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Tack 
Vi trodde aldrig att vi skulle bli klara, men nu är vi äntligen klara och därför vill                 

vi rikta ett stort tack till alla som bidragit till studien och gjort den möjlig att                

genomföra. Särskilt stort tack till de socialarbetare som deltagit i intervjuerna           

samt vår handledare som gett oss värdefulla tips och alltid varit behjälplig.  

 

Vi vill även tacka oss själva och varandra för mycket tålamod och gott             

samarbete.  
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Abstract  

Title: “But we women, we have this good girl syndrome, my god if we could let                

that go”. A qualitative study based on experiences of stress preventive work and             

how gender is made 

Authors: Hanna Mårtensson & Martina Kröger  

Supervisor: Ellen Parsland 

Assessor: Torbjörn Forkby  

 

The aim of this study was to understand how social workers experience their             

organizations preventive work against work-related illness caused by stress and          

how gender is done in relation to this. The introductory chapter emphasizes that             

stress-related problems have increased in recent years, especially among         

women, and that studies show that illness and stress are closely linked. Social             

work is highly feminised, with more than three out of four employees being             

women. The situation within many of the social work organizations today has            

challenges in terms of recruitment; much due to high sickness absence. The            

study is a qualitative phenomenological study and the data is collected through            

semi-structured interviews as well as a focus group.  

 

The result showed that gender is made in relation to work-related illness caused             

by stress by the fact that women are perceived to take more responsibility while              

men have easier to set boundaries in what is not considered to belong to one's               

work tasks. Thus, women are at higher risk of stress-related problems. The            

respondents' responses also showed that they experience that the responsibility          

for preventing stress lies largely on one's self and that the organization has few              

or no stress prevention strategies. Gender is perceived to play a role in how              

preventive work is done; the high proportion of women legitimized high           

workload and the lack of stress prevention strategies. 

 

Key words: Social work, social worker, illness, work related stress, work load,            
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gender, women dominated, feminised, social services, doing gender.  
Sammanfattning  
Syftet med studien var att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och          

handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande i förhållande till         

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till detta. I              

det inledande kapitlet lyfts att stressrelaterade besvär har ökat de senaste åren,            

framförallt bland kvinnor, samt att studier visar att ohälsa och stress är tätt             

sammankopplade. Socialt arbete är starkt kvinnodominerat, med mer än tre av           

fyra anställda som är kvinnor. Läget inom många av det sociala arbetets            

organisationer har idag utmaningar vad det gäller rekrytering; mycket på grund           

av hög sjukfrånvaro. Studien är en kvalitativ fenomenologisk studie data har           

samlats genom semistrukturerade intervjuer samt en fokusgrupp. 

 

Resultatet visade att kön görs i relation till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av            

stress genom att kvinnor upplevs ta mer ansvar medan män har lättare att sätta              

gränser i vad som inte anses tillhöra ens arbetsuppgifter. Därmed löper kvinnor            

högre risk för stressrelaterade besvär. Respondenternas svar visade även att de           

upplever att ansvaret för att förebygga stress i hög grad ligger på en själv samt               

att organisationen har få eller inga stressförebyggande strategier. Kön upplevs          

spela roll i hur det förebyggande arbetet sker och den höga andelen kvinnor             

upplevdes legitimera hög arbetsbelastning och avsaknaden av       

stressförebyggande strategier.  

 

Nyckelord 
Socialt arbete, socialsekreterare, handläggare, enhetschefer, ohälsa,      

arbetsrelaterad stress, arbetsbelastning, genus, kön, kvinnodominerat,      

socialtjänst 
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har vi genom både lärare, kurslitteratur, media,          

vänner och yrkesverksamma socionomer, fått en bild av socialtjänsten som          

en mindre attraktiv arbetsplats där socialsekreterare inte hinner med sina          

klienter och fler och fler blir utbrända. Då vi båda är blivande socionomer             

och själva om några månader kommer att ge oss ut i socialt arbete har vi               

kommit att uppleva en oro inför vår eventuella framtida arbetssituation.          

Framförallt har vi funderat på hur den kommer att påverka vårt egna            

välbefinnande, men även våra möjligheter att ge klienterna den bästa          

servicen. Vi fann det därför intressant att ta reda på om och isåfall hur man               

arbetar förebyggande vad det gäller arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress          

i arbetet, inom organisationer där socionomer arbetar. Med anledning av att           

yrket är kvinnodominerat fann vi det även intressant att skriva om genus i             

relation till stress och ohälsa i arbetet. 

 
1.1 Problembakgrund 

Stressrelaterade besvär har de senaste åren ökat drastiskt (Arbetsmiljöverket         

2019). Stress och brist på återhämtning har visat sig ha en stark koppling till              

ohälsa och sjukfrånvaro (Aronsson, Astvik & Gustafsson 2014). Till         

exempel kan ett svar på långvarig stress på jobbet vara utbrändhet och            

utmattningssyndrom (Maslach 2005). Utmattningssyndrom kan ta mycket       

lång tid att återhämta sig ifrån och ibland är en återgång till samma             

arbetsplats inte möjlig (Socialstyrelsen 2017). I en akut fas sjukskrivs          

arbetstagaren i de flesta fall i upp till 6 månader och ibland längre. Den              

totala samhällskostnaden för längre sjukskrivningar uppgick 2017 till 62         

miljarder kronor - en siffra som skulle kunna minska med hjälp av bättre             

förebyggande arbete (Skania 2018). Ansvaret att förebygga stressrelaterade        

åkommor såsom utmattning åligger, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter       

om organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsgivaren (AFS 2015:4). 
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Läget inom flera av det sociala arbetets organisationer är idag ansträngt           

(Socialstyrelsen 2019). Till exempel har socialtjänsten mycket svårt att         

rekrytera och få den redan anställda personalen att stanna, samtidigt som           

antalet inkommande ärenden ökar och komplexiteten i dessa växer.         

Rekryteringsutmaningarna har visat sig till stor del bottna i en hög andel            

sjukfrånvarande (SKL 2017). Sjukfrånvaron bland kommunanställda uppgår       

nämligen enligt SCB (2019) till 4,3%, jämfört med 3% i samtliga sektorer,            

vilket innebär att kommunen som arbetsgivare således bär ett stort ansvar i            

arbetsmiljörelaterade frågor och att förebygga sjukfrånvaro.  

 

Andelen män som uppger att de lider av stressrelaterade besvär är numera            

8%, medan andelen kvinnor uppgår till 15% (Arbetsmiljöverket 2019). Det          

sociala arbetet är starkt kvinnodominerat, med mer än 3 av 4 anställda som             

är kvinnor (Arbetsförmedlingen 2019). Inom denna yrkesgrupp upplevs en         

högre grad av brister i den psykosociala arbetsmiljön än normalt          

(Försäkringskassan 2014). Kvinnodominerade yrken har ofta lägre status        

och därmed sämre förutsättningar än manligt dominerade (Herz & Wallroth          

2012). Till exempel har jämförelser mellan enhetschefer för den kommunala          

tekniska förvaltningen, vilken är mansdominerad, samt den kommunala        

äldreomsorgen som är kvinnodominerad, visat att den senare har sämre          

förutsättningar med betydligt större personalgrupper att ansvara över. Detta         

trots att de har samma arbetsgivare (Hertz & Wallroth 2012). 

 

Gällande forskning på arbetsrelaterad ohälsa och stress inom socialt arbete          

finns flertalet studier som rör vilka typer av arbetsförhållanden som leder           

till utbrändhet, samt vilka personlighetsmässiga faktorer och individuella        

strategier som får socialarbetare att, trots upplevelser av tuffa         

arbetsförhållanden, stanna kvar inom professionen och undvika utbrändhet        

(Aronsson, Astvik & Gustafsson 2014; Chiller & Crisp 2012). Arbetsgivare          

har, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om        

organisatorisk och social arbetsmiljö, sedan 2016 en skyldighet att verka för           
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en arbetssituation som inte ger upphov till ohälsa (AFS 2015:4). Dessutom           

ska det finnas tydliga mål kring detta som arbetstagarna känner till och har             

möjlighet att påverka. Det finns även forskning som visar att förebyggandet           

av stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen inte bara en fråga om individens           

förmåga att sätta gränser, utan också en fråga för organisationen och dess            

ledarskap (Aronsson, Astvik & Gustafsson 2014; Reynolds 2010). Bristande         

återhämtning hos socialarbetare kan i värsta fall leda till oförmåga att           

erbjuda klienterna den bästa servicen (Dalphon 2019). Trots detta finns          

bristfälligt med studier som fokuserar på arbetsgivarens och organisationens         

strategier och vad som görs på denna nivå för att förebygga sjukfrånvaro            

och stressrelaterad ohälsa på arbetet inom socialt arbete. Den forskning som           

finns fokuserar snarare på socialarbetares egna individuella strategier för att          

hantera stress samt vikten av att ta hand om sig själv som socialarbetare             

(Chiller & Chrisp 2012; Dalphon 2019). 

 

1.2 Problemformulering  

Mot bakgrund av de ovan nämnda ökade siffrorna kring stressrelaterade          

besvär och upplevelser av brister i den psykosociala arbetsmiljön inom          

socialt arbete, samt den lucka som finns i forskning, dyker det upp frågor             

kring huruvida arbetsgivare inom denna sektor lever upp till sina          

skyldigheter att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och stress.  

 

Som ovan nämnts vet vi att stress är vanligare bland kvinnor samt att socialt              

arbete är kvinnodominerat och i många fall har en hög arbetsbelastning.           

Därför anser vi det relevant att studera genusaspekten i relation till           

arbetsbelastning och hög sjukfrånvaro. Genus kan ses som ett sätt på vilket            

kön görs; genom verbala och icke verbala interaktioner kan kön både skapas            

och återskapas (Fäldt & Kullberg 2014). Med hjälp av en kvalitativ           

upplevelseorienterad studie med intervjuer med enhetschefer,      

socialsekreterare och handläggare, vill vi med anledning av detta dels förstå           

vad som från organisationen sida görs för att förebygga ohälsa orsakad av            
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stress, men även hur kön görs och inverkar i relation till detta. Detta för att               

fördjupa och bredda den kunskap som redan finns angående socialarbetares          

arbetsmiljö. Vi vill också med studien bidra till att fylla den brist på             

kunskap som finns kring organisatoriska strategier samt görandet av kön i           

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress. Med organisatoriska strategier        

åsyftas strategier som produceras och utövas av ledarskapet och         

arbetsplatsen i stort.  

 

1.3 Studiens syfte  

Syftet med studien är att förstå hur enhetschefer, socialsekreterare och          

handläggare upplever att organisationen arbetar förebyggande mot       

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön görs i relation till            

detta. Detta för att bidra med kunskap om organisatoriska och          

genusvetenskapliga perspektiv på socialsekreterares arbetssituation.  

 

1.4 Studiens frågeställningar  

- Hur kan görandet av kön i relation till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av             

stress förstås utifrån socialsekreterares, handläggares och enhetschefers       

uppfattningar?  

 

- Hur upplever socialsekreterare, handläggare och enhetschefer att        

organisationen arbetar för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa orsakad av         

stress hos personalen?  

 

- Hur upplever socialsekreterare, handläggare och enhetschefer att kön         

spelar roll i förhållande till hur organisationen arbetar stressförebyggande? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till ohälsa som är orsakad av stress eftersom att               

vi som nämnts vet att det sociala arbetets organisationer har en ansträngd            

arbetssituation. Mycket på grund av hög andel sjukfrånvarande        
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(Socialstyrelsen 2019; SKL 2017) samt att det inom denna sektor ofta finns            

brister i den psykosociala arbetsmiljön (Försäkringskassan 2014). Ohälsa        

och stress är enligt forskning tätt sammankopplade (Aronsson, Astvik &          

Gustafsson 2014). Då arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress är ett problem           

inom socialt arbete, i synnerhet inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2019),         

har vi valt att avgränsa oss till huvudgrupperna inom socialt arbete som            

yrkesfält. Med anledning av detta ligger fokus på enhetschefers,         

socialsekreterares och handläggares upplevelser. Det är även framförallt        

inom yrkesgrupperna socialsekreterare och handläggare som      

rekryteringsutmaningar finns (Arbetsförmedlingen 2019). Då det sociala       

arbetet är starkt kvinnodominerat (Arbetsförmedlingen 2019) har vi valt att          

skriva om genusaspekten i arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress.  

