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Obetalt arbete, kontaktyrken och kvinnors hälsa – En kvalitativ studie om hur 
kopplingen mellan det obetalda arbetet i hemmet och att arbeta inom 
funktionshinderomsorgen påverkar kvinnors upplevelse av stress 

 

 

Maria Andersson & Anna Krantz  

  

Sammanfattning 

Kontaktyrken som avser människovårdande yrken beskrivs tillhöra en segregerad 
arbetsmarknad där statistik visar att kvinnor inom yrkeskategorin är sjukskrivna i större 
utsträckning än män. Forskning visar även att arbetet inom funktionshinderomsorgen 
är påfrestande då brukaren kan ha ett utmanande beteende. Samtidigt visar statistik att 
kvinnor fortfarande tar det största ansvaret av det obetalda arbetet i hemmet och att 
kvinnor är mer stressade vid arbetsdagens slut än männen. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka om kvinnor påverkas av kombinationen av obetalt arbete i hemmet kopplat 
till den psykosociala arbetsmiljön i funktionshinderomsorgen.  Vi har använt oss av en 
hermeneutisk ansats då det är kvinnors upplevelser vi är intresserade av. Vi har valt en 
kvalitativ metod där vi intervjuat sju kvinnor genom semistrukturerade intervjuer. 
Urvalet är kvinnor som arbetar inom funktionshinderomsorgen, är sammanboende 
och har hemmavarande barn. Resultatet har analyserats genom en tematisk analys där 
vi sammanställt resultatet i ett framework. Till sist har vi analyserat resultatet utefter 
olika teman.   
 
Resultatet visar att kvinnorna överlag trivs bra med att arbeta inom 
funktionshinderomsorgen men att de upplever stress av det obetalda arbetet i hemmet. 
Fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet varierar men kvinnan har ofta 
huvudansvaret. Det framkom att kvinnor efterfrågar struktur och planering för att 
hantera stressen i vardagen. Det betalda och obetalda arbetet påverkar kvinnor på olika 
sätt där majoriteten av respondenterna upplever stress och tidsbrist kring det obetalda 
arbetet i hemmet. Arbetet inom funktionshinderomsorgen påverkar således inte 
kvinnorna negativt men de poängterar vikten av stödet i arbetet och att följa 
arbetsbeskrivningar.  
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Unpaid domestic work, human service profession and women´s health – A 
qualitative study on how the connection between unpaid domestic work and working in 
the disability care affects women´s stress experience.  

  

Maria Andersson & Anna Krantz   

   

Abstract 

Contact professions which refers to human-care professions is described as belonging to a 
segregated labor market, where statistics show that women in the professional category are 
sick-worn to a greater degree than men. Research also shows that work in disability care is 
stressful as the individual can have a challenging behavior. At the same time, statistics show 
that women still take the greatest responsibility for unpaid work at home and that women 
are more stressed at the end of a workday than men. The purpose of the paper is to examine 
whether women are affected by the combination of unpaid work in the home combined to 
the psychosocial work environment in disability care. We have used a hermeneutic approach 
as it is women's experiences we are interested in. We have chosen a qualitative method in 
which we interviewed seven women through semistructured interviews. The selection is 
women working in disability care, cohabiting and have children in their own right. The result 
has been analyzed by a thematic analysis where we compiled the results in a framework. 
Finally, we have analyzed the result according to different themes. 

