, det avlönade och det oavlönade arbetet.  
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Intervjuguide 

En viktig avsikt vid konstruerandet av en intervjuguide är att fråga sig vad man behöver veta 

för att få svar på sina frågeställningar (Bryman, 2011). Mina frågeställningar är direkt 

kopplade till de teoretiska begreppen; arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, i dessa 

begrepp fanns även frågor som berörde stress och genus. Esaiasson et al (2007) beskriver om 

begreppet operationalisering som innebär att göra begrepp mätbart. Detta har jag i 

synnerlighet haft i åtanke under konstruerandet av min intervjuguide. Det har varit viktigt för 

mig att få förståelse om det jag avser mig att mäta. Därför har jag utifrån de teoretiska 

begreppen omformulerat dessa till mätbara frågor för att kunna få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

Intervjuguiden består av sex olika teman. Det första temat är bakgrund som består av öppna 

och inledande frågor. Efter det första temat introduceras fem teman som följer enligt de 

teoretiska begreppen; arbetskrav, egenkontroll, informativt stöd, emotionellt stöd och 

instrumentellt stöd. Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide, vilket var viktigt 

för att de skulle få samma förutsättningar samt att få möta likartade intervjufrågor (Krag- 

Jakobsen, 1993).  

Semistrukturerade intervjuer 

Den mest använda metoden i kvalitativ forskning är intervjuer (Bryman, 2011). Totalt 

genomfördes elva intervjuer. Fem intervjuer med män från den mansdominerade 

förvaltningen och sex intervjuer med kvinnor från den kvinnodominerade förvaltningen.  

Valet av intervju föll på semistrukturerade intervjuer som består av olika teman som ska 

beröras, men däremot behöver inte frågorna komma i samma ordning som intervjuguiden. Det 

som även kännetecknar semistrukturerade intervjuer är att de består av öppna frågor. De 

semistrukturerade intervjuerna ger en möjlighet att ställa följdfrågor för de svar som 

uppkommer (Krag-Jacobsen, 1993). För mig var det en fördel att använda mig av öppna 

frågor eftersom de indelade teman gav upphov till fler följdfrågor, vilket gjorde att jag kunde 

få ännu mer djupare svar under intervjuerna. En annan fördel som fanns med 

semistrukturerade intervjuer var att det också gav informanterna möjlighet att svara fritt på 

frågorna som ställdes samt att ordningsföljden på frågorna bestämdes av den specifika 

intervjusituationen (Bryman, 2011). 

Funderingar om att genomföra fler intervjuer fanns under intervjuernas gång. Esaiasson et al 

(2007) beskriver att det offensiva argumentet när det gäller att generalisera resultaten är när 

man uppnått en teoretisk mättnad. Denna mättnad består i att hitta relevanta tankekategorier 

och förhållningssätt som finns i populationen. När informanterna tenderar att upprepa vad 

tidigare personer har sagt är den teoretiska mättnaden uppfylld. För min del har det varit svårt 

att avgöra den teoretiska mättnaden just kopplat till stress och det oavlönade arbetet eftersom 

att upplevelsen av stress och hur upplevelsen av det oavlönade arbetet är en subjektiv 

uppfattning. Alla individer upplever stress på olika sätt samt att alla individer befinner sig i 

olika livssituationer. Däremot har jag funnit en likartad upprepning av hur informanterna 

upplevt sin arbetssituation och den verksamhet som de befinner sig i kopplat till arbetskrav, 
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egenkontroll och socialt stöd. Av denna orsak upplevdes den teoretiska mättnaden finnas som 

behövdes för att kunna fortsätta med analysarbetet.  

Intervjuplats 

Enligt Trost (2010) är det viktigt att ha i åtanke på var intervjuerna äger rum. För att få 

gynnsamma svar från informanten är det av betydelse att intervjun äger rum på en plats som 

upplevs som lugn och trygg, några åhörare ska inte finnas och det ska vara en ostörd miljö. 

För att underlätta för informanterna hade jag i åtanke på de praktiska konsekvenserna som 

kunde uppstå. Informanterna fick därmed själva välja ut tid och plats för intervju. Detta 

underlättade för att de skulle välja en plats som de kände sig trygga på och en tid som passade 

för dem (Krag-Jacobsen, 1993). De fyra första intervjuerna med männen ägde rum på 

informanternas arbetsplats i en sal där inga åhörare fanns och som var fritt från störande ljud. 

Den femte intervjun ägde rum i ett arbetsrum. Intervjuerna med de kvinnliga cheferna ägde 

rum i deras arbetsrum, vilket också var en plats där inga åhörare fanns och som var fritt från 

störande ljud. 

Inspelning av intervjuer 

Intervjuerna pågick mellan 45- 60 minuter. Varje intervju spelades in med en ljudupptagare. 

De fördelar som finns med ljudupptagare enligt Trost (2010) är att det ger möjlighet till att 

lyssna på tonfall och ordval som uppkom under intervjun. En annan fördel är att man lättare 

kan koncentrera sig på de frågorna och svaren som finns i intervjun eftersom man inte 

behöver göra en massa anteckningar. Minnet däremot är det viktigaste, den ersätter allt och 

den är även en viktig ingrediens vid tolkning och analys (Trost, 2010). Detta fanns i åtanke 

och allt eftersom varje intervju ägt rum antecknades sådant som inte kunde uppkomma vid 

ljudupptagaren, exempelvis kroppsspråk och gester som informanterna förmedlade under 

intervjun. En viktig fördel som Bryman (2011) beskriver är att efter intervjun inte direkt 

stänga av bandspelaren för att intervjupersonerna ibland öppnar sig mer under slutet av 

intervjun. Detta var någonting som fanns i åtanke under intervjuerna och som stämde in i min 

studie. Efter intervjun uppkom en del ny information som var intressant att ta del av och som 

gjorde att en djupare förståelse om informantens upplevelser och tankar uppkom.  

Enligt Krag- Jacobsen (1993) är det viktigt att ha i åtanke att vissa upplever att 

bandsinspelning är nervöst och obekvämt och kan sätta en viss press på att svara på ett 

specifikt sätt. Samtliga informanter tackade ”ja” till att spelas in, men vissa upplevde en viss 

känsla av obekvämhet. Däremot upplevde jag att den försvann allteftersom intervjun varade 

samt att resultaten inte blev påverkade eftersom att de fått information om studiens innehåll 

och syfte, men även att de blivit lovade konfidentialitet.  

Presentation av informanter 

Deltagarna i studien har blivit lovade anonymitet. Av den orsaken har jag valt att benämna 

dem med tillskrivna siffror och bokstäver. 

Informant 1-5 är män och informant A-F är kvinnor. Alla informanter innehar en chefs- eller 

arbetsledartitel. Deras arbetslivserfarenhet i kommunen varierar från ett halvår uppemot över 

40 år. Åldern på informanterna är från 36-59 år. Informant 2, 3 och 5 är gifta och har barn 
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som bor hemma. Informant 1 och 4 har särbo respektive sambo och har inga barn som bor 

hemma. Informant A, C, D och F är gifta respektive sambo och har barn som bor hemma. 

Informant B och E är gifta och har barn som inte bor hemma.  

Analys av data 

Som forskare kan man välja att använda sig av två olika typer av forskningar när man ska 

bedöma förhållandet mellan teori och praktik. Induktion är den första typen av forskning och 

innebär en teoriutvecklande ansats där resultatet är avgörande för vilken teori som kan 

tillämpas (Bryman, 2011). Den andra typen av forskning är deduktion, vilket denna forskning 

utgår ifrån. Deduktion är den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och 

praktik i samhällsvetenskapen. Deduktion innebär att man använder sig av teoriprövande 

hypoteser för att testa om dessa kan bekräftas eller förkastas (ibid). I mitt fall har hypoteserna 

varit; arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Det är enligt Bryman (2011) viktigt att 

hypoteserna översätts till operationella termer. Detta har tagits i beaktande särskilt vid 

utformandet av intervjuguiden eftersom det är av betydelse att hypoteserna verkligen mäter 

det som är avsett att mäta.  

Jag har använt mig av tematisk kodning för att analysera min empiri. Kodning är ett sätt att 

kategorisera, det vill säga dela in sin empiri för att kunna forma ett ramverk av teoretiska 

idéer. Det finns olika nivåer av kodning; deskriptivt som är den beskrivande nivån, tematisk 

nivå som handlar om kategorisering och analytiskt/teoretiskt nivå som leder till ”mättnad” av 

materialet där inga nya insikter eller tolkningar kan framgå ur ytterligare kodningar (Kvale, et 

al., 2009). För att analysera min empiri påbörjades en genomgående inläsning av det 

transkriberade materialet som bidrog till en helhetsförståelse. Därefter startade processen om 

att söka efter mönster och koder, men eftersom mina teoretiska begrepp; arbetskrav, 

egenkontroll och socialt stöd framgått i transkriberingen har jag utgått från dem i studien. En 

viktig del jag har haft i åtanke vid tolkning av de teoretiska begreppen är att se skillnader och 

likheter. Detta beskriver Bryman (2011) som viktigt för att kunna se hur informanter kan 

diskutera teman på olika sätt. Detta har i denna studie varit värdefullt för att kunna se hur 

männens respektive kvinnornas svar skiljde sig åt. Det bidrog slutligen till svar på mitt syfte 

som var att undersöka hur stress kan skilja sig i ett genusperspektiv kopplat till arbetskrav, 

egenkontroll och socialt stöd.  

Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer en diskussion om studiens validitet som handlar om att mäta det som 

är avsett att mäta och reliabilitet som innebär tillförlitlighet och trovärdighet. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligtvis är förekommande i kvantitativa 

forskningar. Bryman (2011) belyser att vissa kvalitativa forskare har diskuterat om hur 

relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Vissa forskare menar även på att 

innebörden i begreppen bör ändras i och med att validitet som innebär mätning inte är det 

främsta intresset för kvalitativa forskare. Istället för reliabilitet och validitet har kriterierna 

tillförlitlighet och äkthet uppkommit som alternativ till bedömning av kvalitativa 
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undersökningar.  Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som har en motsvarighet i 

kvantitativ forskning. Dessa delkriterier har även legat till grund för denna studie. 

Det första kriteriet är trovärdighet som innebär att den sociala verkligheten framgår med 

önskad tydlighet. Det andra kriteriet är överförbarhet som innehåller individer eller gruppers 

gemensamma egenskaper. I detta kriterium handlar det om att ha fokus på det kontextuellt 

unika och betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studerats. Det tredje 

kriteriet är pålitlighet som innehåller redogörelse av alla faser av forskningsprocessen, 

problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, analys och data och 

likande. Det fjärde och sista kriteriet är en möjlighet att styrka och konfirmera. Detta 

kriterium handlar om att forskaren inte ska låta personliga värderingar eller teoretisk 

inriktning påverka utförandet eller slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2011). 

För att stärka trovärdigheten i min studie har jag gett samma förutsättningar för alla 

deltagarna. Alla deltagare har fått samma information om studien och dess syfte, blivit 

informerad om de etiska aspekterna, men även fått möjlighet att själva bestämma tid och plats 

för intervjuerna. Jag har använt mig av samma intervjuguide (bilaga 1) samt användningen av 

semistrukturerade frågor som bidragit till en struktur av intervjuförfarandet, men också gett 

upphov till följdfrågor. Att intervjuer spelats in har även stärkt trovärdigheten i studien 

eftersom att det har funnits möjlighet att återvända till transkriberingen när det har behövts för 

att undvika oklarheter. Det har även funnits en åtanke på den kontextuella sociala 

verkligheten som undersökts. I mitt fall var den kontexten i en kommunal verksamhet där två 

olika förvaltningar och avdelningar undersöks som är genusmärkta. Av denna orsak har det 

funnits en åtanke att en rättvis bild av de olika genusmärkta verksamheterna presenterats, men 

även förtydligat att studien avsett sig utgå från informanternas upplevelser, tankar och åsikter. 