 

1.6 Studiens disposition 

Efter den inledande beskrivningen av ämnet ovan kommer ett kapitel som           

presenterar och diskuterar det nuvarande kunskapsläget inom ämnet.        

Därefter kommer en teoridel i vilken en redogörelse för de teorier och            

teoretiska begrepp som kommer att användas i analysen, samt dess relevans           

för studien. Efter följande delar följer ett metodkapitel där metodval,          

datainsamlingsmetoder och metodologiska och etiska överväganden      

beskrivs. Sedan redovisas det slutliga resultatet samt en analys av detta.           

Slutligen lyfts en diskussion kring studien och slutsatser kring resultatet          

samt en metoddiskussion, men även förslag på vidare forskning inom          

ämnet.  

 

2 Tidigare forskning  
I följande kapitel redovisas och diskuteras det aktuella kunskapsläge inom          

det som anses ha relevans för vår studies syfte och frågeställningar.           

Avsnittet är indelat i fyra teman, samt avslutas med en diskussion. Den            

tidigare forskningen som presenteras här kommer att användas i resultatet          

och analysen för att jämföras och diskuteras i relation till detta. Detta för att              
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skapa en bredare förståelse av våra frågeställningar och syfte, samt för att            

kunna dra slutsatser av resultatet.  

 
2.1 Arbetsförhållanden kopplade till ohälsa och stress 

Gunnar Aronsson, Wanja Astvik och Klas Gustafsson (2014) har undersökt          

vilka arbetsförhållanden inom äldreomsorgen, barnomsorgen och socialt       

arbete, som är kopplade till stress och huruvida detta kan kopplas till ohälsa.             

Studien använder sig av tre olika grupper för att beskriva stressnivåer; det            

vill säga the recovered group, the not recovered group och the           

inbetween-group.  

 

Resultatet visade att det finns en stark koppling mellan arbetssituationen,          

vilka möjligheter som finns återhämtning och ohälsa (Aronsson, Astvik &          

Gustafsson 2014). Det vill säga; de som hade minst möjligheter till           

återhämtning (the not recovered group) löpte högre risk för dålig hälsa och            

arbetade under förhållanden som innebar en otillfredsställande       

arbetssituation med bland annat hög arbetsbelastning. Denna grupp uppgav         

även att de ofta befunnit sig på arbetet trots att de var sjuka och använde               

ofta semester istället för sjukdagar. 43% av socialarbetarna som ingick i           

studien tillhörde the not recovered group. Författarna till artikeln diskuterar          

den höga risk som finns för utbrändhet i vissa typer av högbelastade            

arbetssituationer.  

 

Även Dnika J Travis, Erica Leeanne Lizano och Michálle E Mor Barak            

(2016) har studerat effekterna av arbetsstressorer. Arbetsstress uppstår när         

förväntningarna som finns på arbetsplatsen inte är i balans med de resurser            

som finns. I resultatet framhålls vikten av att undersöka utvecklingen av           

utbrändhet inom socialt arbete och fördelarna med olika strategier för att           

minska riskerna för utbrändhet inom det sociala arbetets praktik. 
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2.2 Organisationens roll och ansvar i arbetsrelaterad ohälsa och stress 

Kerstin Svensson (2019) har utfört en jämförande enkätstudie angående         

socionomers förhållningssätt till organisationen de arbetar inom samt vad         

som är av vikt i själva arbetet och deras yrkesroll. Jämförelsen syftar på             

skillnaderna mellan enkätsvaren från 2008 och 2018 - det vill säga under en             

10-årsperiod. Bilden som framträder i studien är att socionomer identifierar          

sig med den organisation de verkar i samt att de känner en lojalitet riktat              

mot denna. Vissa svar på frågor som besvarades hade en stor variation,            

bland annat upplevelsen av hur samarbetet fungerar med andra         

organisationer. Det förklaras med att respondenterna har en variation i vart           

och hur de verkar som socionomer, samt vilka organisationer de svarande           

har i åtanke. I jämförelsen mellan 2008 och 2018 syns en förskjutning mot             

det positiva både gällande arbetsgivare samt på påståendet “I min          

organisation trivs de flesta bra”. Svensson (2019) frågar om det kan vara så             

att arbetsgivare har tagit till sig om problematiken kring arbetsmiljön inom           

människobehandlande yrken och bidragit till en förbättring av den. Studien          

framhåller att socionomer har en positiv uppfattning om sin yrkesroll men           

att förutsättningarna i organisationen upplevs som begränsande samt att         

arbetssituationen fortsatt känns pressad.  

 

Coen Reynolds (2010) skriver om socialchefers sätt och skyldighet att          

tillhandahålla en arbetsmiljö som främjar välmående hos de socialarbetare         

hen har ansvar för. Det vanligaste och enklaste sättet att arbeta med            

stresshanterande insatser är att fokusera på den person som upplever          

stressen och att ignorera det som gett upphov till stress. Här görs den             

enskilde själv ansvarig för sin situation och hanteringen av denna. Det som            

rekommenderas för att hantera stress hos sin personal är att använda           

primary stress interventions; det vill säga att hantera stress hos sina arbetare            

genom att organisationen tar ansvar för denna. Det kan innebära att gå till             

grund med vilka anledningar som finns till stressen, se hälsa och           
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välbefinnande som organisationens mål, skapa forum där det är möjligt att           

prata om och hitta lösningar till stressfulla arbetssituationer, skapa en          

arbetssituation med lägre arbetsbelastning, samt att hela tiden vara         

medveten om sin personals mående och behov (Reynolds 2010).  

 

2.3 Individuella strategier för att förebygga ohälsa orsakad av stress 

Haley Dalphon (2019) har i en artikel, mot bakgrund av växande           

problematik kring utbrändhet hos socialarbetare, lyft deras personliga        

ansvar att ta hand om sig själva som en etisk skyldighet. Att inte ta hand om                

sig själv som socialarbetare innebär risker att inte kunna erbjuda de bästa            

relationerna och den bästa servicen till sina klienter. Därför presenteras i           

artikeln begreppet self-care plan, som utgörs av en samling tekniker för att            

minska stressnivåer. Dalphon ger i artikeln exempel på sådana;         

mindfulness, fysisk aktivitet, förbättrad sömn, eller att ha en person som           

stöttar en som socialarbetare i att följa sin self-care plan.  

 

Även Phoebe Chiller och Beth R. Crisp (2012) skriver om vilka personliga            

faktorer som får socialarbetare att stanna kvar inom professionen. Viktiga          

sådana har visat sig vara att se socialt arbete som ett kall snarare än ett jobb,                

vilket drivs av starka personliga värderingar. Även självmedvetenhet och         

självständighet är två viktiga egenskaper för att trivas i sitt arbetet samt att             

ha en stark yrkesidentitet, humor och att kunna hantera den känslomässiga           

påfrestningen socialt arbete innebär. Att byta arbetsgivare är en strategi som           

ofta används av socialarbetare för att kunna stanna inom socialt arbete som            

profession. Det har även visat sig att starka intressen utanför arbetet och att             

ta hand om sig själv är mycket viktiga faktorer för att stanna inom socialt              

arbete.  

 

Sara Laura Schwartz (2007) belyser i sin avhandling att stress och           

utbrändhet är problem som skadar arbetstagare, organisationen och klienter.         

Hon skriver att tidigare forskning har visat på att utbrändhet är en faktor             
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som gör att man väljer att lämna arbetet, vilket leder till personalomsättning            

i organisationen. Det finns också forskning som visar på att          

arbetsengagemang kan motverka detta. Resultatet visar på att jobbkraven         

och resurserna som finns har en stor påverkan på arbetstagarnas avsikter att            

lämna arbetet.  

 

2.4 Kön kopplat till arbetsrelaterad ohälsa och stress 

Andrea Margaret Newberry-Koroluk (2018) skriver att socialt arbete ses         

som ett kvinnodominerat yrke. Den tidigare forskningen visar på att det har            

varit en trend mot ökad feminisering av socialt arbete i Nordamerika. Under            

andra halvan av 2000-talet har det skett en ökning vad det gäller antalet             

kvinnor på alla nivåer i utbildningar inom socialt arbete. Historiskt har           

också socialt arbete setts som ett kvinnoyrke. Dock finns kritik riktat till att             

yrket associeras med kvinnodominerat. De menar att situationen snarare är          

att majoriteten som arbetar inom socialt arbete är kvinnor och att det är ett              

mansdominerat yrke, i den meningen att dominant syftar på status, makt och            

inflytande. Trots att majoriteten i det sociala arbetet historiskt har varit           

kvinnor har de alltså varit underrepresenterade i de högre befattningarna.          

Det sociala arbetet är ofta inte heller värdesatt i samma grad som andra             

arbeten och ses som ett uttryck för vänlighet och det kvinnliga ansvaret            

gentemot hemmet (Newberry-Koroluk 2018).  

 

2.5 Diskussion av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning som finns på ämnet ohälsa,         

stress, utbrändhet och arbetsmiljö kopplat till socialt arbete och genus,          

konstaterat att det finns en koppling mellan den arbetssituation som          

socialarbetare har, vilka möjligheter till återhämtning som finns (det vill          

säga stressnivåer) samt sitt välbefinnande och hälsa. Man har även          

undersökt vad som blir effekterna av stress på arbetet; till exempel           

utbrändhet, vilket är en risk som finns när personal är hårt pressad under             

lång tid. Man har även kunnat se att kvinnor ofta är frånvarande på de högre               
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positionerna inom socialt arbete, trots att det är ett kvinnodominerat yrke.  

 

Flera av studierna fokuserar på socialarbetare som individer och vad de           

personligen gör för att hantera stress; såsom att ta pauser och meditera.            

Forskning visar också att detta sätt att hantera hög arbetsbelastning, det vill            

säga att hantera det på en sekundär nivå, är det vanligaste och lättaste sättet.              

Här skjuter organisationen problemet ifrån sig och lägger ansvaret på den           

enskilde individen och dennes förmåga att hantera stressfulla situationer.         

Andra studier har kunnat påvisa att det som får många att stanna i arbetet              

som socialarbetare är att man ser sitt yrke som ett kall, snarare än ett jobb.  

 

Samtidigt framhåller studier skyldigheten samt vikten av att socialchefer         

verkar för en arbetsmiljö som främjar välbefinnande och faktiskt hanterar          

höga stressnivåer hos personalen på en primär nivå. Detta innebär att som            

chef ta ansvar och gå till grund med anledningar till höga stressnivåer och             

inse hur ens eget handlande kan inverka på andra människors liv och            

välbefinnande.  

 

Genomgående i studier på ämnet är att ohälsa kopplat till arbetet är vanligt             

bland socialarbetare. Samtidigt pekar många studier på risken med, både för           

sin egen del men även för andras, att inte återhämta sig eller ta hand om sig                

själv som socialarbetare. Man bär ett ansvar som socialarbetare att ta hand            

om sig själv för att kunna tillhandahålla den bästa servicen till sina klienter.             

Den lojalitet som finns gentemot sin profession bland socialarbetare, i          

kombination med de tendenser som finns kring att hantera stress genom att            

bestraffa istället för att hjälpa och lägga ansvar på individens förmåga att            

hantera stress, tolkar vi som en farlig kombination som ger begränsade           

möjligheter för socialarbetare att ta hand om sig själva. Detta i sig tror vi              

ger upphov till många utbrända och stigande ohälsotal bland socialarbetare.          