The results show that women generally feel comfortable working in disability care but 
experiencing stress because of the unpaid work at home. The distribution of unpaid work 
in the home varies but the woman has the main responsibility. What also emerged was that 
women demand structure and planning to handle the stress of everyday life. The paid and 
unpaid work affects women in different ways, with the majority of respondents 
experiencing stress and lack of time because of the unpaid work at home. The work in 
disability care does not affect women negatively, but they point out the importance of 
support at work and to follow job descriptions. 
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1. Inledning 
Begreppen stress och utmattningssyndrom är vanligt förekommande i media där kvinnor 
beskrivs vara drabbade i högre utsträckning än män (Arbetsmiljöverket, 2016). 2016 var 
74 200 svenskar sjukskrivna på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa, varav 76% var 
kvinnor (Hjärnfonden, 2017). Försäkringskassan (2017) beskriver att kvinnor som arbetar 
med kontaktyrken, det vill säga människovårdande yrken, drabbas av sjukskrivningar i 
större utsträckning än män. Anledningen till det beskrivs vara att de utsätts för emotionell 
påfrestning i yrkesrollen. Frågan som väckte vår nyfikenhet är om det enbart är 
psykosociala faktorer i arbetslivet som påverkar hälsan eller om det finns andra bidragande 
orsaker till de sjukskrivningssiffror som påvisas. Exempelvis skriver Zetterblom (2015) i 
tidningen Arbetsliv, om en studie som gjorts i Danmark där kvinnors nivå av hormonet 
noradrenalin mättes i urinen under en period. Hormonet mäter stressnivån där resultatet 
visade att kvinnor var mer stressade efter arbetsdagens slut till skillnad från män vars 
hormon av noradrenalin istället minskade. I artikeln beskrivs det vara kopplat till det 
obetalda arbetet i hemmet där kvinnor lägger mer tid än män som istället lägger mer tid på 
betalt arbete. Eftersom kvinnor inom kontaktyrken enligt Försäkringskassan (2017) är 
drabbade av stressrelaterad psykisk ohälsa samt att kvinnor blir mer stressade efter 
arbetsdagens slut på grund av det obetalda arbetet i hemmet (Zetterblom, 2015) ser vi det 
intressant att studera kombinationen och hur det påverkar kvinnors upplevelse av stress. 
Krantz & Lundberg (2006) belyser en synvinkel där resultat visar att män och kvinnor i 
tjänstemannasektorn delar hushållssysslor jämnare och att de på grund av högre inkomst 
kan köpa hushållsnära tjänster för att få avlastning. Kontaktyrken har över tid klassats som 
lågstatusyrken på grund av låga löner och obekväma arbetstider vilket gör att frågan om 
stressrelaterad psykisk ohälsa är intressant utifrån ett klassperspektiv (Arbetsmiljöverket, 
2017 b). 
 
Ulfsdotter, Eriksson (2006) benämner det som en segregerad arbetsmarknad där kvinnors 
yrkesområden och insatser värderas lägre än männens vilket påverkar de löneskillnader 
som finns idag. I vår uppsats undersöker vi om kombinationen av obetalt arbete och 
kontaktyrken påverkar kvinnors upplevelse av stress. I frågan kring obetalt arbete tar vi 
stöd i tidigare forskning och Hirdmans teori om genus för att studera könsroller och 
jämställdhet. I frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön använder vi oss av Karaseks 
krav-kontroll-stödmodell samt tidigare forskning kring arbetet inom 
funktionshinderomsorgen. Empirin tolkar vi utifrån en hermeneutisk ansats då det är 
upplevelser vi söker och data kommer därför inhämtas i form av kvalitativa intervjuer. 
Urvalet är kvinnor som arbetar inom funktionshinderomsorgen, lever samboende och har 
hemmavarande barn.  
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1.1 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och på vilket sätt kombinationen av obetalt 
arbete i hemmet och den psykosociala arbetsmiljön i funktionshinderomsorgen påverkar 
kvinnors upplevelse av stress.  

1.1.1 Frågeställningar 

För att kunna undersöka syftet har vi formulerat följande frågeställningar:  
 

• Hur uttrycker kvinnorna att de påverkas av den psykosociala arbetsmiljön i 
funktionshinderomsorgen? 
 

• Hur beskriver kvinnorna att fördelningen av det obetalda arbetet ser ut och 
upplever de stress kopplat till uppdelningen i hemmet?  
 

• Hur ser relationen ut mellan det obetalda arbetet och att arbeta inom 
funktionshinderomsorgen för kvinnorna?  