För att stärka kriteriet, pålitlighet har jag i studiens metoddel beskrivit och redogjort för 

forskningsprocessens alla delar. Det finns tydligt beskrivet hur tillvägagångssättet sett ut samt 

att för- och nackdelar har presenterats. Dessutom har det funnits en genomgående motivering 

till de val som gjorts i studien.  Det viktigaste att ha i åtanke för att bevisa trovärdighet i 

studien är att personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen inte ska ha påverkat 

studiens slutsatser. I detta kriterium har jag haft i åtanke att helt bortse från den förförståelse 

jag hade innan jag började insamlingen av data. Dessutom sett till att den teoretiska 

inriktningen endast avsett sig för att mäta om teorierna kunnat bekräftas eller förkastas, vilket 

är det huvudsakliga i en deduktiv ansats.  

Trost (2010) beskriver även att det är viktigt att om någon annan skulle genomföra studien 

skulle de få samma resultat. I och med att tankar, känslor och upplevelser kan förändras över 

tid, är det inte alltid säkert att samma resultat skulle uppstå vid ett senare tillfälle. Däremot har 

jag försäkrat mig om att redogöra för alla steg i processen, bifogat intervjuguiden och 

redogjort för vilka teoretiska aspekter som legat till grund för studien. En annan tillförlitlig 

källa är att syfte, frågeställningar och teoretiska aspekter varit närvarande under hela 

skrivprocessen, vilket bidragit till att fokus legat på att studera det som var avsett att studera.  
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Etik 

Under min studie har jag haft i åtanke på Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska meddela de berörda deltagarna om studiens 

syfte. Deltagarna ska även informeras om vilka villkor som gäller för deras deltagande, att 

deltagandet är frivilligt och att de kan när de vill välja att avbryta sin medverkan. Detta fanns i 

åtanke redan från start, både vid utförandet av intervjuer, men också vid det inskickade 

informationsbrevet (bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själv kunna 

bestämma över sin medverkan. Det ska inhämtas ett samtycke från deltagarna som ett bevis 

på att de valt att ge ett samtycke för deltagandet i studien. För att säkerhetsställa att detta krav 

fullgjorts har jag informerat deltagarna och även låtit dem skriva under ett samtycke som ett 

bevis på att de valt att genomföra intervjun (bilaga 3). Det tredje kravet som är 

konfidentalitetskravet innebär att deltagarna ska ges anonymitet, personuppgifter och andra 

likvärdiga uppgifter ska förvaras så att obehöriga inte får tillträde till dessa. För att fullgöra 

detta krav har jag valt att namnge deltagarna med oidentifierade siffror och bokstäver. Jag har 

även haft i åtanke på att bevara uppgifterna på ett säkert ställe och arkiverat informationen allt 

eftersom. Nyttjandekravet som är det fjärde kravet innebär att materialet som insamlas från 

deltagarna endast ska användas till studiens forskning och dess syfte. För att säkerhetsställa 

detta har jag informerat deltagarna om vad det insamlade materialet ska användas till 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat och analys 

Inledningsvis beskrivs de två undersökta förvaltningarna i studien mer ingående. Därefter 

presenteras och analyseras de resultat som har framgått utifrån empirin. Resultaten 

presenteras främst utifrån de teoretiska begreppen; arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd, men 

även presenteras delar om stress i privatlivet.  

Min undersökning har genomförts i en kommunal verksamhet med två olika förvaltningar, en 

förvaltning som är mansdominerad och en förvaltning som är kvinnodominerad. Den 

mansdominerade förvaltningen är samhällsbyggnad där undersökningen inriktats mot och 

teknik och gatuavdelning. Denna avdelning arbetar i huvudsak med trafik, byggande, drift och 

underhåll av kommunala gator och vägar samt drift och underhåll av vatten och avlopp. 

Avdelningen arbetar även för att planera och utveckla en trafiksäker och tillgänglig stad. Den 

kvinnodominerade förvaltningen är socialtjänsten där avdelningen stöd och omsorg 

undersökts. Stöd och omsorg ansvarar för alla medborgare under 65 år som behöver stöd i sin 

sociala situation på grund av funktionsnedsättning. Individer och familjer som inte klarar av 

att lösa sin situation erbjuds stöd i form av exempelvis personlig assistans, boende, daglig 

verksamhet. Någonting som de båda verksamheterna har gemensamt är att de befinner sig i en 

offentlig verksamhet, med andra ord en politisk styrd verksamhet. Tidigare forskning visar på 

att det finns olika förutsättningar, skillnader och likheter mellan dessa två genusmärkta 

verksamheterna när det kommer till arbetskrav och kontroll (Arbetsmiljöverket, 2014:3).  

Arbetskrav i den mansdominerade verksamheten 

Samtliga manliga informanter från den tekniska verksamheten upplever att arbetskraven i 

arbetet är tillräckliga och att de kan hantera dem. Framförallt upplever de att det är en rimlig 

arbetsbörda och att de hinner till största del vad de ska i deras dagliga arbete. Det är en god 

balans med vad som förväntas av dem samt att de samtliga beskriver att de har tillräckligt 

med kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Två av de fem informanterna beskriver 

upplevelsen av arbetskraven på detta sätt: 

Ja, jag kan väl känna från början när jag började jobba så kunde jag ta hem jobbet lite grann, men nu när jag 

går ut genom dörren då tänker jag inte mer på jobbet. Jag tycker jag har en rimlig arbetsbörda (informant 1). 

Det är nog på grund av att jag har en rimlig arbetsbelastning och att jag har koll på mina arbetsuppgifter och 

att jag har den kompetens som krävs för att jag ska utföra dem. Det är kanske det som gör att det inte blir 

jättestressigt eller så eftersom att man hinner beta av det man ska göra. Listan växer inte (informant 3). 

Erikssons (1991) begrepp kognitiv stimulering bekräftas till stor del av de manliga 

informanterna. De upplever sig hinna de arbetsuppgifter de ska kopplat till den disponibla tid 

som finns samt att de har tillräckligt med erfarenheter och kunskaper som krävs. Däremot 

finns det självklart vissa perioder i arbetet som kan vara lite mer stressiga och som är lite mer 

tidskrävande där högre krav ställs. Framförallt upplever informanterna att det blir en press då 

det ställs krav från olika håll, från medborgare, från underställda och från överordnade. De 

upplever sig ha ett stort ansvar att se till att uppdragen blir utförda och att de får ett gott 

resultat samt att de skattepengar som finns hamnar på rätt plats och att medborgarna ska 

känna sig nöjda. Dessutom har de även ansvar över medarbetare och budget. De intervjuade 

informanterna har mellan 4- 26 medarbetare att ansvara över.  
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Två av de fem informanterna anmärker om press och stress kopplat till medarbetarna. En 

informant förklarar denna press på detta sätt: 

Vissa gånger är det en hård press och ibland förekommer personalbekymmer, oftast när det är personal finns 

det ingen lösning. Framförallt när det handlar om psykisk ohälsa, det är inte lätt att hantera och rehabilitera 

(informant 5). 

Citatet beskriver det som några andra känner sig in i att så länge det finns medarbetare som 

fungerar och mår bra är det inget problem med att vara chef och arbetsledare. Det är viktigt att 

det fungerar mellan varandra för att arbetet ska underlättas och flyta på i verksamheten. Andra 

typer av krav som informanterna upplever som stressande är krav och förslag som kommer 

från överordnande, men även möten som förekommer till stor del i arbetet. Möten som 

förekommer kan ibland vara tidskrävande och i många fall leda till att arbetsuppgifterna som 

ska utföras halkar efter. Istället för att befinna sig på mötet kunde andra arbetsuppgifter hunnit 

göras eller att man kunnat planera inför kommande arbetsuppdrag. 

Vid frågan om vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som informanterna hade i det dagliga 

arbetet svarade de flesta av dem att det handlar till stor del om planering och ledning och 

fördelning av arbeten. När det kommer till upplevelsen av arbetsuppgifterna är det majoriteten 

av informanterna som har intryck av att det är till stor del är repetitivt och återkommande 

arbetsuppgifter. Detta beskriver Karasek och Theorell (1990) om att psykiska arbetskrav 

tenderar att vara enformiga.  Arbetsuppgifterna består till stor del av planerade arbetsuppdrag 

som uppkommer av kommunen, företag eller privatpersoner. Arbetsuppgifterna är även till 

stor del årsbaserade. En informant uttrycker det på detta vis: 

Det är mycket same,same… om du tänker årscykeln. På våren blir det att vi sopar gatorna, sen hyvlas det och 

saltas det, dikesklippning, sen börjar man med hösten och då ska plogarna fixas och sandspridningen… same 

same och så plogningen och sandningen och så börjar det om (informant 1). 

Samtliga informanter beskriver att de planerade arbetena gör att de kan ha en tydlig struktur 

över arbetsuppgifterna. De vet vad som ska göras och är medveten om vad som krävs. I och 

med att det till stor del är årsbaserade arbetsuppgifter kan flertalet redan månader i förväg 

planera för vad som behövs göras, beställa plogpinnar, beställa maskiner eller sand beroende 

på vad som kommer att behövas inför de planerade arbetena. Fyra av fem informanter 

beskriver att stress uppstår när dessa planeringar omkullkastas på grund av oförutsedda och 

oplanerade arbeten. Det kan handla om vattenläckor som uppkommer och som måste åtgärdas 

snabbt och under en kort tid eftersom det är många som blir drabbade om vatten inte finns. 

Däremot förklarar informanterna att dessa oförutsedda och oplanerade arbeten inte 

förekommer så ofta, vilket gör att stressen inte alltid är påtaglig och infinner sig under längre 

perioder. Med stöd av Allvin et al (2006) beskrivs det att känslan av stress uppstår när det 

finns brist på kontroll. I detta fall visar resultatet på att stressen inte blir påtaglig på grund av 

att kontrollen inte förloras i så hög utsträckning. Informanterna beskriver även att när 

oförutsedda arbeten uppkommer finns det till stor del möjlighet att prioritera och göra om i 

planeringen. Det finns alltid arbetsuppdrag som är mindre viktiga än andra och som går att 

proritera och andra arbetsuppgifter som kan läggas åt sidan. Eriksson (1991) diskuterar om 

copingstrategier som handlar om hur man hanterar arbetskraven och just prioritering är den 

vanliga copingstrategin som informanterna använder sig av när det gäller att hantera 
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arbetskraven. Även är det vanligt att delegera över till någon annan arbetskollega för att 

underlätta arbetsbördan.  

Arbetskrav i den kvinnodominerade verksamheten 

De kvinnliga informanterna hade olika uppfattningar om de arbetskrav som ställs på dem. 

Fyra av sex informanter upplever att arbetskraven är rimliga, men att det går i perioder, vissa 

perioder är mer rimliga än andra. En informant upplevde att kraven inte alls var rimliga 

överhuvudtaget utan att de snarare var oändliga, att det är många arbetsuppgifter och 

ansvarsområden att ansvara över, som arbetsmiljön, medarbetare, ekonomi, men också 

brukare och anhöriga. Alla delar ska fungera och hållas koll på. Majoriteten av de andra 

chefer som upplevde att arbetskraven är högre periodvis pekar på den arbetsbelastning som 

finns kring bemanning och antalet medarbetare. Två av informanterna beskriver det på detta 

sätt: 

Just det här med bemanningen, att jag ska sitta och bemanna själv, det tänker jag inte är rimligt. Den 

arbetssituationen tycker jag inte är okej (informant F). 