Det ansvar som organisationen och dess chefer har belyses, men hur detta            

faktiskt görs samt hur kön görs och inverkar i dessa frågor identifierar vi             
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som en kunskapslucka. Det den tidigare forskningen fokuserar på är som           

tidigare nämnts, socialarbetarnas personliga strategier att stressa ned, men         

de förutsättningar som finns för detta kan ibland vara bristfälliga. Av           

anledning att yrket är kvinnodominerat anser vi det relevant att undersöka           

hur kön görs i arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress och om detta inverkar             

i det förebyggande arbetet. Den tidigare forskningen menar dock också att           

socialt arbete också kan ses som mansdominerat, om dominerat syftar på           

makt och inflytande, då kvinnor är underrepresenterade i de högre          

befattningarna.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att det finns legitimitet till vår studies relevans           

- en studie om hur socialarbetare upplever att organisationen arbetar          

förebyggande riktat mot arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur          

kön görs och inverkar i detta.  

 

3 Teori 
I följande kapitel presenteras och förklaras de teorier och teoretiska begrepp           

som kommer att utgöra vårt teoretiska ramverk, vilket kommer att användas           

i analysen.  

3.1 Doing gender 

Genus är en social struktur och är inget som är givet. Kvinnligt och manligt              

är alltså inget som är givet av naturen och inte heller något som enbart görs               

genom sociala normer. Det är något som individer gör själva, konstruerar           

sig som maskulina alternativt feminina (Connell & Pearse 2015). 

 

Genus kan skapas genom fyra parallella processer; hur en presenterar sig           

själv, hur en bedöms samt tolkas av andra, hur förhandlingar om genus och             

identitet sker, och hur kategoriseringssystem påverkar skapandet av genus         

(Fäldt & Kullberg 2012). ”Genus kan således betraktas som en produkt av            

ett pågående samspel, eller en interaktion, skilda samhälleliga        
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sammanhang” (Fäldt & Kullberg 2012, 146). Processen om hur man          

presenterar sig själv handlar om det som personen själv tillför för att            

uppfattas som en kvinna eller man. Genus handlar om att genom handlingar            

uppnå det som i samhället betraktas som kvinnligt respektive manligt. Detta           

kan ske genom klädsel, tal och hur personen rör sig, med mera (Fäldt &              

Kullberg 2012).  

Processen som handlar om tolkningar görs genom hur en upplever, bedömer           

samt tolkar män och kvinnors kvaliteter. Studier visar bland annat annat att            

män bedöms ha bättre kvaliteter inom områden som i samhället ses som            

manligt kodade. Individer, beroende på kön, förväntas prestera olika (Fäldt          

& Kullberg 2012). 

Förhandlingar är en process som handlar om hur samspelet i form av            

språklig interaktion, formar genus och identiteter. Den sista processen,         

kategoriseringssystem, kan studeras genom att undersöka formandet av        

genus i medier med mera. Det handlar om hur könade ordningar inom            

politiken och andra aktiviteter formar och skapar genus. Välfärdsstaten och          

politiken är många gånger uppbyggd på ett sådant sätt att den underordnar            

samt missgynnar de positioner som gruppen kvinnor har samtidigt som den           

gynnar gruppen män och de positioner de har (Fäldt & Kullberg 2012). 

Processerna kan tillsammans också beskrivas genom begreppet doing        

gender. Begreppet syftar på hur människor skapar samt återskapar genus i           

interaktioner med varandra, genom verbal och ickeverbal kommunikation        

(Fäldt & Kullberg 2012).  

 

3.2 Genussystemet 

Genussystemet är sätt att ordna kön på i olika processer, fenomen och            

föreställningar, vilket skapar ett mönster (Hirdman 1988). Detta system         
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utgår från en förståelse av genus som en benämning på görandet av kön, där              

biologin alltid utnyttjas och skapar normer och föreställningar.  

Genussystemet har två logiker som styr; dikotomi och hierarki (Hirdman          

1988). Den förstnämnda säger att män och kvinnor är varandras motsatser           

och därmed har olika sysslor, egenskaper och befinner sig på olika platser.            

Denna logik är den som även legitimerar hierarkin som säger att män är             

norm och att hela den manliga sfären är högre hierarkiskt ordnat. Systemet            

är något som lagt grund för många ordningar, såsom till exempel de            

ekonomiska, politiska och sociala, och är något man föds in i, oavsett kön,             

och utefter det blir man man eller kvinna.  

 

Det som upprätthåller och reproducerar genussystemet kan förstås som         

kontrakt mellan män och kvinnor som definierar deras relationer med          

varandra, vad de får göra och hur de ska vara, vilket upprätthålls av alla som               

lever i genussystemet. Genussystemet ger upphov till olika maktstrategier         

beroende på kön; det vill säga man testar hela tiden kontraktets gränser.  

 

Att peka på ett genussystem medför att vi identifierar och problematiserar           

det som annars inte alltid är synligt eller ifrågasätts (Hirdman 1988). När vi             

bryter isärhållandet blir detta systemförstörande; det vill säga om män gör           

det kvinnor gör och tvärtom är inte längre hierarkin legitim.  

3.4 Teoriernas relevans för studien 

Vi fann det teoretiska begreppet doing gender och teorin om genussystemet           

relevanta för vår studie då de båda fokuserar på görandet av kön, samt pekar              

på system där vi är medskapare till görandet av kön och de maktstrukturer             

som finns och kan finnas inom organisationer. Vår studie undersöker hur           

kön görs i arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress i organisationen vilket           

dessa teorier och begrepp möjliggör. Genom begreppet doing gender kan          

analyser kring personalens uppfattningar kring görandet av kön och dess          
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processer inom organisationen kopplat till arbetsrelaterad stress och ohälsa         

göras, samt hur anställda upplever att organisationen arbetar för att          

förebygga detta. Genom att använda teorin om genussystemet kan det göras           

analyser kring genus och den roll det spelar i relation till både arbetet med              

att både förebygga arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress i organisationen,          

men också hur kön görs i förhållande till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av            

stress. 

 

Vi har använt genussystemet och doing gender i analysen för att           

begripliggöra och förstå det resultat som framkommit genom intervjuerna,         

för att kunna svara på studiens frågeställningar och syfte.  

 

4. Metod och material 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens genomförande och         

arbetsprocessen samt hur detta påverkat studien och dess resultat. Studien är           

kvalitativ och har utgått från en fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats.         

Data har samlats genom tre semistrukturerade intervjuer och en         

fokusgruppsintervju.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I följande kapitel presenteras den vetenskapsteoretiska ansatsen som        

genomsyrar studien.  

4.1.1 Fenomenologi 

Fenomenologi grundades av Edmund Husserl kring början av 1900-talet         

och innebär i kvalitativa studier en strävan efter att söka förståelse för            

fenomen baserat på själva aktörernas erfarenheter och perspektiv, då         

fenomenologin anser att världen består av uppfattningar av världen (Kvale          
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& Brinkmann 2014). Detta är en ansats som varit betydande för att utveckla             

kvalitativ forskning, då den gett legitimitet till sådan typ av forskning.  

Den kritik som finns mot den fenomenologiska ansatsen bygger i mångt och            

mycket på att den fokuserar på individualism och individualistisk forskning,          

samt att den undersöker det som redan är uppenbart (Kvale & Brinkmann            

2014). Samtidigt hävdar dess förespråkare att det finns fördelar med att           

forska kring upplevelser utifrån första person och att perspektivet lägger en           

stabil grund för kvalitativ forskning.  

 

4.1.2 Fenomenologins relevans för studien 

Fenomenologi är en användbar ansats vid kvalitativa intervjuer, vilket         

studien innehåller. Studien ämnar att förstå hur enhetschefer,        

socialsekreterare och handläggare upplever att organisationen arbetar       

förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön          

görs i relation till detta. Fenomenologi har därför varit en användbar           

vetenskapsteoretisk ansats i studien då det fokuserar på enskilda personers          

upplevelser.  

 

4.2 Kvalitativ metod 

Metoden som använts för att svara på forskningsfrågorna är en kvalitativ           

metod i form av intervjuer och fokusgrupper. Kvalitativa metoder som          

begrepp definieras enligt Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) “[...] som           

ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på           

intervjuer, observationer eller analyser av texter som inte direkt utformas          

för att analyseras kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och verktyg”           

(Ahrne & Svensson 2015, 9). Kvalitativa metoder kan användas för att           

undersöka fenomen som är svåra att uppfatta direkt, som till exempel           

känslor och tankar. Denna form av data mäts inte, utan det konstateras            

endast att de existerar, hur de fungerar och vart de uppkommer (Ahrne &             

Svensson 2015). 
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Att bedriva kvalitativa studier ger möjlighet att fånga det kontextuella och           

de upplevelser människor har av den miljö de befinner sig i (Yin 2013).             

Fördelen med denna typ av studier är alltså att de täcker in det sammanhang              

i vilken människor lever i samt har förmågan att återge människors           

upplevelser och erfarenheter (Yin 2013). Att använda en kvalitativ metod          

för att svara på denna studiens frågeställningar har således bidragit till en            

förståelse av hur de olika aktörerna upplever att organisationen arbetar          

förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress samt hur kön          

görs i relation till detta.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Data till studien samlades in genom tre semistrukturerade intervjuer och en           

fokusgruppsintervju. Detta gav totalt åttioen sidor transkriberat material.  

 

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

“Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från       

undrsökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter,       

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna”           

(Kvale & Brinkmann 2014, 17). Studien innehåller semistrukturerade        

intervjuer, med en grund i fenomenologi som fokuserar själva upplevelsen          

hos individen (Kvale & Brinkmann 2014). En semistrukturerad intervju har          

till syfte att söka en förståelse för specifika teman i den vardagsvärld ur             

intervjupersonens perspektiv. Intervjun kan liknas med ett vardagssamtal        

men som har ett speciellt syfte och erhåller en specifik teknik. Att intervjun             

är semistrukturerad kännetecknas av att det inte är ett öppet samtal           

samtidigt som det inte är något slutet frågeformulär. Detta då intervjun           

genomförs enligt en intervjuguide som har fokus på ett visst tema och som             

innehar exempel på frågor som kan ställas till respondenterna. Svaren som           

utgör materialet för själva analysen skrivs ut och analyseras (Kvale &           

Brinkmann 2014).  
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Denna datainsamlingsmetod användes för att undersöka en chefs samt två          

socialsekreterares perspektiv. Detta då studien ämnar att söka svar på hur           

dessa upplever att kön görs kopplat till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av           

stress och i det förebyggande arbetet, samt vilka strategier organisationen          

har i det förebyggande arbetet. Semistrukturerade intervjuer är användbart         

för att fånga individers synvinklar på dessa frågor. Inför intervjuerna skrevs           

en intervjuguide (se bilaga 2) som användes vid intervjuerna. Intervjuguiden          

formulerades utefter studiens syfte och frågeställningar, samt på ett öppet          

sätt, vilket hade som syfte att låta respondenterna formulera sig fritt och            

delge sin uppfattning. Då intervjuerna var semistrukturerade användes        

intervjuguiden som stöd och ibland frångick vi intervjuguiden och ställde          

följdfrågor vid tillfällen då respondenten berättade något som var intressant          

för vår studie och vi ville veta mer. Följdfrågor ställdes i olika hög grad i               

olika intervjuer och därför varierade hur omfattande och djupgående svaren          

blev. Vi ansåg dock att vi fick relevanta svar från alla. Har i vårt resultat-               

och analysavsnitt försökt att få med alla respondenters uppfattningar i          

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.3.2 Fokusgruppsintervjuer  

Fokusgrupp är en grupp med individer som har någon erfarenhet alternativt           

åsikt gemensamt. I denna grupp måste den som håller i samtalet fungera            

som en moderator. Man behöver som intervjuare få alla i gruppen att            

uttrycka sig med minsta möjliga styrning (Yin 2013). Fokusgrupper är ett           

effektivt sätt för att få fram hur människor talar om ett ämne samt tänker om               

det. Det gör att man får möjlighet att se världen ur deltagarnas synvinkel, få              

kunskap om vad de anser om ett ämne samt varför de har den uppfattningen              

de har (Dahlin-Ivanoff  2015).  