1.2 Studiens relevans till det sociala arbetet 

Den globala definitionen socialt arbete beskrivs av Sveriges Socionomers Riksförbund 
(SSR, 2014:3) där grunduppdraget är att: “främja social förändring, social utveckling och 
social sammanhållning samt att verka för empowerment och frigörelse av människors 
resurser”. Vidare beskrivs de övergripande principerna för socialt arbete vara: ”att 
respektera människors inneboende värde och värdighet, att inte göra skada, att visa respekt 
för mångfald och att värna om mänskliga rättigheter och social rättvisa” (SSR, 2014:4). 
Funktionshinderomsorgen är en kategori inom det sociala arbetet och brukarna påverkas 
av hur personalen mår där ett sämre mående enligt Mutkins, Brown & Thorsteinsson 
(2011) avspeglar sig på de i behov av stöd och hjälp att brukarna. Enligt författarna är det 
därför viktigt att de organisatoriska förutsättningarna för den psykosociala arbetsmiljön är 
tillfredsställande för att upprätthålla ett välbefinnande hos brukaren. Dessa frågor är även 
viktiga då personer som arbetar inom kontaktyrken till stor andel är kvinnor (73%, 2015) 
enligt Statskontoret (2018) och drabbas i större utsträckning av stressrelaterad psykisk 
ohälsa än män (Försäkringskassan, 2017). Den kunskap som uppsatsen är tänkt att tillföra 
är om kvinnor påverkas av det obetalda arbetet i hemmet och om det har någon koppling 
till att arbeta inom kontaktyrket. Det är relevanta frågor där forskningen bidrar till att 
utveckla ett hållbart arbetsliv som är viktigt för att upprätthålla hälsa för det sociala arbetets 
praktik.    
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1.3 Avgränsning 

Kontaktyrken består av yrken inom vård, omsorg och skola där personal arbetar i kontakt 
med människor där vi valt att avgränsa oss till kvinnor som arbetar inom 
funktionshinderomsorgen som tillhör det sociala arbetets praktik (Arbetsmiljöverket, 2017 
a). Avgränsningen gjorde vi utifrån tidigare forskning som visar att kvinnor inom 
funktionshinderomsorgen upplever mer stress i yrkesrollen på grund av den känslomässigt 
krävande arbetsmiljön. Våra respondenter är kvinnor i åldern 25–45 som lever 
sammanboende och har hemmavarande barn. Vi har även avgränsat oss till kommuner i 
västra Sverige där alla respondenterna förutom en bor på mindre orter och alla arbetar på 
mindre orter. Vi intervjuar kvinnor oberoende utbildningsnivå det är det “kvinnokodade” 
yrket som är av intresse för oss (Arbetsmiljöverket (2017 b). 

1.4 Disposition 

I kapitlet som följer ges en historisk tillbakablick (kap. 2) hur jämställdhet mellan kvinnor 
och män utvecklats över tid. Jämställdheten avser här familje- och arbetssituationer där 
statistik, normer och inflytande mellan könen presenteras. Därefter presenterar vi tidigare 
forskning (kap. 3) där vi inhämtat material från vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 
Den forskning vi har studerat fokuserar på hur uppdelningen av det obetalda arbetet i 
hemmet samt den psykosociala arbetsmiljön inom funktionshinderomsorgen. I kapitel 4 
presenterar vi de två teoretiska utgångspunkterna vi valt att koppla vårt empiriska material 
till vilka är Karaseks krav-kontroll-stödmodell och Hirdmans perspektiv om genus. I 
metodavsnittet (kap. 5) redogör vi för vår forskningsdesign. I resultatet (kap. 6) presenterar 
vi först respondenterna som medverkat i studien för att sedan redogöra för det resultat 
som framkommit. Resultatet kommer kopplas till tidigare forskning och teorier i form av 
analys där vi stärker resultatet genom att citera respondenternas uttryck. Uppsatsen 
avslutas med diskussion (kap. 7) kring resultat, ger en sammanfattande slutsats samt förslag 
på fortsatt forskning.  

2. Bakgrund 
Här presenterar vi centrala begrepp som är aktuella för uppsatsen och det sociala arbetets praktik samt 
hur vi valt att använda oss av dem. Därefter beskriver vi en historisk tillbakablick med statistik för att 
du som läsare ska få en uppfattning om hur jämställdhet mellan könen utvecklats över tid.  

2.1 Centrala begrepp  

Kontaktyrken: Kontaktyrken tillhör den offentliga sektorn och avser att personalen 
arbetar i kontakt med människor som är i behov av hjälp och stöd. Det beskrivs som ett 
yrke där personalen själv är det viktigaste redskapet med arbetsuppgifter som kräver 
engagemang i yrkesrollen (Arbetsmiljöverket, 2017a).  Kontaktyrken tillhör enligt 
Arbetsmiljöverket (2017 b) kvinnodominerade sektorer vilka innehåller fysiskt krävande 
och emotionellt påfrestande arbetsuppgifter. Vi kommer i uppsatsen använda oss av 
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begreppen kontaktyrken och funktionshinderomsorgen parallellt där vi i arbetet syftar på 
samma yrkesroll som tillhör det sociala arbetet.  
 