Det som jag önskar är att jag inte skulle ha mer medarbetare under mig för att man ska hinna ha en nära dialog 

och kunna se och hinna bromsa. Är det någon som är sjukskriven så kanske man inte hinner ta hand om den 

personen, det hinner man inte om man har fler personer (informant B). 

Dessa citat beskrivs de situationer och krav som cheferna i den kvinnodominerade 

förvaltningen upplever. Bemanningsfrågan är någonting som alla informanter berättade om. 

Det måste alltid finnas personal som arbetar i grupperna och är en medarbetare sjuk eller borta 

måste alltid den ersättas med en annan. Informanterna upplever att det finns brist på vikarier 

att tillgå i verksamheterna samt att det läggs ner en stor arbetsbelastning på att ringa och 

försöka hitta vikarier när ordinarie personal är sjuk eller borta. Samtliga informanter beskriver 

att det är tiden de lägger ned på bemanning som gör dem stressade. Bemanningsfrågor är den 

viktigaste frågan att ta itu med och därför måste de lägga andra arbetsuppgifter åt sidan när en 

bemanningssituation uppstår. Många uttrycker även att det finns en oro över att hitta vikarier 

och personal som kan arbeta just eftersom att de vet att brukaren är i ett behov av hjälp dygnet 

runt. De känner att de har ett stort ansvar över att se till att personal alltid finns att tillgå och 

ibland måste även ordinarie personal ringas ut på arbete eftersom det inte finns tillgängliga 

vikarier. Det är även någonting som informanterna beskriver är stressande eftersom de 

upplever att ordinarie personal också behöver få vila när de är ledig. De ska känna att när de 

är hemma ska de kunna återhämta sig. Med stöd av Eriksson (1991) har informanterna en 

kombination mellan kvantitativ överstimulering och kvalitativ understimulering eftersom de 

upplever att det finns svårigheter med bemanningssituationen samt att en större del av deras 

arbetstid går åt till att hitta vikarier.  

Några av informanterna beskriver även att antalet medarbetare är en oro som kan påverka 

stressnivån framöver. I nuläget har dem mellan 35-45 medarbetare som de ansvarar över. De 

berättar att det inte finns något tak över vart gränsen går för hur många medarbetare de ska ha. 

Några av dem beskriver även att antalet medarbetare växer hela tiden eftersom ärenden dyker 

upp kontinuerligt. I nuläget finner informanterna att det fungerar bitvis med antalet 
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medarbetare, men om det fortsätter växa kommer arbetskraven alltmer öka. Det kommer att 

bli mer att följa upp och hålla koll på. En informant beskriver även problemet på detta sätt: 

Ju mer du är chef över desto mer kan ju hända givetvis så antalet säger ju sitt. Vi skulle önska att det finns ett 

tak som säger att ”25” då bryts det, nå mer än så får ni inte ha, då blir det ytterligare en till. Något sånt har vi 

inte utan det kommer bara in fler och fler (informant E). 

Detta citat beskriver en oro som finns att informanterna känner att arbetskraven och 

arbetsbelastningen kan komma att öka alltmer. Om de får fler medarbetare blir tiden att hinna 

med rehabilitering och arbete för att förebygga ohälsa hos medarbetarna svårare, även finns 

det större risk att inte hinna med arbetsuppgifterna. Vid frågan om de upplevde att de hinner 

vad de ska i det dagliga arbetet var det fyra av sex som ansåg att de inte hann med allt. Detta 

bekräftas i vad Berglund et al (2009) beskriver, att psykiska arbetskrav kan grunda sig i att 

tiden för att hinna arbetsuppgifterna inte är tillräcklig. Orsaken ligger i att man aldrig vet vad 

som väntar eller vad som dyker upp. De kan ha en planering för vad de ska göra, men den 

fallerar när annat dyker upp som är viktigare att ta tag i för stunden, vilket gör att andra 

arbetsuppgifter skjuts åt sidan. Däremot beskriver informanterna att det finns dagar och 

perioder då det är lite lugnare. I dessa perioder kan de arbeta mer med sådant som de inte 

hunnit med tidigare, löner eller samtal som ska ringas eller liknande.  

Alla informanter upplever att arbetsuppgifterna till stor del är varierande eftersom deras 

verksamhet är i ständiga förändringar. Det kan komma förslag från deras chef eller 

socialchefen och beslut som ska implementeras i verksamheten. Även beskriver 

informanterna att de kan ha en tydlig planering för dagen, men att den alltid i stor utsträckning 

omkullkastas eftersom att det alltid kommer någonting emellan. Däremot är det även 

återkommande arbetsuppgifter som medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsplatsträffar och 

likande som återkommer varje månad och år.  

Egenkontroll i den mansdominerade verksamheten 

Enligt Eriksson (1991) finns det två olika typer av egenkontroll, kontroll i arbetet och kontroll 

över arbetet. Det handlar om beslutsfattandet av att kunna påverka det egna arbetets upplägg 

och hur mycket man kan säga till om, men även möjligheten att lära sig nya saker och utnyttja 

sina kvalifikationer. Samtliga informanter i den mansdominerade verksamheten hade likartade 

uppfattningar om kontrollen i och över arbetet. De upplever att de har stort inflytande över 

sina arbetsuppgifter, att de får vara med och planera dem och bestämma vart och när de ska 

utföras. De berättar att de får fria händer att själv bestämma mycket, men att chefen har ett 

visst inspel, men i det stora hela har de ett stort handlingsutrymme. En av informanterna 

berättar så här: 

Helt och hållet. Det är mitt ansvar. Sen har min chef såklart inspel också, men i det stora hela är jag väldigt fri i 

mitt arbete. Jag får lägga upp arbetet hur jag känner och hur jag vill göra (informant 5). 

Egenkontrollen kopplat till beslutsfattandet är bekräftat av informanterna. De har möjlighet att 

bestämma fritt hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter och uppdrag inom en given 

tidsram. Även får de ett stort förtroende från deras chef att kunna få bestämma mycket själv. 

Även förmedlar samtliga informanter att de i arbetet lär sig hela tiden. De får möjligheter att 

välja i princip vilka kurser de vill gå på och utveckla sin kompetens, men också att deras 
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chefer uppmanar dem att gå på kurser och mässor för att få utveckling. De förklarar även att 

det är ett eget ansvar över att anmäla sig till kurser, men att budgeten också har ett inspel, att 

det handlar om prioritering. Åtminstone finns det alltid någon kurs eller mässa varje år.   

En av avdelningarna som undersökts är en resultatenhet. En resultatenhet kan beskrivas som 

ett eget bolag inom kommunen, vilket innebär att de inte använder sig av skattefinansierade 

inkomster. Det i sin tur innebär att de kan förhålla sig med budgeten och resurserna på ett 

annat sätt. Syftet med att de bilade en resultatenhet var för att se hur mycket de kostade och få 

en förståelse om den ekonomiska ramen för verksamheten. De har sina egna maskiner och 

fordon och drar in sina egna pengar exempelvis genom kontoret. En informant beskriver 

illustrationen av resultatenheten på detta sätt: 

Tanken med att vi bilade en resultatenhet var väl från början för att få en uppfattning om ”vad kostar vi”,” vad 

kostar vi per timme”. Om vi har ett åkeri, fungerar det som en tidspress på egna marknaden, egen vinning på 

marknaden. Det är en fördel för oss att kunna ta reda på hur mycket vi egentligen kostar, annars kanske vi inte 

kunnat vara kvar (informant 1). 

Hood (1995) beskriver att skapandet av resultatenheter uppstår för att kunna effektivisera 

kostnader och upprätthålla en tydlig budgetering. Det handlar också om att kunna skapa 

konkurrens i den offentliga sektorn för att konkurrera på den egna markanden. Detta visar på 

att det finns tydliga drag av NPM i den tekniska verksamheten. Det finns kontroll över 

budget, men cheferna på denna sida har ett större ansvar över budget och är inte beroende av 

att få in skatteintäkter. Det är ett bevis på att finns en tydlig egenkontroll för informanterna att 

kunna påverka sin arbetssituation och förhållandet till budgetering.  

Vid frågan om vad informanterna upplevde var mindre bra med arbetet svarade majoriteten att 

det negativa var att de befinner sig i en politiskt styrd organisation. Några av informanterna 

beskriver att kontrollen att påverka vissa politiska beslut är ibland svårt. Vissa beslut att köpa 

vissa maskiner eller inventarier tar längre tid, även upplevs personalanknutna mål som sega. 

En informant beskriver det på detta sätt: 

Det är väl då man jobbar i en politiskt styrd organisation så är man lite bakbunden. Vissa beslut är lite sega. 

Lönerna kan man inte heller påverka, sen har vi svårt med rekrytering i vissa enheter här. Vi har svårt att 

matcha lönen med de privata. Man får ständigt kämpa med det (informant 4). 

En annan informant beskriver att de inte alls känner sig påverkad av de politiska besluten 

förutom att de måste förhålla sig till direktiv och budgetar. Däremot beskriver informanten 

vidare att tjänstemännen som arbetar i verksamheten får en möjlighet att vara med och 

påverka och att de har mycket att säga till om. Andra beskriver att påverkan av politiska 

beslut bidrar till att de egna planer omkullkastas på grund av det är någonting som politiken 

beslutar ska byggas eller göras snabbt eller liknande. En annan informant beskriver att 

direktiv på teoretiska arbetsuppgifter från överordnade ibland stressar. Det kan handla om 

arbetsuppgifter som är tidskrävande och som upplevs som meningslösa samtidigt som det 

finns en upplevelse av att det finns mycket annat att göra och leverera och av den orsaken kan 

stress uppstå.  
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Egenkontroll i den kvinnodominerade verksamheten 

Den egenkontroll som informanterna i den kvinnodominerade verksamheten upplever är 

olikartad. Det finns olika uppfattningar om kontroll kring handlings- och beslutsutrymme. 

Majoriteten av informanterna beskriver att de kan påverka sina arbetsuppgifter till viss del. 

Hur den dagliga planeringen ska genomföras kan de planera, de får själva välja när de ska 

ringa samtal och lägga upp de bitarna som uppkommer under dagen. Däremot upplever 

majoriteten att i och med att leder på distans och inte befinner sig hos brukarna och 

medarbetarna hela tiden kan de inte kontrollera allt, att kontrollen över vad som sker i arbetet 

många gånger inte kan påverkas.  

Mycket kan jag inte påverka eftersom jag kan inte vara den som är på plats hela tiden och se hur allt går. Även 

om jag är arbetsledare kan jag säga vad jag förväntar mig, men jag har svårt att se och följa upp det eftersom 

jag inte kan vara där hela tiden (informant D). 

En annan informant beskriver det på ett annat sätt: 

Det kan ju hända saker i en grupp och det kan ligga och gro saker och ting som jag inte får reda på innan det 

gått för långt. Det blir så stort så istället för om jag fått reda på det tidigare så hade jag kunnat motarbeta det 

(informant F). 

Dessa citat beskriver att informanterna inte alltid kan påverka eller ha kontroll över vad som 

sker i arbetet. Detta beskriver Berglund et al (2009) att det är en skillnad på kontroll i arbetet 

och kontroll över arbetet. Det är svårt att förutse om någon blir sjuk eller att en arbetsgrupp 

inte ska ha problem eller liknande saker, vissa saker går inte att påverka alls. Däremot 

beskriver några av informanterna att arbetsgrupperna är duktiga på att höra av sig om problem 

uppstår, men ibland är kontrollen att hänga med vad som händer bristfällig.  

Majoriteten av informanterna upplever också att de inte kan kontrollera hur arbetsuppgifterna 

ska se ut. De upplever mer och mer att de börjat arbeta mer administrativt än med ledning. 