 

Fokusgrupper användes för att intervjua två biståndshandläggares       

perspektiv. Detta var en användbar metod för att få fram deras upplevelser            
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av hur det förebyggande arbetet med arbetsrelaterad ohälsa orsakad av          

stress sker samt hur kön görs i relation till detta, då de båda delade              

erfarenheten av att arbeta som handläggare, vilket var kriterierna för att           

delta i studien. Det gavs genom denna datainsamlingsmetod möjlighet till          

diskussioner och att se ämnet från olika synvinklar och på så vis mer             

nyanserade svar. Då det finns risker att vissa personer tar mer plats samt att              

vissa tar mindre plats i fokusgruppen är det av stor vikt att få fram allas               

talan (Dahlin-Ivanoff 2015). Gruppledaren bör därför uppmuntra       

respondenterna att tala med varandra, vägleda samtalet och uppvisa en          

positiv och nyfiken attityd, vilket vi gjorde. I fokusgruppsintervjun som          

genomfördes användes samma intervjuguide som med de enskilda        

semistrukturerade intervjuerna med socialsekreterarna (se bilaga 2). Ibland        

frångick vi intervjuguiden och ställde följdfrågor. Vi gav stort utrymme för           

deltagarna att diskutera, vilket gav intressanta svar och diskussioner då de           

ibland hade olika uppfattningar.  

 

4.4 Urvalsmetod och urval 

4.4.1. Urval litteratur och sökord  

För att hitta tidigare forskning inom området användes databaserna         

ProQuest-Social Services Abstracts och Onesearch. De sökord som        

användes var social work, stress, burnout, absenteeism, strategies, methods,         

work place, sweden, socialtjänst, förebyggande, förebygg, arbetsmiljö,       

utbrändhet, utmattningssyndrom, feminised, kvinnodominerat, genus,     

gender. Vi har även hittat behjälplig litteratur genom bland annat          

studiehandledningen och Akademikerförbundet SSR.  

  

4.4.2 Urval respondenter  

Forskningsfrågan är central i frågan om vilket urvalet av respondenter till           

intervjuerna blir (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Då studien ämnade         

att undersöka hur enhetschefer, socialsekreterare och handläggare upplever        

att kön görs i relation till arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress, samt hur             
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kön påverkar det förebyggande arbetet och vilka strategier som finns, var           

kriterierna för att delta i studien att man var enhetschef, socialsekreterare           

eller handläggare. På grund av begränsade resmöjligheter, både tidsmässigt         

och ekonomiskt, togs kontakt med verksamheter i närliggande kommuner.         

Storleken på kommunerna som studiens deltagare arbetade inom varierade i          

storlek, vilket vi anser gav en bredd på svaren. För att resultatet sedan ska              

ses som trovärdigt är det av stor vikt att redovisa hur respondenterna har             

valts ut, hur vi fått kontakt med dem, samt att resultatet inte enbart skildras              

på ett visst sätt på grund av dem som intervjuats (Eriksson-Zetterquist &            

Ahrne 2015). 

 

4.4.3 Urvalsprocess 

Vi började med att skicka ut information om studien, det vill säga ett             

informationsbrev (se bilaga 1) och intervjuförfrågan via mail till alla          

socialkontor i Kronobergs län. Då vi inte fick tillräckligt många svar           

började vi sedan att ringa till enhetschefer för att få tag på personer att              

intervjua. Kriterierna var att de skulle arbeta som enhetschef,         

socialsekreterare eller handläggare inom kommunen. Eftersom vi båda        

sedan tidigare hade kontakt med biståndshandläggare valde vi att kontakta          

dem. Samtliga andra deltagare kontaktade vi genom de aktuella         

kommunernas hemsidor eller telefonväxel. Vissa tips fick vi även från vår           

handledare. Då det var svårt att få tag på respondenter blev antalet deltagare             

i studien fem respondenter, istället för som planerat sex stycken. Men då de             

genomförda intervjuerna var långa och gav relevant och djup information          

som svarade på studiens frågeställningar fann vi det som tillräckligt. 

 

Planen från början var att ha två stycken fokusgrupper med minst tre            

personer i varje fokusgrupp, men då vi inte fann tre personer som kunde             

närvara samtidigt använde vi oss istället av en fokusgruppsintervju med två           

personer samt tre enskilda semistrukturerade intervjuer.  
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4.4.4 Presentation av studiens deltagare  

Samtliga fem deltagare arbetar inom kommunen, varav två som         

socialsekreterare inom barn- och familjområdet, två som       

biståndshandläggare inom äldre- och funktionshinderområdet och en som        

enhetschef inom barn och familj. Vi har valt att tilldela deltagarna fiktiva            

namn för att kunna presentera resultatet på ett förståeligt sätt i relation till             

vem som säger och samtidigt skydda deltagarnas verkliga identitet. Rosa          

och Astrid är socialsekreterare inom barn och familj i skilda kommuner.           

Johanna och Kristina är biståndshandläggare och deltog i en         

fokusgruppsintervju. Bella är enhetschef inom barn och familj och är även           

chef i den verksamhet som Astrid arbetar i. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Efter att vi fått kontakt med respondenterna och de bekräftat att de var             

villiga att ställa upp på intervjuer, bokades intervjuerna in. Via mail           

skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) med information om samtycke,          

konfidentialitet och om vad studien ämnade att undersöka. Intervjuerna         

hölls sedan på respondenternas kontor, skilt från övriga på kontoret, med           

hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuerna som hölls var           

semistrukturerade och därför frångick vi ibland intervjuguiden och ställde         

ibland följdfrågor efter det som respondenten sa. Intervjuerna spelades med          

samtycke in med mobiltelefon och varade i mellan fyrtiofem och sextio           

minuter. Efteråt transkriberades dessa i google documents. Vi skrev därefter          

ut allt material i pappersform och gick tillsammans igenom det vi ansåg            

svarade på studiens frågeställningar och det vi fann intressant i relation till            

studien. Detta klipptes sedan ut i lappar, sorterades i olika teman och skrevs             

in i ett dokument. Vi började då att presentera resultatet och analysera detta             

utifrån vårt teoretiska ramverk (se avsnitt teori). 

 

4.6 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi allt inspelat material. Att          
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transkribera intervjuer gör att materialet blir strukturerat och det utgör          

starten till en analys (Kvale & Brinkmann 2014). Vi båda delade upp            

materialet och transkriberade halva var. Vi enades om ett sätt att           

transkribera och vilken typ av språk som skulle användas, vilket är viktigt            

för att kunna jämföra materialet (Kvale & Brinkmann 2014). Sammanlagt          

utgjorde allt transkriberat material åttioen sidor, i storlek 12, med          

radavstånd 1.5, i ett google dokument.  

 

Analys är en viktig del i en studie; “Analysen av en intervju fogas in mellan               

den ursprungliga historia som intervjupersonen berättade för forskaren och         

den slutgiltiga historia som forskaren berättar för en publik” (Kvale &           

Brinkmann 2014, 233-234). Vi använde oss av kodning för att analysera           

vårt material, vilket innebär att man skapar olika koder av materialet som            

bildar kategorier (Kvale & Brinkmann 2014). Allt material strukturerades         

därför genom att det skrevs ut i pappersform och lästes igenom flera gånger             

för att kunna identifiera teman. Sedan sorterades materialet utefter det som           

var intressant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, samt det           

som inte var relevant. Det som ansågs användbart i studien sorterades           

därefter i teman. Detta hjälpte oss att få en överblick över allt material och              

utgjorde en grund för analysen i förhållande till det teoretiska ramverket och            

tidigare forskning. Kodning är en viktig aspekt i innehållsanalyser, vilket          

använts i studien (Kvale & Brinkmann 2014). Innehållsanalys är ett sätt att            

analysera material i form av text, med hjälp av att på ett strukturerat sätt              

dekonstruera och kategorisera texten med syfte att svara på frågeställningar          

(Boréus & Kohl 2018). Detta görs med hjälp av kodning. Vi fann denna             

analysmetod relevant och användbar då den gav möjlighet till att finna           

mönster i stora mängder material (Boréus & Kohl 2018). Innehållsanalysen          

skapade för oss teman som kunde sättas i relation till teori och tidigare             

forskning.  

 

De teman som framkom vid kodning blev hur kön görs i relation till             

 27 (62) 



 

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress, hur kön spelar roll i relation till hur             

organisationen arbetar för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa orsakad av         

stress, samt hur det stressförebyggande arbetet från organisationens sida         

sker. Kategorierna motsvarar våra frågeställningar men även vår        

intervjuguide i viss utsträckning.  

 

4.7 Studiens kvalitet 

Studien har utförts genom en kvalitativ datainsamlingsmetod med        

semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju, vilket innebär att        

empirin är insamlad genom ett mindre antal intervjuer. Intervjuerna har          

varit djupa och innehållsrika och är relevant för studien samt besvarar           

frågeställningarna. Tolkningarna av intervjumaterialet motsvarar det      

respondenterna sa. För att tillförsäkra att studien har en god kvalitet har en             

redovisning kring tillvägagångssättet som avspeglar studiens genomförande       

gjorts. 

 

4.7.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det finns kvalitativa forskare som ignorerat faktorer rörande validitet och          

reliabilitet med motiveringen att dessa frågor har sina rötter i positivistiska           

föreställningar vilket ses som ett hinder i den kvalitativa forskningen.          

Samtidigt har andra forskare inom det kvalitativa har använt andra termer           

med ett mer vardagligt språk för att föra en diskussion kring sanningsvärden            

i resultatet (Kvale & Brinkmann 2014). I denna studie kommer begreppen           

tillförlitlighet och trovärdighet att användas för att belysa detta.  

 

Tillförlitlighet, eller reliabilitet, kopplas ofta till i vilken mån resultatet kan           

återreproduceras vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Det handlar           

om hur och om respondenterna i studien kommer ge samma svar eller inte             

under en intervju och om de skulle ge olika svar beroende på intervjuare             

(Kvale & Brinkmann 2014). För att studien ska ses som giltig är det av stor               

vikt att det insamlade materialet och tolkningen av det avspeglar de           
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slutsatser som dras, samt visar på det som studien syftar på att studera (Yin              

2013). 

 

Att förbereda intervjuerna skapar bättre förutsättningar för hög kvalitet på          

det insamlade materialet (Kvale & Brinkmann 2014). Detta gjordes genom          

att ställa frågor som är relaterade till syftet i studien och de frågeställningar             

som empirin är ämnad att svara på. På detta sätt kan sedan svaren mynna ut               

i en slutsats.  

 

Trovärdighet, eller validitet, handlar inom samhällsvetenskapen om       

metoden som används undersöker vad den sägs undersöka. Trovärdigheten         

är inte bara en fråga om vilka metoder som används, det är också en fråga               

om forskaren som person och dennes moraliska integritet och praktiska          

visdom (Kvale & Brinkmann 2014). Verifieringen finns genom hela         

forskningsprocessen för att kontrollera resultatens trovärdighet samt       

rimligheten och tillförlitligheten i dem. Detta genom att bland annat          

kontinuerligt kontrollera att det som undersöks är det som som ämnas att            

undersökas i studien. 

 

4.7.2 Generaliserbarhet och överförbarhet 

Generaliserbarheten av en studie syftar på i vilken mån resultatet kan           

generaliseras, från en studie av en grupp individer till en annan. Med andra             

ord huruvida resultatet i en specifik situation och ett viss urval är kopplade             

just till den specifika gruppen eller om det är giltigt även med ett annat              

urval (Bryman 2018). Överförbarhet syftar på om “[...] resultaten kan          

tillämpas i andra kontexter.” (Bryman 2018, 75). Generaliserbarhet används         

vanligtvis inom den kvantitativa forskningen då ett representativt urval är          

att förespråka (Bryman 2018). Då denna studien är kvalitativ och antalet           

respondenter till intervjuerna blev färre än vad som var planerat, på grund            

av tillgänglighet och intresse, kan överförbarheten och generaliserbarheten        

av resultatet sägas vara relativt låg.  
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4.8 Etiska överväganden  

Etiska överväganden har gjorts för att överväga balansen mellan skador och           

risker som finns samt nyttan med studien. Risk-vinst-bedömningen är av          

stor vikt för att bidra till kunskapssökande samt ta hänsyn till           

respondenternas intressen. En ansökan om etikprövning enligt Lag        

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 3 - 4 § har             

inte gjorts för studien i fråga då innehållet inte uppfyller de rekvisit som             

lagen nämner (Vetenskapsrådet 2017). Studien bedöms inte behandla        

känsliga personuppgifter då den fokuserar mycket på organisation och         

personal snarare än till exempel klienter, och därav finns det ingen           

nödvändighet för prövning. Det togs som nämnts inte heller någon kontakt           

med klienter, utan enbart yrkesverksamma socialarbetare, vilket gör att de          

inte är i en lika utsatt situation.  