Funktionshinderomsorgen: Funktionshinderomsorgen avser åtgärder och insatser till 
enskilda personer vilka innefattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS 1993:387).  
 
Genus: I uppsatsen studerar vi kvinnors upplevelse och vi använder oss av begreppet 
genus vilket Hirdman (2003) beskriver kommer från samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning. Begreppet har där använts för att förstå och studera de föreställningar, idéer 
och handlingar som formar det sociala könet hos människor vilket beskrivs vara socialt 
konstruerat.   
 
Psykosocial arbetsmiljö: Våra frågeställningar berör respondentens arbetsmiljö i 
kontaktyrket vilket i uppsatsen benämns psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (AFS 
2015:4) beskriver det som den psykiska och sociala arbetsmiljön vilket enligt föreskriften 
avser krav i arbetet, kränkande särbehandlingar, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk 
arbetsmiljö, resurser för arbetet samt social arbetsmiljö. 
 
Obetalt arbete: Obetalt arbete avser arbetet i hemmet som inte förenas med lön som 
hushållsarbete, inköp, underhållsarbete, barnomsorg, omsorg om sjuka anhöriga eller äldre 
(SCB, 2016). Vi menar att hushållsarbetet och barnomsorgen är det som sker upprepade 
tillfällen under veckan där bilvård och trädgårdssysslor inte behöver utföras lika ofta. 
 
Stress: Socialstyrelsen (2003) beskriver stress som den påfrestning och belastning en 
individ utsätts för som leder till psykiska påfrestningar. Det kan vara att kraven som ställs 
är för höga där hjärnan reagerar genom att signalera till kroppen. Växling mellan stress och 
återhämtning beskrivs vara ofarligt för kroppen men där stress över längre tid kan leda till 
sjukdomar som ångest, depression, övervikt samt värk i axlar och rygg. Arbetsmiljöverket 
(2017 a) beskriver att arbetsrelaterad stress beror på hög arbetsbelastning eller det sociala 
samspelet som finns på arbetet vilket vi i arbetet benämner psykosocial arbetsmiljö.  

2.2 Historisk tillbakablick och statistik  

Vid en tillbakablick över hur fördelningen av det betalda och obetalda arbetet sett ut 
beskriver Bersbo (2012) i sin avhandling att gifta makar under 1920-talet sågs som 
komplement till varandra. Männen skulle förvärvsarbeta och kvinnors huvudsakliga syssla 
var att ta hand om barn och hushåll. Det beskrivs att kvinnor förväntades vara hemmafruar 
ända fram till 1970-talet då en norm om att både män och kvinnor skulle förvärvsarbeta 
växte fram. År 1974 infördes föräldraförsäkringen vilket gjorde det möjligt för kvinnor och 
män att dela på föräldraledigheten. Det ökade möjligheten för kvinnor att arbeta och få 
ökad ekonomisk trygghet (Bersbo, 2012).  
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“På tal om kvinnor och män” är en sammanfattad information om jämställdhet mellan 
män och kvinnor som presenteras av Statistiska Centralbyrån (2016) vilket avser lön, 
arbets- och familjesituationen. Regeringen har som övergripande mål att kvinnor och män 
ska ha samma makt och inflytande att påverka sin egna livssituation där siffrorna från 
statistiken presenterar fakta vart vi står idag (SCB, 2016). Fler män än kvinnor i åldern 25–
45 år arbetar enligt statistiken heltid och siffror visar på att 72,4% av kvinnorna och 90,35% 
av männen arbetar heltid. Anledningen till att kvinnor arbetar deltid beskrivs främst vara 
att heltidsarbete saknas och att de har huvudansvar över barnen i hemmet. Anledning till 
att män inte arbetar heltid beskrivs vara faktorer som att heltidsarbete saknas, studier, att 
de inte vill arbeta heltid, att de har fler jobb upptill det ordinarie eller på grund av nedsatt 
arbetsförmåga. Omvårdnad av barn som orsak till deltidsarbete för män kom på plats 
nummer sex efter de anledningar som nämndes ovan medan omvårdnad av barn kom på 
plats nummer två för kvinnorna. 
 