Många önskar sig kunna arbeta mer med sina medarbetare i arbetsgrupperna och få nära 

dialoger, men på grund av att tiden inte räcker till och att arbetet kräver mer administrativa 

arbetsuppgifter kan de inte alltid påverka situationen.  

Ibland upplever jag att vi har mycket administrativt. Jag brukar ibland skoja om att jag gått 3,5 år på 

universitetet för att jobba med bemanningsfrågor. Det är lite frustrerande, ibland önskar jag att det skulle finnas 

bättre lösningar, att man kunde ägna mer tid att vara med grupperna, eller att jobba med personalfrågor, 

visioner och mer övergripande frågor (informant C). 

En annan beskriver det så här: 

Det är så mycket administration idag och det kommer bara mer och mer samt mycket verksamhetssystem som vi 

ska anpassa oss till, inte dom till oss. Man sitter med olika dataprogram och dokumenterar väldig mycket och 

man sitter och gör det mesta vid datorn. Väldigt lite ledarskap, för att man hinner inte… (informant E). 

Samtliga informanter förklarar att de vill arbeta mindre administrativt och mer med 

arbetsledning. Även beskriver informanterna att stödfunktionerna inte alltid fungerar. Det 

handlar exempelvis om bemanning och dataprogram och liknande. Det bildar en stress hos 

informanterna när stödfunktionerna inte fungerar, även det tekniska som inte fungerar. 

Informanterna beskriver att de använder sig dagligen av datorn och uppstår det problem med 
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tekniken bidrar det istället till att det blir ytterligare arbetsuppgifter som läggs på. Det blir mer 

att göra och krånglar det exempelvis med lönesystemet som man använder i datorn så är det 

svårt att också ringa ut till alla medarbetarna eftersom det är så pass många och de arbetar inte 

alla samtidigt. Med stöd av Eriksson (1991) visar detta på att stress hos de kvinnliga 

informanterna uppstår när kontrollen är bristfällig kopplat till de olika tekniska system. 

Tre av sex informanter upplever även att kontrollen att påverka arbetet i verksamheten är 

bristfällig eftersom de måste förhålla sig till det som de får via överordnade. Exempelvis att 

de ska införa mer hälsosammare scheman, att det ska planeras om och riktlinjer att förhålla 

sig till samt att ge ut informationen till varje arbetsgrupp. Dessa politiska beslut upplevs som 

okontrollerbara och någonting som de får finna sig i. En informant beskriver det så här: 

En sak som jag tänkt på sen jag började är att vi har ett budgetansvar, men den här budgeten fastställs av 

politiken. Den är väldigt svår att förändra även fast man påtalar om det. Man gör bedömningar att brukare 

behöver ett större hjälpbehov än vad de behöver tidigare, men budgeten blir aldrig ändrad (informant D). 

Många informanter beskriver att det ibland är frustrerande att vissa beslut och riktlinjer 

presenteras, men att de istället försöker tänka positivt eftersom det är ingenting som de kan 

påverka i alla fall. De kan fråga om varför beslut tagits och vilka resultat beslutet ska genera i, 

men kontrollen att påverka är bristfällig. De får infinna sig i de beslut som tas eftersom det är 

begränsade i att de befinner sig i en politisk styrd organisation. 

När det kommer till upplevelsen av tydliga riktlinjer i arbetet beskriver majoriteten av 

informanterna att riktlinjerna för hur de ska arbeta till viss del är otydliga. Dels för att det inte 

finns någon arbetsbeskrivning som beskriver hur de ska arbeta, men även finns det oklarheter 

i samverkan och ansvaruppdelning. Ibland beskriver vissa att det är oklart om vem som bär 

ansvaret för vad och inte och vart gränsdragningen går. En informant beskriver att det står vad 

de ska ansvara över, men hur de ska arbeta med det är en annan sak. En informant uttrycker 

sig så här: 

Alltså vi har ingen arbetsbeskrivning som beskriver ”det här och det här ska du göra” så har vi inte. Vissa 

grejer, vissa ansvarsbitar, men då får man jobba ganska mycket inom eget huvud med det. Sen finns det riktlinjer 

inom vissa bitar som man kan få reda på via information. Vissa områden är mer tydliga än andra. Så är det när 

man jobbar med människor också (informant B). 

En annan informant beskriver gränsdragningen på detta vis: 

Dock är det svårt med gränsdragandet, exempelvis när vi startade upp en ny bemanning, vad ska vi göra, vad 

ska dom göra. Även ett nytt lönecenter, vad ska vi göra, vad ska dom göra. Det är alltid en tid innan man satt 

riktlinjerna för det, vad som förväntas av mig som chef har jag tydligt, men kring samverkan är det otydligt, vem 

gör vad (informant C). 

Vidare beskriver informanterna att vissa områden är mer tydliga än andra. De beskriver även 

att verksamheten är i ständig förändring, vilket gör att ansvarsområdena ibland tenderar att bli 

oklara. Däremot upplever informanterna att det alltid finns någon att fråga om oklarheter 

uppstår. Antingen vänder de sig till varandra och frågar eller till deras chef som kan svara på 

om det hör till deras ansvarsområden eller inte.  
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Möjligheten att använda sin kompetens och sitt lärande i arbetet upplever majoriteten av 

informanterna att de får. Två av de sex informanterna beskriver att de önskar sig kunna 

använda sin kompetens i arbetet i högre utsträckning. De flesta vill som tidigare nämnt arbeta 

närmare arbetsgrupperna och använda mer av de ledarskapsegenskaperna som de har, men på 

grund av tidsbrist hinner de inte alltid det, vilket gör att de inte kan använda all kompetens 

som de önskar sig egentligen. Många av informanterna beskriver också att eftersom de arbetar 

med människor är de medveten om att varje situation är unik. Där gäller det att lyssna in 

situationen och göra en bedömning därefter. Majoriteten av informanterna har tidigare arbetat 

med människor och av den orsaken bedömer dem att de får möjligheten att kunna använda sin 

kompetens och sitt lärande av de erfarenheter som de har. De får även möjligheten att 

utveckla sin kompetens och sitt lärande genom kurser och utbildningar som tillhandahålls.  

Socialt stöd i den mansdominerade förvaltningen 

Det informativa stödet för männen var till stor del god. Majoriteten av informanterna 

upplevde att de har en god kännedom om målen som de arbetade för i verksamheten. Det 

fanns tydliga riktlinjer för hur de skulle arbete. Många kände sig bekväma med den biten 

eftersom att de arbetat länge och hade därmed god kunskap om de mål som de strävar efter. 

Däremot beskrev en informant om att det finns en skillnad på de politiska målen som fastställs 

och de mål som de arbetar för i verksamheten. De politiska målen som är fastställda upplevs 

som otydliga eftersom att de inte upplevs bryta ner till deras nivå i verksamheten. En 

informant beskriver att de istället gör egna mål som de strävar efter i deras verksamhet. 

Citatet för att förklara detta presenteras så här: 

Målen ovanifrån är inte helt tydliga, de bryter inte ned på våran nivå utan vi gör egna mål. Målen vi har är 

kopplade till drift och underhåll, trafiksäkerhet, tillgänglighet och liknande. Sen får man hoppas att de målen vi 

arbetar för går lite in på de politisk styrda målen, annars vore det konstigt (informant 5). 

Detta beskriver att upplevelsen av de poliskt styrda målen inte alltid är så tydliga att följa och 

därför har verksamheten istället utformat egna mål som de strävar efter i verksamheten. 

Samtliga informanter upplever att det till stor del är tydligt vad som gäller i verksamheten och 

vilka mål som de arbetar utefter. Informanterna beskriver att informationen om de mål de ska 

arbeta för i verksamheten uppkommer via samverkansmöten med ledning. De stämmer av i 

vilken riktning de ska arbeta i och att alla strävar mot samma mål. En informant kommer till 

tals om detta i citatet nedan: 

Vi får information från samverkansmöten om hur vi ska jobba. I ledningen går vi igenom målen, alla jobbar mot 

samma mål (informant 2). 

Även beskriver informanterna att det finns möjlighet att rådfråga varandra om oklarheter 

uppstår, men även kan information uppkomma genom andra stödfunktioner som exempelvis 

personalkontoret.  

Det informativa stödet (Eriksson, 1991) handlar också om uppskattning och konstruktiv kritik 

i arbetet. Vid frågan om uppskattning svarade samtliga informanter att de kände sig 

uppskattade i arbetet. Uppskattningen kommer både från medarbetare, arbetskollegor samt 

chefer. Uppskattningen visade sig främst genom att de hör det från sina medarbetare och 

chefer. De beskriver även att de får beröm när de gjort något bra i arbetet. De märker även av 



27 
 

att de är sällan de fått höra någonting negativt utan uppskattningen är till stor del positiv. 

Upplevelsen av det emotionella stödet skiljer sig mellan informanterna. Majoriteten av 

informanterna upplever att det emotionella stödet inte används i arbetet eftersom det inte finns 

något behov av det. Däremot beskriver tre av fem informanter att de har någon som de kan 

vända sig till när de behöver prata av sig om arbetet. De beskriver att de kan vända sig till 

någon medarbetare eller till chefen när de behöver prata. En informant beskriver det så här: 

Jag kan prata med mina kollegor och min chef som också är en kollega. Vi har högt till tak och kan diskutera om 

problem som uppstår (informant 1). 

En annan informant beskriver att de är en hjälpsam arbetsgrupp och att det alltid finns någon 

att vända sig till om man behöver prata eller känna uppskattning. En av informanterna 

beskriver att det emotionella stödet inte användas i så stor utsträckning, utan att det snarare är 

andra som kommer till honom för stöd snarare än han själv. Däremot beskriver informanten 

vidare att det finns att tillgå emotionellt stöd om behov skulle finnas. En annan informant 

beskriver att det emotionella stödet inte alls finns och inte fungerar på arbetsplatsen. 

Informanter beskriver det genom att det inte finns någon att vända sig till samt att det inte 

förekommer så ofta att man pratar med varandra i det dagliga arbetet om problem som 

uppstår.  Snarare upplever informanten att det är lättare att vända sig till någon utomstående 

än någon i verksamheten.  

Samtliga informanter från den manliga verksamheten påpekar att det finns ett fungerande 

instrumentellt stöd. Med stöd av Eriksson (1991) handlar instrumentellt stöd om samarbete.  I 

verksamheten finns ett naturligt samarbete på arbetsplatsen och tillsammans hjälps man åt för 

att lösa olika situationer eller om handräckning behövs. Om någon är sjuk eller borta 

beskriver även informanterna att det är en självklarhet att man hjälps åt med 

arbetsuppgifterna. Är det någon som börjat ett projekt hjälps de åt för att lösa det. 

Handräckningen fungerar på två led, antingen vänder man sig till sin kollega eller chef.  

Informanterna uttrycker att deras arbetsplats har ett öppet klimat. En informant beskriver 

samarbetet på detta sätt: 

Har någon påbörjat ett arbete som ska vara klart väldigt snabbt så får man hjälpas åt. Vi hjälper varandra 

väldigt bra. Det är viktigt att känna att om man är sjuk så löser dom andra det så gott det går (informant 4). 

Detta citat förmedlar samarbetet som finns i verksamheten. Det finns alltid resurser att tillgå 

och det finns ett fungerande samarbete. Informanterna beskriver även att de i de olika 

grupperna hjälper varandra. Om det är mer arbetsbelastning på Vatten och avloppsidan hjälps 

man åt från gatusidan. Även fungerar det likadant med ledningen, att om någon chef eller 

arbetsledare är borta från en avdelning så hjälps de tillsammans åt ändå även om man är från 

en annan avdelning. De försöker hela tiden att se till helheten och hjälpas åt där det behövs. 