 

Studien kommer ta hänsyn till forskningsetiska kodexar (Vetenskapsrådet        

2017). Dessa talar om vad forskaren ska göra innan studien ska genomföras,            

under själva studien samt efter. Studien har tagit hänsyn till          

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och    

nyttjandekravet. Informationskravet, som belyser forskarens ansvar att       

informera deltagarna om villkoren för studien sker genom att         

respondenterna informeras om studiens syfte och innehåll samt om den          

enskildes rätt att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Samtyckeskravet, som innebär att forskaren behöver respondentens       

samtycke för att använda personens uppgifter (Vetenskapsrådet 2017),        

uppnås genom att deltagandet är frivilligt. Vilket också framgår tydligt i           

informationsbrevet som de medverkande får i samband med förfrågan om          

personen i fråga är intresserad av att medverka i studien.          

Konfidentialitetskravet syftar på att forskaren ska ge konfidentialitet        

gentemot de uppgifter som deltagarna delger. Detta genom att uppgifterna          
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förvaras på ett säkert sätt och att deltagarna inte kan identifieras.           

(Vetenskapsrådet 2017). I denna studien uppnås detta då respondenternas         

identitet ska inte framgå i studien; det vill säga namn samt arbetsplatsen            

kommer vara anonymiserade i studien. Detta för att värna om deltagarnas           

integritet. Dock kan det inte garanteras att ingen annan utanför kommer ta            

del av det material samt de uppgifter som används i studien. Detta då insyn i               

materialet och uppgifterna är nödvändigt för att kunna styrka ett visst           

resultat och för att vara transparant (Vetenskapsrådet 2017). Dock kan vi           

lova konfidentialitet, som syftar på att inga obehöriga kommer få tillgång           

till känsliga personuppgifter i studien och att dessa inte kommer spridas           

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

Nyttjandekravet belyser att materialet endast får användas i forskningssyfte.         

Detta ska också deltagarna informeras om (Vetenskapsrådet 2017).        

Informationen kring nyttjandekravet tilldelades respondenterna genom      

informationsbrevet. 

 

Då vi använder kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer          

krävs etiska överväganden. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att         

kvalitativa intervjuer kräver etiska överväganden då den kunskap som         

produceras vilar på den relation som finns mellan intervjuare och          

respondent. Det är därför viktigt att intervjuaren skapar en intervjusituation          

där respondenten kan känna sig bekväm, och samtidigt respekterad för sin           

integritet. Kvalitativa intervjuer innebär också ett maktförhållande som inte         

är helt balanserat (Kvale & Brinkmann 2014). Till exempel har forskaren en            

akademisk kompetens, leder själva intervjun och har makten att bestämma          

frågor. Genom att vi tillförsäkrade intervjupersonerna om att deltagandet är          

frivilligt och att de när som kan avbryta samt att vi gjorde vårt yttersta för               

att skapa en bekväm intervjusituation gjorde det att det blev en mer            

balanserad maktbalans mellan respondenterna och oss som intervjuare. 
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5. Resultat och analys  
I följande kapitel lyfts olika teman utifrån frågeställningarna, som framkom          

i empirin. Alla namn på respondenterna är fiktiva för att skydda deltagarnas            

integritet. Respondenterna kallas i studien för Rosa och Astrid, som båda           

arbetar som socialsekreterare inom barn och familj, Bella som är enhetschef           

inom barn och familj, samt Johanna och Kristina, vilka arbetar som           

biståndshandläggare. 

 
5.1 Görandet av kön i relation till arbetsrelaterad ohälsa och stress 

Detta tema belyser hur kön görs och har för roll i relation till arbetsrelaterad              

ohälsa orsakad av stress.  

 

5.1.1 Görandet av kvinnlighet och manlighet 

Fyra av fem respondenter uppgav att de upplever att kvinnor tar på sig mer              

arbetsuppgifter medan män har tendenser att lättare hålla ifrån sig de           

arbetsuppgifter som de inte anser är deras. Även att kvinnor i högre grad             

lägger ansvaret på sig själva vid stress och bristande ork och att män i större               

utsträckning lägger ansvaret på organisationen eller chefen i fråga. 

 

“Jag tror kanske att kvinnor har lättare, nu generaliserar jag och           

så, men att vi kvinnor har lättare att ta på oss själva liksom. Ta på               

oss att det är vårt fel, att jag inte klarar av detta eller jag är för                

svag eller.. Jag tror att vi har lättare att ta på oss själva. Jag tror               

att män, nu bara tror jag och tror, men jag tror att män i högre               

utsträckning kan lägga det på chefen eller organisationen eller,         

eller att man är uppfostrad i det på något sätt.” - Bella            

(enhetschef) 

 

Även biståndshandläggarna Johanna och Kristina samt socialsekreteraren       

Rosa ger en liknande beskrivning av hur de upplever att kön görs när det              
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kommer till stress och arbetsbelastning i citaten nedan; 

 

“[...] Att det, fast jag tror ändå att det, ja men de har ändå lite  

lättare att slå ifrån sig, ja men det där var inte så eller så, att  

man.. Mina manliga kollegor har inte haft sådär att de tar på sig  

arbetet, där är det mer liksom att det där är ändå inte mitt och  

det där var inte jag och alltså lite så att man håller det lite ifrån  

sig eller så. Att det, jag har nu gjort vad jag kan nu. Så. [skratt]”  

- Johanna (handläggare) 

 

“Ja, nu säger jag något som jag inte heller vetenskapligt  

har kontrollerat, men jag skulle vilja, jag tror nog att män är  

bättre på och hålla saker ifrån sig. Så.” - Rosa  

(socialsekreterare) 

 

“Det kan jag nog tänka mig. Det känns som att man tar, nej men  

det här kommer låta jättefel. Som att man tar mer ansvar eller så  

som kvinna. Alltså jag vet inte, att man kanske känner mer att  

man måste.” - Kristina (handläggare) 

 

5.1.2 Kopplingar till teori och begrepp   

Respondenterna upplever alltså att det finns skillnader i hur män och           

kvinnor hanterar arbetsbelastningen och löper olika hög risk drabbas av          

stress. Connell & Pearse (2015) beskriver genus som något som görs; det            

vill säga manlighet och kvinnlighet är något som görs. Begreppet doing           

gender syftar på de processer genom vilka kön görs (Fäldt & Kullberg            

2012). Vi förstår respondenternas ovan presenterade uttalanden som att         

kvinnlighet i detta fallet upplevs göras genom att kvinnor har en stor            

ansvarskänsla i arbetet och på så sätt arbetar mer. Därmed har kvinnor högre             

stressnivå och därmed löper högre risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa           

orsakad av stress. Manlighet görs genom att män, i högre grad än kvinnor,             

sätter gränser för det man inte anser tillhör ens arbetsområde och inte har             

samma typ av ansvarskänsla.  

 33 (62) 



 

 

Detta kan kopplas till flera av de fyra processer som Fäldt och Kullberg             

(2012) menar att genus görs genom. Till exempel kan processen som           

handlar om hur en presenterar sig själv kopplas till respondenternas citat.           

Citaten visar på att beroende på om en person är man eller kvinna upplevs              

de agera olika på jobbet när det kommer till arbetsbelastning och stress, för             

att uppnå manlighet eller kvinnlighet. Kvinnor framhäver ambitiösa och         

ansvarstagande sidor av sig själv, medan män framhäver sig själva som en            

mer gränssättande person som gör det som anses ligga inom ens           

ansvarsområde och avsäger sig det om inte är det. Även processen           

tolkningar kan det dras kopplingar till då detta kan ha rötter i hur vi tolkar               

eller bedömer personer beroende på genus. Att kvinnor har högre          

ansvarskänsla kan grundas i att vi tolkar det mer rätt och normalt att kvinnor              

tar mer ansvar. Till exempel belyser Bella i det första citatet att detta är              

något man är uppfostrad i, vilket pekar på att vi tolkar det som normalt att vi                

tar olika mycket ansvar eller att män och kvinnor bedöms olika och att             

kvinnor därför behöver ta på sig mer ansvar.  

 

Detta kan också kopplas till det genussystem Hirdman (1988) menar          

existerar, som reglerar förhållandet mellan män och kvinnor, hur de får vara            

och vad de får göra och bygger på en dikotomi och hierarki mellan könen.              

Det syns tydligt att respondenterna upplever att män och kvinnor agerar på            

olika sätt när det kommer till arbetsbelastning. Män håller saker ifrån sig            

och kvinnor tar lättare på sig, upplever respondenterna, vilket pekar på en            

dikotomi mellan könen. Denna situation är även mer fördelaktig för män i            

bemärkelsen risk för arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress, då kvinnor          

upplevs behöva arbeta hårdare och i högre grad skyller bristande ork och            

hög stress på sig själva än arbetsplatsen, vilket vi tolkar som en viss hierarki              

mellan män och kvinnor. Dessa logiker är de bärande i genussystemet           

(Hirdman 1988).  
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Hirdman (1988) menar att vi själva är medskapare till genussystemet och           

bidrar till att reproducera den dikotomi och hierarki som finns, genom           

informella kontrakt. Män och kvinnor kan även i respondenternas fall och           

utifrån deras upplevelser ses som medskapare till det genussystem som          

existerar inom organisationen. Att kvinnor tar mer ansvar är inte ett helt            

passivt val, även om detta kan vara påverkat av genussystemets regler som            

reglerar hur vi får vara och vad vi får göra.  

 

5.1.3 Människobehandlande yrken  

Den femte respondenten benämnde inte att det finns skillnader som beror på            

kön när det gäller arbetsrelaterad stress. Hon menade däremot att höga           

stressnivåer bland kvinnor handlar om de människobehandlande yrkena i         

sig. 

 

“[...] Det är fler kvinnor än män som väljer de här           

människovårdande yrkena. Där man behöver ha en viss, vad         

ska man säga, intention, alltså man behöver känna in, man          

behöver, alltså släppa in folk, känna av, känna empati för att           

kunna skapa en relation och dialog liksom. Jag tror, det kan           

säkert hänga ihop med det. [...]” - Astrid (socialsekreterare)  

 

Människobehandlande yrken är traditionellt kvinnodominerade, vilket      

också kan ha påverkat resurserna som läggs på dessa verksamheter. Till           

exempel skriver Hirdman (1988) om att genussystemet också är det som           

lagt grund för de politiska, sociala och ekonomiska ordningarna.         

Socialtjänsten är en politiskt styrd organisation vilket innebär att politiken          

styr hur stor budget verksamheten får och därmed om arbetsplatsen till           

exempel har råd att anställa fler eller inte vid hög arbetsbelastning.  

 

5.2 Organisationens stressförebyggande arbete  
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Detta tema rör hur respondenterna upplever att organisationen arbetar         

förebyggande gentemot arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress på        

arbetsplatsen och vilka strategier som finns.  

 

5.2.1 Göteborgsmodellen 

Något som tre av respondenterna från olika arbetsplatser nämnde som en           

strategi för att förebygga stress och för hög arbetsbelastning kallas          

Göteborgsmodellen;  

 

“[...] Nej, det är ju en, ja den kommer ju från           

Göteborg då eftersom den heter Göteborgsmodellen      

man har, alltså det är ett sätt att mäta arbetstyngd          

inom barnavården [...]” - Bella (enhetschef) 

 

Göteborgsmodellen som Bella berättar om fungerar som en strategi att          

med siffror mäta hur hög arbetsbelastning varje arbetstagare har, utifrån          

hur länge denne arbetat samt hur lång tid varje arbetsuppgift tar. Om            

arbetstagaren arbetat länge anses det rimligt att ha högre poäng än till            

exempel en nyutexaminerad. Detta gör arbetsgivaren för att ha stöd i att            

en viss medarbetare har för stor arbetsbelastning om detta händer.  