Nya reformer av föräldraförsäkringen med syfte att öka jämställdheten mellan män och 
kvinnor har enligt SCB (2016) bidragit till att männen idag ökat sitt uttag av 
föräldrapenning. Männens uttag av föräldrapenning låg för tio år sedan på 20,9% och idag 
27,6% vilket visar på en ökning av föräldraledighet hos män. Statistik visar att 30% av 
befolkningen i åldern 20–45 lever samboende med hemmavarande barn mellan 0–18 år. 
Kvinnor och mäns genomsnittliga arbetstid avser betalt och obetalt arbete vilket uppgår 
till åtta timmar om dagen. Det som enligt statistiken skiljer könen åt är att kvinnor ägnar 
ca en timme mer per dygn åt obetalt arbete än männen som istället utför betalt arbete 90 
minuter mer per dygn än kvinnan.  Tiden som avsätts för olika göromål varierar beroende 
på vilket skede i livet de befinner sig där bildandet av familj och ålder på barnen påverkar 
variationen. När det kommer till löner tjänar kvinnor 87% av mäns lön och statistiken visar 
att kvinnor vid pensionsåldern kan kvittera ut 67% av mäns pension (SCB, 2016). 

3. Tidigare forskning 
I kapitlet presenterar vi tidigare forskning om genus och obetalt arbete samt den psykosociala 
arbetsmiljön inom funktionshinderomsorgen. Forskningen vi tar upp är relevant för syftet och 
frågeställningarna där vi sist i kapitlet sammanställer forskningsläget för att se om det finns likheter och 
skillnader.  

3.1 Genus och obetalt arbete  

Studier visar att kvinnor i parförhållande ägnar mer tid åt det obetalda arbetet än män, 
vilket enligt (Beaujot & Andersen, 2007) bidrar till en tidspressad livssituation för 
kvinnorna. I artikeln skriven av Stenlund et al. (2007) framkommer att kvinnor blir 
utbrända på grund av större andel obetalt arbete än män och kvinnors hälsa påverkas enligt 
Krantz, Berntsson & Lundberg (2005) av samspelet mellan arbetsförhållanden och 
ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Kozak, Kersen, Schimöller & Nienhaus (2012) 
skriver att kvinnor i åldrarna 30 till 39 är mer benägna att drabbas av utbrändhet än yngre 
kvinnor samt att stress är vanligare bland kvinnor som arbetar obekväma arbetstider än de 
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som arbetar dagtid. Vassos & Nankervis (2012) belyser att kvinnor till större del upplever 
stress när de bildar familj där Sperlich, Arnhold-Kerri, Siegrist & Geyer (2012) beskriver 
att det beror på att kraven på kvinnorna då ökar. Författarna skriver att speciellt mödrar 
som står för det obetalda arbetet i högre grad drabbas av nedsatt hälsa som beror det på 
att de utsätts för krävande dubbelt arbete. Boye (2009) beskriver att det obetalda arbetet 
ofta är kvinnors huvudansvar vilket är en anledning till ett sämre välbefinnande. För att 
motverka stress och öka välbefinnandet behövs därför enligt författaren en förändring i 
fördelningen av det obetalda arbetet. Dock menar Abrahamsson & Wehner (2006) att det 
finns svårigheter med en sådan förändring då det kräver nya värderingar och attityder om 
könsrelationer. Bersbo (2012) beskriver också att det är svårt att förändra den traditionella 
synen på hur fördelningen av det obetalda arbetet ser ut då kvinnor långt in på andra halvan 
av 1900-talet var hemmafruar medan män förvärvsarbetade. Enligt Krantz & Lundberg 
(2006) ökar kvinnors välbefinnande när de tar ett mindre ansvar för hushållssysslor och 
istället utför betalt arbete.   
 