Socialt stöd i den kvinnodominerade förvaltningen 

Samtliga informanter i den kvinnodominerade verksamheten hade till viss del kännedom om 

de mål de strävar mot. Två av sex informanter beskrev att målen är tydliga eftersom de arbetat 

länge i verksamheten och varit i olika befattningar som bidragit till att de fått goda 

erfarenheter om vilka mål man arbetar mot. Samtliga informanter är överens om att de mål de 
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arbetar för handlar i huvudsak om att se till att brukarna har det bra, men även de medarbetare 

som arbetar med brukarna.  

Tre av de sex informanterna beskriver att målen inte riktigt är mätbara. Målen som de arbetar 

för följs inte upp och tiden för att hinna med uppföljning och reflektion är bristfällig. En 

informant beskriver det så här: 

Målen är väl inte så tydliga… frågan är väl om man använder sig av dom och följer upp dom, man bara jobbar 

på. Vi är ganska mycket uppstartare och bara kör medan vi inte alltid har tid med uppföljning och reflektion. 

Det kanske inte blir så tydligt. Vi jobbar nog för dom, men vi tänker nog inte så mycket på det (informant F). 

Citatet ovan uttrycket det som flera andra informanter beskriver. En annan problematik som 

flertalet informanter beskriver är att det också ibland är svårt att utforma övergripande mål när 

man arbetar med människor. Vissa brukare har inte den kommunikativa kapaciteten, vilket 

gör att det kan vara svårt att sätta ett mål för hur man ska arbeta. Därmed är målen inte alltid 

mätbara och tydliga i alla situationer.  

Vid frågan om informanterna upplevde att de kände sig uppskattade i arbetet svarade 

majoriteten att de bitvis kände sig uppskattade. De kände sig uppskattade av sina 

arbetskollegor som finns där och stöttar upp varandra och ger beröm när man gjort någonting 

bra i arbetet. När det kommer till medarbetare beskriver flertalet informanter att de inte alltid 

känner sig uppskattade. En informant beskriver det så här: 

Det beror på vad man gör för något. När man ska göra om ett schema så är man inte lika uppskattad i hela 

gruppen för då är det någon som måste förändra något som känns tryggt… eller om man tar något beslut som 

inte uppskattas hos alla (informant B). 

En annan informant beskriver på detta vis: 

Nja, inte alltid, men det är kanske en del av rollen också, man är inte alltid älskad av alla. Däremot har jag inte 

problem med att ta obekväma beslut om jag står för det (informant C). 

Dessa citat belyser hur den uppskattning som finns på medarbetarnivå. Många beskriver att i 

rollen som arbetsledare måste vissa beslut tas oavsett om några blir missnöjda eller inte. 

Medarbetarna arbetar i en verksamhet som är föränderlig och beslut om schemaförändringar 

eller liknande måste tas, det är en del av deras roll. Vissa av informanterna beskriver att det 

självklart finns stunder då uppskattning och beröm också förekommer, men när man har så 

många medarbetare kan inte alla bli nöjda över besluten som tas.  

Informanterna beskriver även att det finns uppskattning från sin chef. Om de gjort något bra 

brukar deras chef berömma dem. Bekräftelsen redogör informanterna också visas i att de 

faktiskt är kvar på arbetsplatsen. Om de hade gjort ett mindre bra arbete upplever de att de 

inte skulle vara kvar. Det finns med andra ord en outtalad uppskattning som cheferna själva är 

medvetna om. En av informanterna beskriver även att behovet av uppskattning och beröm 

beror även på hur man är som person, alla har olika behov av det. Däremot är det viktigt att 

man både ska kunna ge och kunna ta, vilket informanterna förmedlar att de gör i arbetet 

genom att berömma kollegorna emellan och sina medarbetare. Med stöd av Eriksson (1991) 

är det emotionella stödet viktigt för att kunna motverka stress och få en känsla av 
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gruppsammanhang. Detta är någonting som informanterna i verksamheten kan uppfatta som 

en brist i eftersom att de inte alltid upplever en uppskattning från alla håll i och med att 

bristen av uppskattning av medarbetarna är märkbar.  

Det emotionella stödet handlar enligt Berglund et al (2009) om att finns där för varandra i 

situationer som är påfrestande. Samtliga informanter beskriver att det alltid finns någon de 

kan vända sig till för att prata. Främst vänder de sig till sina arbetskollegor eftersom de har 

förståelse om vissa saker som de kan gå igenom eftersom de alla sitter i samma sits. Bara den 

biten uttrycker informanterna är ett stöd i sig. Informanterna beskriver även att de går på 

handledning som är ett tillfälle att få emotionellt stöd. En informant beskriver handledningens 

betydelse i citatet nedan: 

Sen går vi på handledning. Det är också ett tillfälle att liksom få tömma lite grann och få någon som är 

utomstående som kan se det från ett annat synhåll. Det tycker jag är jättebra att vi har handledningstillfällen 

(informant F). 

Detta beskriver informanterna vara en fördel för det emotionella stödet, att de kan prata ut och 

hjälpas åt vid svåra situationer och att de har varandra att vända sig till om de behöver prata 

om någonting som uppstått i arbetet eftersom de vet att de andra sitter i samma situation eller 

har varit med om liknande situationer. Med stöd av Eriksson (1991) visar detta på att 

emotionellt stöd har en direkt betydelse för individers hälsa och välbefinnande, framförallt för 

att stressen hos informanterna inte är lika påtaglig tack vare stödet de ger till varandra.  

Det är en självklarhet att informanterna i den kvinnodominerade verksamheten hjälps åt när 

någon behöver hjälp eller har mer arbete än en själv. De uttrycker att de brukar vända sig till 

varandra och fråga om de behöver hjälp, speciellt i stressiga perioder. Ibland kan en 

arbetskollega ha mer än en själv och då hjälper informanterna varandra och kan ta över vissa 

arbetsuppgifter. Dessutom är någon borta eller sjuk så är det en självklarhet att man hjälps åt i 

grupp och tar över sin kollegas arbetsuppgifter. Om en arbetskollega är borta några dagar 

brukar inte det bli ett problem utan då hjälps alla åt med bemanning för att se till att personal 

alltid finns ute i arbetsgrupperna. Däremot finns det begränsningar i hur mycket man kan 

hjälpas åt. Flera informanter förklarar att det instrumentella stödet är begränsat.   

När man är borta eller sjuk kan man kan inte alltid lämna över jobb till sin kollega för de är inte insatt i 

problematiken och i personalen och brukarna. Konflikter och problem låter man alltid ordinarie chef ansvara 

över (informant D). 

Detta citat beskriver att handläggningen av det instrumentella stödet begränsar sig i att man 

inte alltid kan ta över alla arbetsuppgifter. Frågor som rör bemanning, löner och fakturer är 

någonting som man kan hjälpas åt med, men om någon är borta under en längre period kan 

man inte gå in i konflikter eller lösa problem som kan uppstå. Tiden räcker inte till samt att 

det är upp till varje ordinarie chef att besluta över hur denne vill göra eftersom den är mer 

insatt i situationen mellan medarbetarna och brukarna. Med stöd av Eriksson (1991) visar 

detta på att det handgripliga stödet fungerar mellan varandra när det kommer till samarbete 

och med vissa arbetsuppgifter. 
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Upplevelsen av stress utanför arbetet i den mansdominerade verksamheten 

Tidigare forskning visar på att män är mindre stressade när de kommer hem än vad kvinnor 

är. Orsaken som ligger bakom är det oavlönade arbetet (Connell et al., 2015). Den tidigare 

forskningen visar på att kvinnor i större utsträckning tar det största ansvaret för familj och 

hem (Jansson et al., 2012). Tre av fem informanter beskriver att de inte känner sig stressade 

när de kommer hem. De kan släppa arbetet när de kommer hem och tänker inte alls på arbetet. 

De två andra informanterna uttrycker att de i perioder känner sig stressade. En beskriver att 

stressen grundar sig på planering, att man som arbetsledare alltid måste befinna sig i steget 

före sina medarbetare samtidigt som det finns en frustration att planeringen kan förändras om 

oplanerade arbeten skulle uppstå. En annan informant uttrycker stressen på detta vis: 

När man har det här jobbet så följer det alltid med lite på ett eller annat sätt. Om man är ute och kör bil och 

tittar på asfalten eller om man ser mycket vatten i ett dike. Släppa jobbet kan jag väl göra, men man har nog 

alltid med jobbet. Det är på ett positivt sätt (informant 2). 

En annan informant upplever istället att det är lätt att släppa verksamhetsfrågor och sådant 

som rör produktion, men att det är personalfrågorna som ibland kan skapa stress, att man inte 

alltid vet hur man ska hantera vissa saker som uppstår eller liknande. Med andra ord finns det 

olika orsaker som bidrar till att männen i den mansdominerade verksamheten känner sig 

stressade när det kommer hem. Det är planering, verksamheten i sig och personalfrågor som 

är de orsaker som finns bland de informanter som upplever stress. 

Samtliga informanter är även tillgängliga utanför arbetstid. Det är inget uttalat krav som ställs 

av arbetsgivaren, utan det är någonting som de valt själva. Orsaken till varför de valt att vara 

tillgängliga är på grund av att de vill att om någon ringer och frågar om ekonomi eller andra 

uppgifter vill de kunna vara tillgängliga. En annan orsak som ligger bakom till varför de är 

tillgängliga är därför att deras medarbetare och kollegor ska kunna nå dem. De beskriver att 

det finns ett öppet klimat mellan arbetsledarna emellan och de hjälper varandra utanför 

arbetstid om nöden kräver det. Samtliga informanter beskriver även att tillgängligheten är 

ingenting som stressar dem utan snarare tvärtom. En informant beskriver tillgängligheten 

genom detta citat: 

Jag känner mig inte stressad, snarare tvärtom. Det kan hjälpa mig inför morgondagen eller om jag är ledig så 

kan det hjälpa till eller för någon annan kollega (informant 2). 

Tillgängligheten är med andra ord någonting positivt för informanterna i den mansdominerade 

verksamheten. Det bidrar till att de kan planera mer inför kommande arbetsdag eller att de kan 

nå varandra om de behövs utanför arbetet. Det instrumentella stödet fungerar och sträcker sig 

därmed både i och utanför arbetstid. 

Vid frågan huruvida stressen grundar sig i arbetsuppdelningen hemma uttryckte flertalet 

informanter att det är svårt att svara på hur ansvaret och arbetsfördelningen ser ut och 

framförallt att deras partner kanske har en helt annan synpunkt på det hela. Två av fem 

informanter upplever att det är en jämn fördelning av arbetsuppgifterna hemma. Dessa 

informanter var även två av de tre informanter som kände sig stressade när de kom hem på 

grund av arbetet. Arbetsuppgifterna hemma delas upp dem emellan och de upplever sig ta lika 

stort ansvar båda två i hushållet. Det är tydliga arbetsuppgifter som båda parterna är medvetna 
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att man ansvarar över. Två andra informanter upplever att det finns till stor del en jämn 

fördelning, men kanske att deras partner tar ett lite större ansvar. De beskriver även att de tar 

ett större ansvar för det fysiska arbetet hemma. En informant beskriver det så här: 

Vi har nog ingen särskild uppdelning, vi försöker dra lika mycket last speciellt i hemmet. Sen kan det vara så att 

min hustru tar ett större ansvar över hemmet än vad jag gör till viss del. Dammsugning, städning och sånt delar 

vi kanske fifty/fifty eller nja det kan ju vara så att hon får en liten större procentsats mer ändå. Sen såklart har 

jag mer hand om det fysiska (informant 5). 