 

5.2.2 Det egna ansvaret  

Flera av respondenterna menar samtidigt att det är individens egna ansvar           

att inte ha för mycket att göra på arbetet för att inte drabbas av stress och                

arbetsrelaterad ohälsa; 

 

            “[...] För någonstans får man ju det, mellan raderna tänker  

jag, att det är mitt eget ansvar. Eller så, att det är liksom upp  

till mig om jag vill hålla mig frisk så att jag kan arbeta eller  

så.” - Johanna (handläggare) 

 

“Det är det han gör med det här fjanteriet liksom. Det är ditt fel,  
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du gör för långa utredningar. Du får sluta med det. Så hinner du  

nog med.” - Rosa (socialsekreterare) 

 

Upplevelserna i citaten pekar på att ansvaret i stor utsträckning ligger på            

individerna själva och Göteborgsmodellen, som utgår från poäng,        

framstår som en teknik som används därför att organisationen inte tar det            

medarbetarna säger och upplever på allvar och därav behöver ett konkret           

mätsystem. Flera av respondenterna berättade till exempel att de         

rekommenderas att säga till chefen om de har för hög arbetsbelastning,           

varpå hen hjälper till att prioritera vad som är viktigast och hur            

socialsekreteraren ska lägga upp arbetet eller fördelar arbetet till andra          

medarbetare. Problematiskt är dock att alla har mycket att göra och att            

risken för dåligt samvete gentemot kollegorna är stor, vilket gör att man            

undviker att be om hjälp.  

 

“Men det är liksom också att man vet ju att sina kollegor har 

också rätt mycket att göra, så att man kan inte, alltså jag 

känner inte att jag kan be om hjälp. Liksom, kan du ta detta 

för jag hinner inte, för jag vet att de också har mycket att göra. 

Så att det blir bara att man gör det liksom. Och sen så säger ju 

chefen att kom in till mig liksom med dom ärendena ni inte 

hinner men jag känner också ett ansvar för det område eller 

vad man ska säga som jag har, eller så. Att man ska hinna 

med.” - Kristina (handläggare)  

 

“Man vet ju att det kommer gå vidare så att då säger man inget 

heller.” - Kristina  

“Jag gör det själv [skratt]” - Johanna (handläggare) 

 

“Ja, det och så försöker vi ju liksom fördela. Dels och se, är 

det alltså hur, det är det som är bra med den här då ju 

Göteborgsmodellen. Man kan ju se är det för mycket på 

gruppen eller är det liksom skeva det här mellan olika 
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handläggare och är det att det är någon som har eller ett par 

som har för lite så försöker man ju lösa det.” - Bella 

(enhetschef) 

 

5.2.3 Att arbeta för klienterna  

Enhetschefen Bella fick frågan vad som görs för att förebygga utbrändhet           

och återkom då till att organisationens personal är där för sina klienter            

och undvek frågan om vad som faktiskt görs.  

 

“[...] Dels att man pratar om vår organisation  

och på vilket sätt vi jobbar och är det såhär vi ska jobba och  

liksom främja det, vår egen arbetsmiljö. Och sen måste vi ju  

liksom, det är ju klienten och familjerna och barnen som är  

våra liksom. Det är ju för dem vi jobbar, det ska ju vara bra  

för dem då. Det är inte alltid, om vi tycker att någonting är  

bra liksom. Så här är bra att jobba för vår del. Så är det ju  

inte alldeles säkert att barnen, ungdomarna, föräldrarna  

tycker att det är bra.” - Bella (enhetschef) 

 

Mycket pekar på att det är väldigt lite som görs för att förebygga             

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress från organisationens sida.        

Göteborgsmodellen existerar inom flera av organisationerna, men       

samtidigt görs en mätning enbart vartannat år, i kombination med en chef            

som återkommer till att personalen faktiskt arbetar för klienterna. Att          

medarbetarna undviker att komma och säga till vid för hög          

arbetsbelastning, därför att det som görs är att chefen ger arbetsuppgifterna           

till någon annan som också har mycket att göra, tolkas som bristande            

stressförebyggande arbete.  

 

Att organisationerna är kvinnodominerade tolkar vi med anledning av det          

som sagts som att det har stor inverkan på arbetsmiljöfrågor.  
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“[...] Det är ett kvinnodominerat jobb. Det syns på lön, det syns på 

utvecklingsmöjligheter och såna här saker.” - Rosa 

(socialsekreterare) 

 

“Men skulle du säga att man, alltså behandlas män  

och kvinnor lika liksom?” - Martina (intervjuare) 

“Nej” - Rosa (socialsekreterare) 

 

5.2.4 Kopplingar till teori och begrepp  

Detta som ovan nämnts kan kopplas till processen som handlar om           

kategoriseringssystem som beskrivs av Fäldt och Kullberg (2012), vilken         

handlar om könade ordningar inom politiken och hur dessa skapar och           

konstruerar genus. Detta genom att välfärdsstaten är uppbyggd på ett          

sådant sätt att de positioner som är kvinnodominerade missgynnas, samt          

att de positioner som ses som är mansdominerade gynnas. Exempelvis          

säger Rosa att både utvecklingsmöjligheterna och lönen är till det sämre då            

det sociala arbetet är ett kvinnodominerat yrke, alltså missgynnas yrket i           

kategoriseringssystemet. Detta leder oss in på nästa frågeställning, vars         

resultat presenteras under följande rubrik.  

 

5.3 Köns roll i relation till organisationens stressförebyggande arbete 

Detta tema rör hur kön spelar roll vad det gäller hur organisationen            

hanterar den psykosociala arbetsmiljön och arbetar för att förebygga         

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress.  

 

“[...] Hade fler män jobbat här så hade de också  

varit mer utbrända eller så hade de sett till att det var bättre  

förutsättningar. Alltså nej men jag tänker att det är, alltså  

min man jobbar inom byggbranschen och det är liksom inte  

ens en fråga. De får hur mycket kläder, skyddsutrustning  

och sånt som helst, det är liksom aldrig några problem. Det  

är liksom det enda de pratar om på sina möten; säkerhet och  

skydd och arbetsmiljö så.” - Johanna (handläggare) 
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“Ja, alltså är det någon man här som känner sig, hamnar i  

utbrändhet och så, så har jag ju sett på nära håll liksom att  

man hanterar det annorlunda än en kvinna som har bränt ut  

sig, för hon får ju nästa skylla sig själv för hon har ju inte  

förstått att hon ska liksom få mannen där hemma att jobba  

lite mer. Typ.” - Rosa (socialsekreterare) 

 

“[...] Men det har ju också med oss kvinnor att göra va.  

Att man skulle aldrig ställa den frågan till mannen, har du  

någon som avlastar dig hemma? Eller sköter marktjänsten?  

De frågorna skulle man aldrig ställa till en man. Men det  

gör man fortfarande stupalöst när det gäller kvinnor. Och  

man säger alltid att kvinnor är dubbelarbetande och de  

kanske inte har det så bra hemma, när de inte mår så bra. Att  

de sen inte har de så bra på jobbet, va? Klart de har? Eller  

den frågan ställer man sig inte för det vill man inte, då  

behöver man ju inte göra något åt det.” - Rosa  

(socialsekreterare) 

 

Tydligt här är att det finns en upplevelse av stark uppdelning beroende på             

kön när det kommer till hur arbetsgivaren hanterar den psykosociala          

arbetsmiljön. I det första citatet antyder Johanna att om fler män hade            

arbetat inom organisationen hade det varit bättre förutsättningar, och alltså          

att de brister som finns när det gäller arbetsmiljön har större möjligheter att             

ignoreras och legitimeras därför att de som arbetar där är kvinnor. Rosa            

belyser i de två efterföljande citaten att en man med hög stress eller             

utbrändhet hanterar detta på ett annorlunda sätt än en kvinna som är            

stressad eller utbränd. Det egna ansvaret att förebygga arbetsrelaterad         

ohälsa orsakad av stress upplevs av våra respondenter vara betydligt större           

för kvinnor, samt att det leder till ett läge där en riskfylld arbetssituation             

legitimeras och fortlöper.  
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5.3.1 Kopplingar till teori och begrepp  

Det ovan presenterade resultatet kan kopplas till begreppet doing gender          

då det visar hur kön görs inom en arbetsplats. Kvinnlighet innebär att ha             

ett stort egenansvar för sitt mående och att bli negligerad när man inte mår              

bra. Manlighet innebär inte alls ett lika stort egenansvar, utan snarare att            

ens omgivande organisation arbetar mer med arbetsmiljöfrågor och att         

förebygga ohälsa orsakad av stress. Detta ger även starka associationer till           

genussystemet (Hirdman 1988), då kön upplevs spelar roll i hur          

organisationen förebygger ohälsa orsakad av stress på ett sätt som skapar           

och återskapar skillnader mellan män och kvinnor både på ett hierarkiskt           

sätt, men även på ett dikotomiskt sätt. Kvinnor upplevs ha ett mycket            

större egenansvar och har därför en mer riskfylld situation i arbetet           

gällande arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress. Män besitter till skillnad          

från kvinnor privilegier som att till exempel inte få vissa frågor eller bli             

mer tagna på allvar i sitt mående. Det finns alltså en struktur på dessa              

arbetsplatser som skiljer män och kvinnor åt och skapar en hierarki där            

män är överst. Med andra ord spelar kön stor roll när det kommer till hur               

organisationen arbetar för att förebygga stressrelaterad ohälsa orsakad av         

stress.  

 

5.3.2 Fler män skapar bättre förutsättningar   

När vi gav respondenterna frågan hur de trodde att socialt arbete hade sett             

ut om det var mansdominerat istället för kvinnodominerat uppgav flera att           

de trodde att det varit bättre, både lönemässigt och hela arbetsplatsens           

kultur när det kommer till stress och hög arbetsbelastning. Flera          

respondenter uppgav även att det skulle bli eller har blivit bättre med fler             

män i organisationen;  

 

“Ja, alltså det hade varit på det viset. Lönen hade varit  

annorlunda, absolut. Det hade också varit så att, det hade inte  
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blivit någon tyst kultur. När det är tufft på jobbet. Och det  

märker man också om man tittar på de delarna där man, man  

har fler män inom socialt arbete, så är inte det ett problem.  

Så. Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig  

flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det. Vi tror ju  

jämt att det är något fel på oss om vi inte orkar. Det gör ju  

inte män, de tänker ju inte så. Vi kvinnor borde lära oss att  

tänka mer manligt. Aha, om inte jag orkar med min fritid, jag  

kan inte ut och springa, jag kan inte vad du nu än vill göra  

liksom. Ja då är det ju inte min fritid som är problemet, då är  

det ju arbetet, så skulle ju en man se det. Men det gör inte vi.  

Jag orkar inte med familjen hemma, det är mitt problem.” -  

Rosa (socialsekreterare) 

 

“[...] Och det påverkar ju alltså det blir ju liksom  

mer blandat och mer så det. Ju mer blandad desto bättre.” 

- Bella (enhetschef) 

 

“[...] Alltså jag, jag satt ju med på intervjuerna  

nu när vi skulle anställa de här tre personerna. Det var ju  

någon man och då vet jag Magnus sa att det kanske hade  

varit bra att få in en kille liksom i gruppen. [...]” - Johanna  

(handläggare)  

 

Citaten ovan innehåller alla uttalanden som bygger på att det skulle bli            

bättre på arbetsplatsen om det hade varit fler män där. Enhetschefen Bella            

anser till exempel att det är eftersträvansvärt att anställa fler män, och            

Johanna vittnar om att hennes chef anser samma. Detta bygger på att man             

upplever en skillnad mellan män och kvinnor - det vill säga att män har det               

som kvinnor inte har, precis som Hirdman (1988) beskriver i sin artikel om             

det existerande genussystemet. Att det skulle bli bättre visar även på den            

hierarki som finns. Även Rosa lyfter fram att kvinnor borde tänka som män             

gör när det kommer till stress och stressrelaterad ohälsa i arbetet. Återigen            
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finner vi ett sätt att göra kvinnlighet på som innebär hög ansvarskänsla och             

att ta på sig för mycket arbete, vilket belystes i föregående kategori.            