Det finns enligt Connell (2005) en variation i fördelningen av hushållsarbetet och 
barnomsorgen då resultatet i studien visade att kvinnor i vissa hushåll sköter allt obetalt 
arbete medan andra hushåll delar ansvaret lika. Författaren problematiserar att 
fördelningen inte sträcker sig till att det är män som sköter allt eller majoriteten av det 
obetalda arbetet. Liknande resultat återfinns i studien av Hege Kitteröd & Lappeg (2012) 
som visar på att det finns par där båda arbetar heltid och delar på det obetalda arbetet men 
också mer traditionella familjemodeller då kvinnan står för det obetalda arbetet. I studien 
gjord av Krantz & Lundberg (2006) framkom att män och kvinnor i högre 
yrkesbefattningar ofta delar hushållsarbetet jämnare. Vidare framkom att kvinnor i 
tjänstemannasektorn inte alltid sköter majoriteten av det obetalda arbetet vilket gör att 
frågan om jämställdhet kan diskuteras utifrån ett klassperspektiv. Hänsyn bör dock tas till 
att personer med högre inkomst har råd att köpa tjänster till att utföra hushållsarbete 
(Krantz & Lundberg, 2006). Liknande information framkom i avhandlingen skriven av 
Jansson (2010) som tar upp att det finns förväntningar på att kvinnor ska ta hand om det 
obetalda arbetet men att familjer med högre inkomst kan anställa lågavlönade kvinnor som 
sköter hushållsarbetet åt dem. Problematiseringen ligger enligt författaren i att män inte 
förväntas ta hand om hushållet och därmed befrias från ansvaret. 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö i funktionshinderomsorgen 

Andersson (2017) beskriver i sin doktorsavhandling stressrelaterad psykisk ohälsa som ett 
uppmärksammat område där välfärdsstatens utgifter sedan 1990-talet skenat på grund av 
det ökade antalet sjukskrivningar. Stressrelaterad psykisk ohälsa hanteras enligt författaren 
av flera aktörer såsom den anställdes organisation, företagshälsovård, hälso- och sjukvård 
och Försäkringskassan. Resultatet i studien visar att det finns en otydlig definition av 
begreppet som skapar utrymme för tolkning. En entydig definition är enligt författaren av 
central betydelse för att aktörerna sammantaget ska bemöta de som drabbats samt 
förebygga ohälsa på ett likvärdigt sätt. Stressrelaterad psykisk ohälsa återfinns inom många 
yrken men förvärras enligt Kozak, Kersen, Schimöller & Nienhaus (2012) om individen 
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arbetar i en känslomässigt krävande arbetsmiljö likt funktionshinderomsorgen. Författarna 
beskriver en känslomässigt krävande arbetsmiljö som en arbetssituation som kräver hög 
empati och närvaro från personalen. De tar även upp att risken för utbrändhet hos 
personal ökar om brukaren har ett utmanande beteende som till exempel aggressioner eller 
självskadebeteende. Om de upplevda kraven överstiger den personliga förmågan att 
hantera situationen kombinerat med de psykosociala och organisatoriska faktorerna blir 
stressen enligt författarna inte hanterbar. Vid sådana situationer kan ohälsa med 
utmattningssyndrom utvecklas hos individen vilket då beror på överbelastning samt 
bristande stöd från kollegor och chefer i organisationen (Kozak et al., 2012).  
 
Enligt Hensel, Lunska & Dewa (2014) är det extra viktigt med organisatoriskt stöd till 
arbetsgrupper för att motverka arbetsrelaterad stress inom funktionshinderomsorgen. 
Brame (2014) beskriver liknande resultat i sin avhandling där utbrändhet är kopplat till det 
organisatoriska stödet samt kraven i organisationen. Deverux, Hastings, Noone, Firth & 
Totsika (2009) beskriver att det sociala stödet från medarbetarna samt chefer är viktigt. 
Grey, Stanley & Muramatsu (2011) beskriver hur psykosociala arbetsmiljöfaktorer är 
förknippade med utbrändhet hos personal som arbetar inom funktionshinderomsorgen 
där lågt socialt stöd i arbetet ses som nära kopplade till ökad känsla av stress. Socialt stöd 
är enligt författarna den viktigaste komponenten i arbetsmiljön för att minska känslan av 
stress som kan leda vidare till utbrändhet och sjukskrivningar.  
 