Detta beskriver även en annan av informanterna, att det finns en jämn fördelning men att 

partnern tar ett lite större ansvar. En annan informant upplevde att det är en ojämn fördelning 

hemma. Denna informant var även en av de två som upplevde att de inte kände sig stressade 

på grund av arbetet när de kom hem. Informanten beskriver upplevelsen av 

arbetsuppdelningen så här: 

Vi har en ojämn fördelning hemma hos oss, många gånger är det jag som lagar mat, diskar och tvättar och 

städar och tar hand om barnen. Däremot kan det ju vara så att min fru har en annan upplevelse att hon får göra 

mycket, men detta är min uppfattning att det ibland är så (informant 3). 

Detta beskriver även vad Connell et al (2015) diskuterar om att man måste förstå genus och 

uppdelningen genom relationer. Det är relationerna som avgör för hur varje situation ser ut 

och upplevelsen som varje individ uppfattar. Varje livssituation är unik för varje familj och 

för varje individ. 

Upplevelsen av stress utanför arbetet i den kvinnodominerade 

verksamheten 

Det är fyra av sex informanterna i den kvinnodominerade verksamheten som upplever sig 

vara stressade när de kommer hem. Det finns olika faktorer som ligger bakom upplevelsen av 

stress. Framförallt beskriver informanterna att oron av personal är en av orsakerna. Det 

handlar om oron ifall något pass löst sig eller inte och ifall det kommer någon personal till 

brukaren eller inte. Även upplever de att de mänskliga relationerna som de arbetar dagligen i 

kan ge uppkomst av stress. En av informanterna beskriver det så här: 

Jo, det kan jag känna. Ibland funderar jag på det som inte blev löst, ”har jag lagt in det här”, ”hur löste det 

sig”. Stressen finns alltid där, men jag försöker att kontrollera den för att inte må dåligt av den (informant A). 

Detta citat beskriver det som de flesta känner sig in i. Stressen och kontrollen av att inte veta 

hur saker och ting löste sig. Bemanningsfrågan är en återkommande stress hos informanterna. 

Däremot redogör samtliga informanter att de försöker att släppa på stressen i den utsträckning 

de kan. De är medvetna om att de behöver göra det för att återhämta sig när de väl är hemma. 

En informant beskriver en strategi som hon använder sig av för att minska stress. Denna 

strategi klarläggs i citatet nedan: 

Jag brukar försöka sätta mig ner och försöka tömma det här. Då brukar jag ha ett anteckningsblock så jag 

skriver ned vad som kommer i mitt huvud. Jag brukar skriva ner det för att då har man det till dagen efter. När 

jag fått ner det så kan jag släppa det för jag kan inte påverka något när jag är hemma utan jag måste ”töm, 

glöm, stänga ner” för jag kan inte påverka något på ledig tid (informant F). 
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Detta finns i åtanke hos de andra informanterna, att det försöker att släppa mellan fritid och 

privatliv för att gränsdragningen inte ska bli förvrängd. Det är viktigt att när man kommer 

hem ska det finnas tid för återhämtning.   

Samtliga informanter upplever att det är en jämn arbetsfördelning hemma. De anser sig inte ta 

något större ansvar än vad deras partner gör. Detta visar på att teorin om att kvinnor tar mer 

ansvar i hemmet inte bekräftas (Connell et al., 2015, Backhans et al., 1992). En informant 

beskriver arbetsuppdelningen på detta vis: 

Alltså vi är väldigt lika. Ja, en lämnar barnen, det är jag, sen min man hämtar. Om han gör maten gör jag något 

annat. Det är väldigt olika. Vi delar på allt, vi har gjort det väldigt tydligt att våra arbeten är lika viktiga 

(informant C). 

Denna uppfattning finns även hos de andra informanterna som också beskriver att det finns en 

jämn fördelning. De upplever sig inte ta något större ansvar än den andra utan om deras 

partner gör en arbetsuppgift gör de en annan.  

Några av informanterna beskriver också att förutom arbetsuppdelningen beroende om man har 

familj eller barn så beror det också på i vilken livssituation man befinner sig i och vilka krav 

och förväntningar som man har på sig själv och på sin partner. Befinner man sig i en situation 

där man har mycket som händer i familjen är stressen snarare kopplad till den situation som 

man befinner sig i, inte i hur arbetsuppdelningen ser ut. Man har mycket att stå i, vilket gör att 

tanken på hemarbetet och sysslorna kommer på sidan av. På samma sätt är det med krav och 

förväntningar. Vad förväntar man sig av hushållet och vad vill man egentligen. Vart går 

gränsen när gör man för mycket och när gör man för lite. Man vill hinna med allt, ha ett fint 

hem, men hinner inte alltid. En informant beskriver upplevelsen av kraven så här: 

Kraven som man har måste man sätta ned ibland. Oftast är det jag själv som satt förväntningarna. Ibland måste 

man sluta ut vissa saker man känner för att göra och ändå på något sätt löser det sig (informant A). 

En annan informant beskriver att kvinnor ibland ställer ett högre krav på sig och hemmet än 

vad de behöver vara, ibland kanske kraven till och med kan vara orimliga. Det finns därmed 

en uppfattning om gränsen på vart kraven ska sluta och det är upp till var och en hur man 

väljer vart gränsen går. 

Ingen av informanterna beskrev att det fanns ett krav på tillgänglighet utanför arbetet. 

Majoriteten av informanterna förmedlade att de inte är tillgängliga. När de går från arbetet 

lämnar de flesta sin arbetstelefon. De flesta beskriver även att medarbetarna och kollegorna är 

medvetna om att de inte är tillgängliga utanför deras arbetstider. De beskriver att det är viktigt 

att släppa arbetet när de kommer hem och att de inte alltid behöver vara tillgängliga. En av 

informanterna har däremot själv valt att vara tillgänglig. Genom att vara tillgänglig upplever 

informanten att det är lättare att kunna hantera problem som kan uppstå eftersom hon redan 

vet i förväg vad som väntar morgondagen, vilket informanten beskriver underlättar 

upplevelsen av stress. Därmed finns det delade uppfattningar om tillgänglighet hos de 

kvinnliga informanterna.  
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras och besvaras med 

stöd av studiens teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt den analyserade empirin.  

Syftet med den här studien har varit att undersöka om och hur stress skiljer sig i en kommunal 

verksamhet utifrån ett genusperspektiv kopplat till arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd.  

De frågeställningar som ska besvaras i denna studie är: 

 Vilken betydelse har arbetskraven för arbetsledarnas upplevelse av stress? 

 Finns det skillnader i hur arbetsledarna kan kontrollera och påverka sin arbetssituation 

kopplat till genus? 

 Vilken betydelse har det sociala stödet för motverkandet av stress? 

 Har privatlivet och det oavlönade arbetet en påverkan på stressnivån hos kvinnor och 

män? 

Denna studie visar på att det finns olika organisatoriska möjligheter och hinder för 

medarbetarna i de genusmärkta verksamheterna. Det är intressant att se att män och kvinnor 

som arbetar inom samma kommun, men på olika förvaltningar samt avdelningar har en så 

pass olik upplevelse av arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd samt upplevelse av stress i 

och utanför arbetet, vilket också bekräftas av den tidigare forskning som finns.   

Upplevelsen av arbetskrav 

Berglund (2009) beskriver att arbetskraven kan yttra sig fysiskt eller psykiskt. De informanter 

som intervjuats i denna studie har mer psykiska arbetskrav eftersom de arbetar med 

arbetsledning. Psykiska arbetskrav kan även handla om att tiden för att utföra 

arbetsuppgifterna inte är tillräckliga eller att arbetet är enformigt. I den mansdominerade 

verksamheten uttrycker informanterna att de har rimliga arbetskrav som ställs på dem och att 

de till största del hinner vad de ska i det dagliga arbetet. Detta är tydligt kopplat till kognitiv 

stimulering som Eriksson (1991) diskuterar om. Informanterna i den mansdominerade 

verksamheten uttrycker att de hinner vad de ska och att de har tillräckligt med kunskaper och 

erfarenheter för att utföra arbetet. I och med att männen befinner sig i denna situation är 

stressupplevelsen inte lika påtaglig. I jämförelse med den kvinnodominerade verksamheten är 

det majoriteten som upplever att arbetskraven är periodvis rimliga, men i vissa perioder är det 

en högre arbetsbelastning. De orsaker som ligger bakom är framförallt bemanningssituationen 

som de utsätts för, men även att de har så många underställda medarbetare. Detta beskriver 

även tidigare forskning om (Arbetsmiljöverket, 2014:3). De kvinnodominerade verksamheten 

upplever att de orsaker som ligger bakom är en hög arbetsbelastning som ligger i grunden på 

antalet medarbetare, men även en mer pressad arbetssituation. I denna studies fall handlar det 

om den press att alltid hitta personal som finns tillgänglig. Verksamheten drivs dygnet runt 

och det behöver alltid finnas personal om någon är borta eller sjuk. Denna stress är påtaglig 

hos alla informanter som upplever att det inte alltid finns några vikarier eller personal att ringa 

ut. Denna arbetsuppgift är även så pass prioriterad att allt annat läggs åt sidan.  
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Det är även intressant att se skillnaderna mellan hur arbetsuppgifterna ser ut i de två olika 

verksamheterna. Informanterna i den mansdominerade verksamheten beskriver att deras 

arbetsuppgifter och arbetsuppdrag till största del är planerade. De kan en tid i förväg planera 

för vilka medarbetare som ska göra vad och vilka resurser som kan behövas. I den 

kvinnodominerade verksamheten är arbetsuppgifterna inte planerade på samma sätt. De 

beskriver att de inte vet vad som väntar varje dag, antingen kan bemanningsproblematik 

uppstå eller annan problematik i arbetsgrupperna eller från anhöriga till brukarna. Oplanerade 

och oförutsedda arbeten förekommer också självklart i den mansdominerade verksamheten 

och det är just det som gör att stress uppstår. Eriksson (1991) beskriver att stress uppstår när 

arbetskraven och kontrollen av arbetsuppgifterna inte är förutsedda. De skillnader som kunnat 

utläsas är däremot att vissa arbeten kan ställas in eller prioriteras bort mot andra 

arbetsuppgifter i den mansdominerade verksamheten förutom akuta arbeten som uppstår som 

exempelvis handlar om vattenläckor, medan detta inte går i den kvinnodominerade 

verksamheten. Informanterna beskriver att det inte går att prioritera bort en brukare och att 

denne inte får någon som kommer och hjälper henne eller honom. I detta kan man se att det 

finns en skillnad med att arbeta med människor och att arbeta med tekniska arbeten. Det finns 

andra sätt att prioritera i de dagliga verksamheterna.  

Skillnader i upplevelsen av egenkontroll 

Karasek och Theorells krav- kontroll- och-stöd modell handlar om att finna en balans mellan 

kraven och kontrollen i arbetet. Utifrån den analyserade empirin bekräftas det att både 

informanterna i den mansdominerade verksamheten och informanterna i den 

kvinnodominerade verksamheten har kravfyllda arbeten. Det som skiljer dessa åt är att 

upplevelsen och möjligheten att kontrollera arbetskraven är olikartad i de olika 

verksamheterna. Theorell (2004) beskriver att genom att kombinera höga respektive låga 

arbetskrav med hög respektive låg egenkontroll uppstår fyra olika typer av arbeten. Med stöd 

av detta befinner sig majoriteten av informanterna i den mansdominerade verksamheten i vad 

Karasek och Theorell (2004) kallar för aktiva arbeten. Informanterna upplever sig ha höga 

arbetskrav ställda på sig eftersom de får krav ställda från olika håll, från underställda, 

överordnade och medborgare. Informanterna beskriver även att det finns en hög egenkontroll. 