Manlighet görs genom att tänka på ett sätt som anses sunt i relation till              

stressnivåer och ohälsa och att ha förmågan att prata om sin situation i             

arbetet. Genussystemet, med den hierarki och dikotomi som det bygger på,           

är alltså påtagligt närvarande i de organisationer våra respondenter arbetar          

inom. Kön och hur manlighet och kvinnlighet görs spelar stor roll i hur             

organisationen arbetar förebyggande i relation till arbetsrelaterad ohälsa        

orsakad av stress. 

 

“Det är som vi säger, jag tror man hade sett till så att             

det hade fungerat på ett annat sätt. Alltså jag tror          

man hade haft sådär tre skift eller du vet så det hade            

inte varit såhär att ja du ska jobba lite idag och du            

ska jobba lite så utan jag tror att det hade varit lite            

mer strukturerat och lite mer ordning kanske. Nej        

men nu är det väldigt känslostyrt alltså man märker         

det på cheferna ute i organisationerna att det är         

liksom nej men nu hinner inte personalen detta och         

då, nej men det är så att man går på känslor liksom            

istället för ja men vad har vi för styrdokument och          

vad har vi liksom att gå efter. Här blir det ju lite så             

att vi liksom ibland pratar mer känslor än kanske         

riktiga saker eller så och jag vet inte.” - Johanna          

(handläggare) 

 

Johanna menade att det hade fungerat på ett annat sätt i organisationen om             

det hade varit mansdominerat och att man hade haft mer struktur. I citatet             

belyser hon att den höga andelen kvinnor som arbetar där leder till att man              

pratar om känslor istället för att lösa problematiska situationer med          

organisatoriska styrdokument. Det är oundvikligt att dra kopplingar till         

dikotoma föreställningar och konstruktioner av kön där kvinnlighet står för          

känslor och manlighet för rationalitet, där det sistnämnda ses som det rätta            
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och därmed bästa. Genomgående är att det sätt på vilket kön görs inverkar             

i hög grad på hur organisationen hanterar den psykosociala arbetsmiljön,          

på ett sätt som i högre grad legitimerar brister i det förebyggande arbetet             

med stress när det gäller kvinnor än män.  

 

5.4 Kopplingar till tidigare forskning  

I detta kapitlet kopplas den insamlade empirin till den tidigare          

forskningen. 

  

5.4.1 Arbetsstress 

Travis, Lizano & Mor Barak (2016) beskriver att arbetsstress uppstår när           

förväntningarna som finns på arbetsplatsen inte är i balans med de resurser            

som finns. Enhetschefen som intervjuats berättar att hon, om någon          

medarbetare hade för hög arbetsbelastning, har som strategi att erbjuda          

hjälp att prioritera arbetsuppgifter;  

 

“[...] Och ibland har det ju varit sådana allvarliga lägen och           

ofta är det ju att jag får via mentorn eller teamledaren. Att nu             

är det många som är stressade och att då har vi liksom, ja då              

får man ta sådana här speeddating ungefär. Alltså de får          

komma in en och en och så liksom, så får man se och hjälpa              

till att prioritera. [...]” - Bella (enhetschef) 

 

Att hjälpa till att prioritera gör inte att arbetsuppgifterna blir färre, vilket            

innebär att risken för arbetsstress är fortfarande lika hög även efter att            

chefen hjälp till att prioritera, då resurserna fortsatt är lika stora.  

 

5.4.2 Semester istället för sjukfrånvaro   

Aronsson, Astvik & Gustafsson (2014) skriver om att gruppen som har           

minst möjlighet till återhämtning (the not recovered group) löpte högre risk           

för dålig hälsa och arbetade under förhållanden som innebar en          

otillfredsställande arbetssituation med bland annat hög arbetsbelastning.       

 44 (62) 



 

Denna grupp uppgav även att de ofta befunnit sig på arbetet trots att de var               

sjuka och använde ofta semester istället för sjukdagar. Samma fenomen          

vittnar respondenten Rosa om på sin arbetsplats. Hon berättar att anställda           

tar ledigt istället för att sjukskriva sig när de känner att arbetsbelastningen            

och stressnivån är för hög, eller att de går ner i arbetstid. Detta ser hon som                

problematiskt då ledningen inte får en uppfattning om hur arbetssituationen          

verkligen ser ut; 

 

“[...] Jag ser bland de unga medarbetarna ett sätt som jag           

tycker är bekymmersamt därför att de går ner i tid, en månad            

kanske. Säger, nej jag behöver liksom va ledig bara jobba fyra           

dagar i veckan eller sådär. [...]” - Rosa (socialsekreterare) 

 

5.4.3 Arbetsgivarens skyldigheter  

Coen Reynolds (2010) skriver om arbetsgivarens skyldigheter att främja en          

god arbetsmiljö. Det vanligaste sättet att hantera stress hos sina medarbetare           

är att använda insatser för att hantera stress som är riktade till individer som              

upplever den, efter att stressen har uppkommit, snarare än till det som ger             

upphov till stressen och att förebygga den. Detta gör i sin tur att personen i               

fråga ställs ansvarig för stressen. Att rekommendera är istället att hantera           

stressen genom att organisationen tar ansvaret över situationen, genom att          

till exempel ha mål och forum där det finns möjligheter att prata om stress i               

arbetet och vilka lösningar som finns. Flera respondenter berättade att de           

hade forum i form av möten där de kunde berätta om sin arbetssituation och              

huruvida det känns hanterbart eller inte. De kände dock trots detta att            

ansvaret till stor del ligger på en själv vad det gäller att ha en rimlig               

arbetsbelastning. Trots att de berättade att de hade en hög arbetsbelastning           

och kände sig stressade gjordes ingenting åt situationen.        

Biståndshandläggarna Johanna och Kristina berättade att de har ett         

morgonmöte varje morgon där de pratar om varje medarbetares         

arbetssituation, men upplevde inte att det åtgärdades när någon hade för hög            

arbetsbelastning eller stress. De berättar enbart hur deras arbetssituation ser          
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ut och upplevde att ansvaret låg på de själva att hantera situationen. Om             

chefen var inkopplad skickades ärendet ofta över till en någon annan           

kollega som också har hög arbetsbelastning.  

 

“Vi går ju alltid en runda på personalmötet liksom, där var och            

en får säga lite vad är det upp för idag, eller liksom hur ser din               

arbetsbelastning ut nu är väl egentligen frågan. Hur har du det,           

liksom, eller så. Och det handlar ju ofta om att, ja, men jag har              

jättemycket nu, eller nu har jag det lite lugnare eller så.” -            

Johanna (handläggare)  

 

“Nej, det tycker jag inte. Sen om vi pratar om det så tycker jag              

inte att det är så mycket som liksom händer om man säger så.             

Alltså om chefen är iblandad eller så liksom. Det blir kanske           

mer att man går runt och ja, bara säger det, att man har             

mycket.” - Kristina (handläggare) 

 

Ovanstående citat pekar på precis det som Reynolds (2010) skriver om; det            

vill säga att stress görs till ett individuellt problem. Även respondenten           

Rosa hade liknande upplevelser - att hög stress löses genom att individen            

själv lärs att hantera stress. Hon problematiserar detta och pekar på att            

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress borde vara en fråga för          

organisationen snarare än individen, vilket även Reynolds (2010) menar är          

det föredömliga och mest effektiva sättet att hantera stress på.  

 

“Ja, vi hanterar det inte speciellt bra, tyvärr. Vi har en           

arbetsledning som inte kan hantera det, har aldrig        

kunnat här. Utan man, här ska man gå på kurs hos           

företagshälsovården för att hantera sin stress. Och då        

blir det den enskildes problem, vilket jag inte kan         

acceptera. Jag är inte stressad i mig själv, det är mitt           

jobb som gör det. Ja hur har du det på fritiden? Det            

ska du skita i brukar jag säga, det har inte du med att             
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göra. Jag behöver inte redogöra för min fritid. När jag          

går härifrån, så är jag liksom ledig. [...] - Rosa          

(socialsekreterare) 

 

6. Slutsats och diskussion 
I följande kapitel sammanfattas vad som framkommit i resultat och analys,           

samt förs en diskussion kring detta och vilka slutsater som kan dras. Det             

förs även ett resonemang kring vilken kunskap studien bidragit med. Även           

en diskussion förs kring metoden som har använts i studien, samt en            

presentation på förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Respondenternas berättelser och svar på våra intervjufrågor har skapat en          

förståelse för hur kön görs i arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress.           

Respondenternas upplevelser pekar på att kvinnor tar på sig mer ansvar och            

uppgifter samtidigt som män har lättare att hålla ifrån sig saker och lägger             

mer ansvar på organisationen. De upplever alltså att det finns skillnader i            

hur män och kvinnor hanterar stress och hög arbetsbelastning, vilket kan           

kopplas till begreppet doing gender, som syftar på de processer genom           

vilket kön görs (Fäldt & Kullberg 2012). Kön inom arbetsrelaterad stress           

och ohälsa görs här som nämnts genom att kvinnor upplevs ha mer            

ansvarskänslor än män samt att män i högre grad drar gränser för det man              

inte anser tillhöra ens arbetsuppgifter. Det vill säga kvinnor löper högre risk            

att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa och stress än män. Detta kan också            

förstås genom teorin om ett existerande genussystem (Hirdman 1988) som          

menar att det finns en dikotomi mellan män och kvinnor, då det är tydligt att               

respondenterna upplever att män och kvinnor hanterar arbetsbelastning och         

stress olika. Respondenten Astrid ansåg dock till skillnad från samtliga          

andra att det inte fanns några skillnader i hur kön görs i arbetsrelaterad             

stress och ohälsa, utan att det handlar om de människobehandlande yrkena           

generellt. Detta kan dock grunda sig i att de människobehandlande yrkena           
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är kvinnodominerade, vilket i sin tur också kan påverkar vilka resurser som            

läggs på dessa verksamheter. 

 

Respondenterna upplevde även att kön spelar roll i hur organisationen          

arbetar förebyggande gentemot ohälsa orsakad av stress på arbetsplatsen.         

De upplevde till exempel att det hade varit bättre förutsättningar om det            

sociala arbetet hade varit mansdominerat samt att det egna ansvaret att           

hantera stressnivåer är större då man är kvinna. Kön upplevs spela roll både             

hierarkisk och dikotomiskt. Detta då män upplevs ha mer privilegier i           

arbetet samt att kvinnor utnyttjas i högre grad i arbetet. Män får till exempel              

inte vissa frågor som genom vilka ens mående görs till ett personligt            

problem en själv ansvarar för, som kvinnor får, vilket bidrar till en            

upplevelse av att mäns mående tas mer på allvar.  

 

Om det sociala arbetet hade varit mansdominerat trodde flera respondenter          

att arbetssituationen hade sett annorlunda ut på fler olika sätt. Bland annat            

lön och arbetsplatsens kultur kring stress och hög arbetsbelastning. Att det           

är flest kvinnor som arbetar i organisationerna våra respondenter arbetar          

inom tolkar vi gör det lättare för organisationen att lämna sina medarbetare            

med hög arbetsbelastning och inte göra något för att förebygga          

stressrelaterad ohälsa, då kvinnor upplevs ta på sig mer ansvar och inte i             

lika hög utsträckning som män ifrågasätter organisationen eller chefen. Att          

ha fler män som arbetar inom organisationen ansågs som något positivt och            

eftersträvansvärt. Detta visar på att det att det finns en upplevelse av att det              

finns en skillnad mellan män och kvinnor - en dikotomi, vilket menas med             

att det kvinnor är, är allt det män inte är, och vice versa. Kvinnor ses som                

mer känslostyrda och män som rationella, vilket också ses som en mer            

eftersträvansvärd egenskap.  