De kan både planera sitt arbete och ges möjlighet att bestämma hur och när arbetsuppgifterna 

ska utföras. Detta bekräftar Theorell (2004) att i och med att besluts- och handlingsutrymmet 

är stort klarar man av i större utsträckning att utsättas för höga krav och stressupplevelsen är 

inte lika påtaglig. Den analyserade empirin av informanterna i kvinnodominerade 

verksamheten är det inte alla som upplever att de kan kontrollera sina arbetsuppgifter. De 

pendlar mellan ett aktivt arbete och ett högstressarbete. Det beror på att samtliga informanter 

uttrycker att de höga arbetskraven uppkommer i perioder samt upplevelsen av egenkontroll. 

Framförallt uttrycker informanterna att i och med att de leder på distans kan de inte alltid 

kontrollera och förutse vad som kommer att uppstå i arbetsgrupperna. En annan orsak är 

också att de upplever att de inte får vara med och påverka hur arbetsuppgifterna ska se ut. De 

har på senare tid börjat arbeta mer administrativt än med arbetsdelning, vilket är någonting 

som de inte kan påverka. Allvin et al (2006) beskriver att ett högstressarbete kan försvåra 

lärandet och utvecklingen i arbetet. Detta bekräftas på ett sätt i den kvinnodominerade 

verksamheten eftersom flertalet uttrycker att de inte alltid får möjlighet att använda sin 
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kompetens och sitt lärande i arbetet på grund av att de i nuläget har mer administrativa 

arbetsuppgifter. Eriksson (1991) beskriver att om kraven medför en stor del olustkänslor 

avsöndras ogynnsamma hormoner, vilket kan vara en reaktion på att individen känner en 

bristande arbetstillfredsställelse. Detta kan utläsas till en viss del i den kvinnodominerade 

verksamheten, att vissa uttrycker att arbetstillfredsställelsen upplevs som låg då det 

uppkommit arbetsuppgifter som bidragit till att de inte får tid till ledarskap i lika stor 

utsträckning som de önskar.  

En annan skillnad som finns mellan de två olika verksamheterna är upplevelsen av tydliga 

riktlinjer och arbetsansvar. Informanterna i den mansdominerade verksamheten beskriver att 

det finns tydliga riktlinjer i arbetet för hur de ska arbeta och vem som ansvarar över vad. 

Detta upplever de kvinnliga informanterna till viss del vara bristfälligt. En av informanterna 

beskriver att det inte finns någon tydlig arbetsbeskrivning som beskriver vad som ska utföras i 

arbetet och vem som bär det huvudsakliga ansvaret. Gränsdragningen mellan framförallt 

samverkan och uppgiftsfördelning beskrivs som oklara enlig majoriteten av informanterna 

eftersom de samverkar med stödfunktioner så som bemanning, Försäkringskassan, bistånd 

och liknande. Många delar och arbetsuppgifter kan gå in i varandra och påverka varandra på 

olika sätt, speciellt eftersom verksamheten är i ständig förändring och omorganiseringar är 

vanligt förekommande. Flertalet informanter förklarar att ibland måste de vända sig till sin 

chef eller arbetskollega för att kolla av om det hör till deras arbetsuppgifter eller inte. Detta är 

ett bevis på att arbetssituationen skiljer sig. Det finns tydligare gränsdragningar i den 

mansdominerade verksamheten än i den kvinnodominerade verksamheten, vilket också kan ha 

att göra med att arbetet med att inte arbeta med människor och att arbeta med människor 

skiljer sig.  

Det som de båda verksamheterna har gemensamt är att kontrollen över arbetet ibland kan vara 

bristfällig. Orsaken som majoriteten av informanterna beskriver är att de befinner sig i en 

politiskt styrd verksamhet. Detta är intressant att koppla till den ledning som kallas för NPM 

(Pollitt et al., 2004, Hood 1995, Holmberg, 2003). Tidigare forskning visar på att utövandet 

av kontroll skiljer sig mellan socialtjänsten som är en kvinnodominerad verksamhet 

respektive tekniska verksamheten som är mansdominerad (Björk et al., 2011). Möjligheten att 

påverka kontrollen av budget uttrycker informanterna i den kvinnodominerade verksamheten 

vara svårt eftersom de arbetar med människor och att de får en budget att förhålla sig till, trots 

att brukarens behov kanske ändras och mer resurser behövs. Det är även svårare att sätta upp 

en prislapp på arbetet med människor än vad det kostar att asfaltera en väg eller att dra nya 

vattenledningar. En av avdelningarna i den mansdominerade verksamheten är även en 

resultatenhet. Med stöd av Hood (1995) beskrivs det att en resultatenhet innebär att pressa ner 

kostnader samtidigt som servicen kan erbjudas, men framförallt att det skapas en 

konkurrerams på den egna marknaden. De andra avdelningarna finansieras av skattepengar, 

vilket också är ett bevis på att de inte kan röra sig i lika stor utsträckning med resurserna. 

Kopplat till (Hood, 1995) har NPM fått en genomslagskraft i och med att besluten och ansvar 

tas på lägre nivåer, men även att ansvaret läggs på lägre nivåer i verksamheten. Politikerna i 

kommunen lägger redan budget och därför är upplevelsen att det inte går att kontrollera hur 

den ska se ut och användas i verksamheten trots att de har fått ansvar över den. Det är ett 
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bevis på att kontrollen både i och över arbetet är bristfällig och okontrollbar. Det är även 

intressant att studera att stressen kopplat till NPM är påtaglig hos informanterna, att stress 

bildas i samband med att inte kunna kontrollera över budget. Det skapar en frustration hos 

vissa av informanterna eftersom att de vill att vissa beslut och områden ska ha en tydligare 

och större budgetering än vad som finns att förmå.  

Det sociala stödets betydelse 

Det är intressant att se att betydelsen av det sociala stödet skiljer sig mellan de två olika 

verksamheterna. Det informativa stödet upplever båda verksamheterna ibland vara otydligt, 

framförallt när det handlar om mål och riktlinjer i arbetet. En liknelse som finns mellan de två 

verksamheterna är att upplevelsen av målen uttrycks ibland vara otydliga. Målen beskrivs som 

oklara och inte riktigt mätbara eftersom dessa inte når ned till deras nivå, men även för att 

uppföljning inte hinns med eller förekommer i så stor utsträckning. De båda verksamheterna 

upplever däremot att det alltid finns någon att vända sig till för att få tydliga instruktioner och 

riktlinjer när de känner sig osäkra på vad som gäller, vilket stöder det Arbetsmiljöverket 

(2002) beskriver om att informativt stöd handlar om att skapa dialoger för att undvika 

oklarheter och för att dela med sig av information om verksamheten och dess mål.  

Det informativa stödet i form av uppskattning och återkoppling i arbetet är i den 

mansdominerade verksamheten god. De får både stöd av arbetskollegor och av chefer samt 

medarbetare. I den kvinnodominerade verksamheten beskriver informanterna att 

uppskattningen och återkopplingen i arbetet till största del är från arbetskollegorna och inte så 

tydlig från chefen och majoriteten upplevde att det inte alltid finns en uppskattning från 

medarbetarna. Berglund (2009) beskriver att emotionellt stöd är viktigt för att känna sig 

omtyckt och uppskattad av medarbetare och ledning. En viss skillnad som kan utläsas är att 

antalet medarbetare att ansvara över skiljer sig radikalt mellan verksamheterna. Det kan ha en 

betydelse över att har man fler medarbetare är det svårare att få alla belåtna och nöjda än om 

man har färre medarbetare.  

Det är även intressant att diskutera om det sociala stödet och dess upplevelse av 

informanterna. I den kvinnodominerade verksamheten uttrycker informanterna att det sociala 

stödet är A och O i arbetet. Det sociala stödet har en viktig och betydande roll för att ha ett 

fungerande arbete. De uttrycker sig ha en arbetsgrupp med arbetskollegor som är god och att 

de alltid vänder sig till varandra vid problem eller vi påfrestande situationer. Eriksson (1991) 

beskiver att det emotionella stödet är det viktigaste för att individens hälsa och välbefinnande 

eftersom behov av umgänge och gruppkänsla tillgodoses. Detta bekräftas av informanterna i 

den kvinnodominerade verksamheten. Stressupplevelsen motverkas och är lättare att hantera 

på grund av att de kan vända sig till sina arbetskollegor för att prata och få råd vid påfrestande 

situationer.  

Det emotionella stödet i den mansdominerade verksamheten uttrycker flera informanter vara 

god, men att den inte alltid kommer till användning. De är inte i lika stort behov av den. 

Däremot finns den att tillgå om så behövs. Flertalet informanter beskriver att stress 

uppkommer vid oplanerade arbeten och när någonting oförutsett uppstår. Däremot beskriver 

informanterna att de inte använder sig av det emotionella stödet så ofta, dels för att de i sin 
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verksamhet inte är i lika stort behov av den. I detta ser man skildringar mellan de två 

verksamheterna. Det sociala stödet för den kvinnodominerade verksamheten är viktigare för 

att motverka stress än för den mansdominerade verksamheten. En intressant reflexion är också 

att den kvinnodominerade verksamheten även satsar mer på just det emotionella stödet. De 

går på handledning och får stöd och råd av varandra och av deras handledare. Orsaken kan 

ligga i att det emotionella stödet är viktigare för informanterna i den kvinnodominerade 

verksamheten i deras dagliga arbete med människor.  

Det instrumentella stödet som enligt Eriksson (1991) beskriver är att hjälpas åt med 

arbetsuppgifter för att minska arbetsbelastningen. Detta är någonting som är fungerande i den 

mansdominerade förvaltningen. Om någon är sjuk eller borta eller har mycket att göra hjälps 

man åt tillsammans. Det finns även ett fungerande stöd mellan de olika avdelningarna, att om 

det är större arbetsbelastning i den ena så kan personal från den andra gå över och hjälpa till, 

även arbetsledarna emellan. I den kvinnodominerade förvaltningen är det instrumentella 

stödet fungerande och god till viss del. De kan vända sig till varandra när de har en högre 

arbetsbelastning och få hjälp främst med administrativa arbetsuppgifter som rör löner och 

faktureringar. Eftersom arbetsuppgifterna till stor del handlar om bemanningsfrågor och 

arbete med människor upplevde majoriteten av informanterna att det var svårt att ta över 

dessa arbetsuppgifter när någon var borta eller sjuk eftersom de inte är insatt i varandras 

arbetsgrupper eller medarbetare. Om problem uppstår kan endast de mest akuta situationerna 

lösas, vilket kan få konsekvenser i slutändan om den ordinarie medarbetaren är borta under en 

längre period.  

Sammanfattningsvis har det sociala stödet en viktig betydelse för att motverka upplevelsen av 

stress. För de manliga informanterna är stödet speciellt viktigt för att de upplever en 

uppskattning från alla håll, vilket gör att de inte blir lika stressade. Även fast det emotionella 

stödet inte används i lika stor utsträckning är det en viktig del att den enligt de flesta 

informanter ändå finns där om man behöver det. Dessutom fungerar det instrumentella stödet 

för informanterna, vilket också underlättar upplevelsen av stress. Den kvinnodominerade 

verksamheten belyser det sociala stödet som viktigt för att arbetet ska kunna fungera. Det 

finns brister i det emotionella stödet där de upplever att uppskattningen inte alltid finns från 

medarbetarna och att det instrumentella stödet ibland inte alltid går att lösa mellan varandra. 

Kopplat till detta har informanterna i de två olika verksamheterna en blandning mellan 

kollektivt och isolerat arbete (Theorell, 2012). Det finns delar i alla tre typerna av stöd som är 

bristfälliga, men som även är fungerande. Det handlar även om att de befinner sig i två olika 

verksamheter, vissa stöd är mer viktiga och betydelsefulla än andra.  

Upplevelsen av stress utanför arbetet 

Connell et al (2015) beskriver att kvinnor är de som i störst utsträckning ansvarar för 

merparten av hem- och omsorgsarbetet. I denna studie bekräftas inte detta. De kvinnliga 

informanterna beskriver att det finns en jämn arbetsfördelning i hemmet. Deras partner tar ett 

lika stort ansvar för sysslorna i hemmet som de själva gör och de uttrycker att det är en 

självklarhet att så är fallet. Att kvinnor tar ett större ansvar i hemmet än vad männen gör 

bekräftas inte heller av de manliga informanterna i den mansdominerade verksamheten. 

Flertalet upplever att det är en jämn arbetsuppdelning. Två av fem beskriver att det är en jämn 
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fördelning, men att deras partner tar ett lite större ansvar än dem. En av informanterna 

upplever även att det snarare är tvärtom, att det är han som tar det största ansvaret hemma 

snarare än hans partner. I och med det empiriska resultatet pekar på detta förkastas denna teori 

och beskrivning av att kvinnor tar ett större ansvar i hemmet än vad män gör. Det är intressant 

att se utifrån den insamlade empirin grundar sig informanterna främst på livssituationen som 

man befinner sig i, snarare än den arbetsuppdelningen som finns hemma. Alla informanterna 

befinner sig i olika livssituationer och det ser därmed olika ut för alla. Livspusslet måste gå 

ihop oavsett om man har barn som bor hemma eller inte eller om det finns tragedier eller 

andra problem i privatlivet. De kvinnliga informanterna beskriver även också att det finns 

skillnader i krav och förväntningar, att de upplever att de till största del ställer högre krav än 

deras partner. Det är också en viktig del, att man avgör vart gränsen går. Richter et al (2015) 

beskriver att en individ med prestationsbaserad självkänsla ökar risken för emotionell 

utmattning på grund av att prestation grundar sig i oron att inte vara tillräcklig. Detta är 

någonting som kan till viss del bekräftas av de informanterna i den kvinnodominerade 

verksamheten. Prestation handlar till stor del om krav och förväntningar. Om man ständigt vill 

prestera och får upplevelsen av att man inte känner sig tillräcklig finns risk för emotionell 

utmattning.  

Tidigare forskning beskriver att det finns ett samband med att kvinnor är mer stressade än 

män när de kommer hem (Theorell, 2012). Det är två av fem informanter i den 

mansdominerade verksamheten som känner sig stressad när de kommer hem medan det är 

majoriteten av informanterna i den kvinnodominerade verksamheten som känner sig stressade 

när de kommer hem. Stressen grundar sig inte på att hemarbetet är kravfyllt utan snarare på att 

tankar om arbetet och verksamheten som uppkommer som stressmoment. Backhans (2004) 

beskriver att det finns skillnad mellan hur upplevelsen av ett aktivt arbete skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Män gynnas av att ha ett aktivt arbete, medan kvinnor upplever ohälsa på 

grund av att de krav som ställs i hemmet. Detta är någonting som kan reflekteras och 

diskuteras på olika sätt. Majoriteten av informanterna beskriver att arbetskraven och 

kontrollen antingen är mer ansträngande i arbetet eller mer ansträngande i hemmet eller 

varken eller. I och med att kontrollen och arbetskraven bara är mer ansträngande på ena planet 

kan ha en avgörande betydelse för att stressen inte är lika påtaglig hos informanterna. Det 

fungerar om stressen finns på arbetet, men inte i hemmet eller det motsatta. Men hade stressen 

båda varit påtaglig på både arbetet och i privatlivet hade situationen varit annorlunda eftersom 

då hade nog upplevelsen av stress fått en annan innebörd och påverkan på informanterna. Det 

är även intressant att se att samtliga informanter i den mansdominerade verksamheten är 

tillgängliga även utanför arbetstid. Wilhelmsson (2017) beskriver att de som kan skilja mellan 

arbetsliv och privatliv har lättare att koppla av och har mindre risk att drabbas av stress. För 

de manliga informanterna är det snarare tvärtom. De uttrycker att tillgängligheten är ett sätt att 

minska stressen eftersom de kan förbereda sig mer på vad som komma skall i arbetet och 

förbereda sig inför morgondagen. Av de kvinnliga informanterna är den endast en som valt att 

vara tillgänglig och av samma orsak som de manliga informanterna. Detta bekräftas i att 

informanten från den kvinnodominerade verksamheten upplever sig vara mindre stressad över 

att inte vara tillgänglig. Flera av informanterna i den kvinnodominerade verksamheten 

beskriver att i och med att de inte är tillgängliga så kan de slappna av lite mer och återhämta 
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sig från arbetet. Orsaken kan ligga i att de befinner sig i två olika verksamheter. Praktiska 

frågor som rör transport, gator eller vatten och avlopp är möjligtvis lättare frågor att ta itu med 

efter arbetstid, medan frågor som rör människor är svårare. Informanterna i den 

kvinnodominerade beskriver även att de inte kan kontrollera någonting efter arbetstid 

eftersom de inte befinner sig på arbetet och därmed inte kan lösa alla situationer som uppstår.   

Framtida forskning 

Stress är ett ämne som det finns omfattande forskning om. I min studie har jag endast 

fokuserat utifrån hur ett arbetsledar- och chefsperspektiv upplevde stress kopplat till 

arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd. Det som skulle vara intressant inför framtida 

forskning skulle vara att studera och jämföra det andra könet i den mansdominerade 

respektive kvinnodominerade förvaltningarna för att se om de upplever stress i samma 

utsträckning. Det skulle även vara intressant att jämföra hur stressen ser ut i den privata 

sektorn och jämföra med den kommunala för att se om förutsättningarna skiljer sig åt.  

Under studiens gång har dessa frågor framkommit: 

 Hur upplever kvinnor i mansdominerade verksamheter stress? 

 Hur upplever män i kvinnodominerade verksamheter stress? 

 Vilka skillnader kan finnas mellan kommunala och privata verksamheter i upplevelsen 

av stress? 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat i kommunen?  

 Vilken arbetstitel har du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Hur många underställda har du? 

 Hur upplever du organiseringen av ditt arbete? 

 Trivs du bra med ditt arbete, på vilket sätt trivs du bra/mindre bra? 

 Hur ser din livssituation ut?  (Gift, ensamstående, barn) 

 Hur gammal är du? 

 Vad betyder ordet stress för dig?  

 Upplever du att det förekommer mycket stress i ditt arbete? 

– På vilket sätt och hur? 

– Vad tror du stressen beror på? 

Arbetskrav 

 Upplever du att det är rimliga krav som ställs på dig i ditt arbete? 

– Skulle du vilja ha ett större eller mindre ansvar över någon arbetsuppgift än vad du 

har nu? 

 Upplever du att du hinner det du ska i ditt dagliga arbete? 

– Hur hanterar du situationer där du inte hinner det du ska? (coping, paus, 

förträngning) 

 Upplever du att arbetskraven påverkar stressnivån i arbetet, i så fall på vilket sätt?  

 Upplever du att arbetsgivaren kräver en tillgänglighet även utanför arbetet? 

– På vilket sätt isf? 

 Yttrar sig dina arbetskrav mer fysiskt och eller psykiskt i ditt arbete? 

– På vilket sätt upplever du att det är fysiskt och eller psykiskt? (repetitiv, högljutt) 

 

 



 
 

Egenkontroll i arbets- och privatliv 

 Upplever du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter? 

– På vilket sätt upplever du att du har kontroll? 

 Upplever du att du får vara med och påverka dina arbetsuppgifter?  

 Har du möjlighet att utveckla din kompetens och ditt lärande i arbetet?  

– På vilket sätt?  

 Upplever du dig stressad när du kommer hem från jobbet?  

– Vad är det som gör att du känner dig stressad? 

 Hur ser arbetsuppdelningen i hemmet efter att du kommer hem? Vem har det största 

ansvaret? 

– Upplever du att det är mycket att göra hemma? (barn, städning, tvättning osv). 

– Upplever du att du får vara med och påverka arbetsuppgifterna hemma?  

Socialt stöd  

 Hur viktigt värderas stöd av chefen eller kollegorna för dig i ditt dagliga arbete? 

– Skiljer sig stödet från chef och kollegor? 

 Vid stressiga perioder i arbetet upplever du att du får stöd från chef eller kollegor? 

 Upplever du att chefen arbetar för att förebygga stress i arbetet? 

- I så fall på vilket sätt? 

Informativt 

 Känner du att du har en kunskap om verksamheten och dess mål? 

– Hur uppkommer denna kunskap? (möten, samtal osv). 

 Upplever du att det är tydliga riktlinjer för hur du ska arbeta? 

 Om problem eller missförstånd uppkommer, upplever du att du har någon som du kan 

vända dig till? (chef, kollegor) 

 Delar man med sig av tips till varandra i arbetet? På vilket sätt? 

Emotionellt 

 Upplever du att du har någon att vända dig till när du behöver prata eller få stöd i ditt 

arbete vid stressiga situationer? 

 Vad upplever du är ett bevis på att en bra arbetskollega? 



 
 

 Känner du dig uppskattad i det du gör i ditt arbete? (hur yttrar det sig, beröm, 

kommunikation) 

 Känner du dig uppskattad och behövd i hemmet av din partner? (hur yttrar det sig, 

beröm, kommunikation) 

Instrumentellt 

 Upplever du att du har någon att vända dig till när du behöver hjälp i ditt arbete, 

exempelvis om du inte hunnit det du ska eller behöver hjälp med något? 

 Upplever du att det finns ett fungerande samarbete mellan medarbetarna? 

– Hur märks samarbetet av i det dagliga arbetet? 

 Upplever du att du har stöd från din partner i hemmet när du behöver hjälp med 

arbetet hemma? 

Avslutande frågor 

 Finns det någonting som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Martina Conrad och jag studerar tredje året på Sociologiprogrammet med inriktning 

mot personal- och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Just nu håller jag på att 

skriva min C-uppsats rörande stress och stresshantering utifrån ett genusperspektiv. Mitt syfte 

är att undersöka hur stress påverkas av arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd som upplevs i 

arbetet. För att besvara mitt syfte kommer jag att behöva jämföra två olika förvaltningar med 

varandra, en kvinnodominerad och en mansdominerad förvaltning. I den kvinnodominerade 

kommer jag att behöva utföra cirka 5-6 intervjuer med kvinnor och i den mansdominerade 5-6 

intervjuer med män.  

Det skulle vara värdefullt för mig om du skulle kunna tänka dig att medverka i min studie 

genom en intervju som ungefär kommer att ta mellan 45-60 minuter. Du blir lovad anonymitet 

och deltagandet är frivilligt samt att du kan när du vill välja att dra dig ur studien. Materialet 

som insamlas kommer endast att användas som syfte för forskning i denna studie. 

Om du är intresserad att medverka, hör av dig till någon av mina kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar 

Martina Conrad 

amioca-4@student.ltu.se 

073-xxx xxxx 
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Bilaga 3- Samtyckesdokument 

Samtycke till deltagande i studien 

Jag har tagit del av muntlig information av studien och dess syfte och härmed godkänner jag 

och samtycker till deltagandet i studien.  

Hantering av data och sekretess: 

 Du blir lovad anonymitet 

 Bandinspelning förvaras oåtkomligt för obehöriga 

 Vid avslutad studie makuleras det insamlade materialet 
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Ort och datum 
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Namnunderskrift 
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Namnförtydligande 

 