 

Respondenternas berättelser om sina upplevelser av hur organisationen        

arbetar och vilka strategier som finns för att förebygga stressrelaterad ohälsa           
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visade på att flera använde Göteborgsmodellen som en strategi. Det är som            

ovan nämnts en modell som mäter arbetsbelastningen hos en person för att            

se om den är rimlig. Samtidigt upplevs ett stort egenansvar i att att inte              

drabbas av arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress. Respondenterna        

rekommenderas att säga till sin chef om arbetsbelastningen upplevs för hög,           

varpå kan hen hjälpa till att prioritera eller fördela arbetet till andra            

medarbetare. Dock gör en omprioritering av ens arbetsuppgifter inte att          

arbetsbelastningen blir mindre. Jobbstress uppstår nämligen när       

förväntningarna, det vill säga det vill säga arbetsbelastningen, inte är i           

balans med de resurser som finns - alltså den förmåga, tid och energi den              

anställde har (Travis, Lizano & Barak 2016). Att fördela om arbetsuppgifter           

till någon annan som också har mycket att göra kan ge de anställda dåligt              

samvete, vilket i sin tur gör att de försöker fixa sin situation på egen hand.               

Enhetschefen Bella betonade vikten av att det är där för klienterna och att             

det är deras behov som ska gå först.  

 

I det stora hela visar mycket på att våra respondenters upplevelser är att det              

inte finns några specifika strategier för att förebygga arbetsrelaterade ohälsa          

orsakad av stress på arbetsplatsen, förutom Göteborgsmodellen. Det stora         

ansvaret upplevs ligga på en själv och en av anledningarna till att det finns              

legitimitet för detta är att yrket är kvinnodominerat. 

 

6.1.1 Vad studien bidragit med  

Sammanfattningsvis visste vi tidigare att det sociala arbetet är ett yrkesfält           

kvinnodominerat yrke som associeras med hög arbetsbelastning, samt att         

det vanligaste sättet att organisationen hanterar stressen som uppstår är att           

rikta det mot individen i fråga. I den tidigare forskningen finns även flera             

studier om vad anställda själva har för strategier att hantera den höga            

arbetsbelastningen, men mindre om vad som från organisationens sida, trots          

att ansvaret att förebygga stressrelaterade åkommor kopplade till arbetet         

åligger arbetsgivaren (AFS 2015:4).  
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Med vår studie och dess resultat har vi kunnat visa att arbetsgivarens            

strategier att förebygga arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress i dessa fall           

enligt respondenterna är få och bristande samt att det finns upplevelser av            

att det åligger en själv ett ansvar att ha en rimlig arbetsbelastning och inte              

bli stressad eller råka ut för stressrelaterad ohälsa. Vi bedömer att det alltså             

finns en brist i hur organisationerna arbetar förebyggande gentemot         

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress i dessa fall. De strategier som finns            

upplevs av respondenterna ändå rikta ansvaret till personen i fråga. Detta           

anser vi problematiskt då det bryter mot Arbetsmiljöverkets (AFS 2015:4)          

regler som säger att arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa och stress            

samt att arbetstagarna ska känna till målen som finns kring detta och ha             

möjligheter till att påverka, vilket flera respondenter inte hade kunskap om.           

Dessutom kan detta vara eller komma att bli problematiskt i relation till            

klienterna, då man vid brist på återhämtning och stress som socialarbetare           

riskerar att inte kunna erbjuda sina klienter den bästa servicen (Dalphon           

2019). 

 

Vi har även med vår studie visat att kön i relation till ohälsa orsakad av               

stress i arbetet upplevs göras på ett sätt där män och kvinnor är hierarkiskt              

och dikotomiskt ordnade. Även att kön faktiskt inverkar i hur          

organisationen arbetar förebyggande gentemot stress och ohälsa, på ett sätt          

som missgynnar kvinnor och priviligerar män.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att metodvalen var relevanta för att få svar på forskningsfrågorna.            

Metoden som användes gav möjlighet till att ställa följdfrågor och på så sätt             

få en djupare förståelse än vad en kvantitativ studie hade gjort, då            

möjligheten till förtydliganden och följdfrågor då faller bort. Om metoden          

istället hade varit kvantitativ med ett representativt urval hade dock          

möjligheterna till generalisering och överförbarhet varit annorlunda. Ett        
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representativt urval är; “Ett urval (samspel) som speglar populationen på ett           

korrekt sätt: en “mikrobild” av populationen” (Bryman 2018, 831). Med en           

kvantitativ metod med representativt urval hade generaliserbarheten av        

resultatet varit högre. Valet av en kvalitativ studie för att svara på            

frågeställningarna gjorde å andra sidan att vi fick möjlighet att få djupare            

svar. För att förbättra studiens tillförlitlighet hade ett större antal          

respondenter varit att föredra.  

 

Anledningen till att antalet respondenter blev fem stycken istället för, som           

planerat, åtta stycken var att det fanns svårigheter i att hitta intervjupersoner            

som hade möjlighet att delta. Detta faktum stärkte dock bilden av att            

socialarbetare har en hög arbetsbelastning, då många inte hade tid att delta.            

Tack vare att intervjuerna var innehållsrika och givande för vårt resultat och            

analys fick vi svar på våra frågeställningar. De informationsrika svaren          

gjorde att vi kunde dra slutsater av resultatet. Dock kan vissa aspekter och             

skäl till att personer hamnar i ohälsa och utbrändhet ha missats att fångas             

upp då frågorna fokuserar på enbart den arbetsrelaterade ohälsan och          

stressen. Samtidigt visar både tidigare forskning och siffror från bland annat           

socialstyrelsen att läget inom socialtjänsten är ansträngt och att socialt          

arbete generellt har hög arbetsbelastning. Även våra respondenter vittnar         

om att de upplever arbetsbelastningen som hög, vilket bidrar till stress och            

risk för stressrelaterad ohälsa.  

 

Avgränsningarna som gjorts bygger på de kunskapsluckor som finns, bland          

annat i den tidigare forskningen, där det finns flera studier kring           

individuella strategier för att förebygga stress men inte med fokus på           

organisatoriska strategier. Att intervjua socialsekreterare, handläggare och       

enhetschefer såg vi som relevant då stress är ett vanligt förekommande           

problem inom socialt arbete och huvuddelen av socialarbetare arbetar inom          

dessa yrken.  
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Då alla respondenterna gett likartade svar på frågorna vi ställt till dem anar             

vi att resultatet skulle bli samma i många andra organisationer. Eftersom att            

antalet respondenter är få till antalet går resultatet inte att generalisera. Detta            

är istället en fråga för framtida forskning. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning inom ämnet 

Frågor som dök upp under studiens gång och som skulle vara intressant att             

studera närmare är bland annat hur den politiska styrningen påverkar          

organisationens möjligheter till att arbeta förebyggande gentemot       

arbetsrelaterad ohälsa orsakad av stress, då flera respondenter återkom till          

kommunbudget, med mera. En annan möjlighet hade varit att ha ett mer            

organisationsteoretiskt perspektiv på studien för att få en bättre bild av           

organisationens förebyggande arbete vad det gäller arbetsrelaterad ohälsa        

orsakad av stress. Exempel på ett perspektiv hade varit nyinstitutionell          

organisationsteori. Intersektionalitet är en annan aspekt som skulle vara         

intressant att undersöka för att synliggöra underordningar samt        

överordningar och hur dessa samspelar med varandra. Då vi nu bara har            

intervjuat kvinnliga respondenter hade en annan intressant aspekt att studera          

varit att även intervjua manliga respondenter, för att sedan kunna göra en            

jämförelse i upplevelserna av hanteringen av stress beroende på kön. 

 

Genom att göra en mer kvantitativ undersökning med ett mer representativt           

urval skulle resultatet möjligen bli mer överförbart och generaliserbart,         

vilket skulle vara intressant på ett annat sätt. Denna formen av undersökning            

skulle kunna genomföras genom enkäter. 

 

6.4 Avslutande ord  

Vår tidigare kunskap om det sociala arbetets situation och         

stressförebyggande arbete, samt kön och dess roll i detta, har efter denna            

studie vidgats. Tyvärr blev våra fördomar om en könad arbetsmiljö och           
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bristande stressförebyggande arbete bekräftade. Vi hoppas därför att studien         

väcker tankar hos dess läsare och kan bidra till en förbättring av            

socialarbetares arbetssituation för ett i framtiden mer hållbart socialt arbete.          

Framförallt hoppas vi att antalet utbrända socialarbetare minskar, men även          

att jämställdheten i arbetsmiljörelaterade frågor blir bättre.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 

De senaste åren har stressrelaterade besvär ökat drastiskt. Sjukfrånvaron bland 

kommunanställda är i större omfattning i jämförelse med andra sektorer och står 

till stor del bakom de rekryteringsutmaningar och höga personalomsättning som 

finns bland socialsekreterare och biståndshandläggare. Det finns få studier som 

undersöker hur det förebyggande arbetet riktat mot arbetsrelaterad ohälsa sker. 

Därför utför vi nu en studie med hjälp av fokusgruppsintervjuer och 

semistrukturerade intervjuer, i syfte att förstå hur arbetstagare inom 

socialtjänsten upplever att man arbetar förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa 

orsakad av stress samt hur kön görs kopplat detta. Vi söker av den anledningen 

socialsekreterare, handläggare och enhetschefer som respondenter till studien. 

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att meddela varför. Intervjun kommer genomföras på din 

arbetsplats eller på en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas 

ta ca 45-60 minuter. Materialet från intervjun kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig 

kommer att kunna ta del av det. 

 

Inga enskilda personer eller socialkontor kommer att kunna identifieras i 

uppsatsen. Detta är ett examensarbete som utförs inom ramen för termin 6, 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. När uppsatsen är godkänd 

kommer samtlig insamlat material att förstöras. Har du några frågor så hör gärna 

av dig.  

Studerande:                                                                        Handledare:  

Hanna Mårtensson                                                               Ellen Parsland  

Mail: hm222jp@studen.lnu.se                                             Doktorand 

Tel. 070 - 289 80 01                                                   Mail:ellen.parsland@lnu.se 
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Martina Kröger 

Mail: mk223nw@student.lnu.se  

Tel. 073 - 252 17 94 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Inledande frågor: 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad arbetar du med?  

 

Kan du/ni berätta om ert kontor och hur arbetsmiljön är här på ert 

kontor? 

  

Hur upplever du/ni att arbetsbelastningen och stressnivåerna är på 

kontoret? 

 

Vad är det vanligaste sättet att personer hanterar hög arbetsbelastning och 

stress här? 

 

- Kan du ge exempel på när du varit stressad en längre period och hur du har 

hanterat detta? 

- Finns det tillfällen när du eller dina kollegor inte hinner med era 

arbetsuppgifter?  

 

Upplever du/ni att det förs en dialog kring arbetsbelastningen i 

organisationen? 

- Kan folk säga då om de är för hårt belastade? 

- Lyssnar cheferna på hur er situation är?  

 

Upplever ni att er organisation främjar god hälsa? Isåfall hur?  

Vad görs på din arbetsplats för att ni ska ha en hälsosam arbetsbelastning 

och arbetssituation?  

- Vad gör organisationen om du inte hinner med dina arbetsuppgifter? 
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Finns det några specifika strategier från chefernas håll för att undvika för hög 

arbetsbelastning som ni känner till?  

Känner ni till arbetsgivarens skyldigheter att verka för en hälsosam 

arbetssituation?  

 

Vad tänker du om att stressrelaterad ohälsa är vanligare bland kvinnor? 

- Behandlas män och kvinnor i organisationen lika? 

- Är det olika hur hög arbetsbelastning man har, beroende på kön?  

- Är detta något man pratar om eller som chefer uppmärksammar? 

- Hur många män resp. kvinnor arbetar här?  

- Tror du att man generellt har mer förtroende för manliga eller kvinnliga 

chefer?  

- Tror du att man generellt har mer förtroende för män eller kvinnor när 

det kommer till att prata om hur man mår?  

 

Hur tror du att socialt arbete hade varit om det var mansdominerat?  
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