Outar & Rose (2016) beskriver att personal som arbetar med personer som har ett 
utmanande beteende kan känna en rädsla för eventuella angrepp från brukaren. Rädslan 
bidrar enligt författarna till en negativ känsla i arbetet där organisationen är skyldig att 
förebygga och åtgärda i arbetsmiljön. Den negativa känslan kan enligt författarna bidra till 
utbrändhet vilket avviker från resultatet i studien av Mutkins, Brown & Thorsteinsson 
(2009) som beskriver att ett utmanande beteende inte stärker risken för utbrändhet. De 
menar istället att den upplevda stressen beror på organisatoriska faktorer som obekväma 
arbetstider där de lyfter fram att den upplevda stressen i funktionshinderomsorgen är lika 
hög som inom andra omsorgsarbeten.  Vassos & Nankervis (2012) beskriver flera faktorer 
som påverkar personalen inom funktionshinderomsorgen och deras hälsa. De tar inte bara 
upp arbetet med personer som har ett utmanande beteende och dess påverkan utan också 
faktorer såsom arbetsbelastningen, oklarheter i yrkesrollen och brist på stöd från kollegor 
som kan leda till högre nivåer av utbrändhet. 

3.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Det finns en viss samsyn i den tidigare forskningen av hur fördelningen av det obetalda 
arbetet ser ut. En slutsats är att kvinnor tar allt eller större ansvar för hushållssysslor och 
barnomsorg (Sperlich, Arnhold-Kerri, Siegrist & Geyer, 2012) men att det också finns 
familjer som delar ansvaret relativt lika (Connell, 2005). I familjer som har välbetalda yrken 
delas enligt Krantz & Lundberg (2006) ansvaret för det obetalda arbetet mer likt än i 
lågavlönade då det inte finns samma ekonomiska förutsättningar för att köpa hushållsnära 
tjänster. Den nutida fördelningen av det obetalda arbetet påverkas av hur det sett ut 
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historiskt där Bersbo (2012) beskriver att strävan efter jämställdhet är relativt ny.  
Abrahamsson & Wehner (2006) beskriver det som en stereotyp syn vilken är komplex att 
förändra. När kvinnor ansvarar för det obetalda arbetet och samtidigt förvärvsarbetar ökar 
det kvinnors belastning och ansvar (Beaujot & Andersen, 2007). Författarna uttrycker 
fenomenet som den “dubbla bördan” vilket enligt Sperlich, Arnhold-Kerri, Siegrist & 
Geyer (2012) kan försämra livskvaliteten hos kvinnor. I funktionshinderomsorgen är den 
psykosociala arbetsmiljön viktig för att motverka ohälsa där Gray, Stanley & Muramatsu 
(2011) beskriver vikten av det sociala stödet från chefer och kollegor. Brame (2014) 
framför också vikten av stödet i arbetet för att motverka utbrändhet men också att kraven 
i yrkesrollen kan påverka personalens hälsa. Outar & Rose (2016) tar upp att det 
utmanande beteendet som brukare kan inneha bidrar till en negativ känsla hos personalen 
och i förlängningen utbrändhet medan Mutkins, Brown & Thorsteinsson (2009) istället 
menar att faktorer såsom obekväma arbetstider ökar stressupplevelserna hos den enskilde 
och inte det utmanade beteendet. 

4. Teoretiska utgångspunkter  
Vi inleder kapitlet med att presentera Karaseks och Theorells krav-, kontroll-, stödmodell. Ett centralt 
begrepp i modellen är psykosocial arbetsmiljö vilket vi använder oss av för att förstå hur det är att arbeta 
inom funktionshinderomsorgen. Därefter presenterar vi Yvonne Hirdmans teori om genussystem. Modellen 
använder vi oss av för att se hur uppdelningen mellan könen kan vara socialt konstruerade med det 
obetalda arbetet i hemmet men också könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Vi tar efter varje modell 
upp kritik som riktats mot dem samt beskriver varför de passar vår uppsats.  

4.1 Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell 

Krav-kontroll-stödmodellen utvecklades av Robert Karaseks och är användbar för att 
studera arbetsmiljön i organisationer vilket är en del av syftet med vår uppsats. Teorin 
vidareutvecklades av Töres Theorell och Jeffery Johnsson där psykosocial arbetsmiljö är 
ett centralt begrepp. Påfrestningar som sker i arbetet hanteras individuellt och är beroende 
av personlighet och tidigare erfarenheter i livet. De individuella förutsättningarna är 
kopplade till arbetsmiljön där interaktionen mellan dem påverkar hur individen reagerar i 
olika situationer (Theorell, 2012). Hur en individ upplever olika krav är en central del i 
modellen där kraven kan upplevas höga eller låga. Kraven är kopplade till kontrollen och 
stödet i arbetet. Kontrollen avser möjligheten att kunna åtgärda och påverka situationer 
som uppkommer i arbetet. När det känns som att kontrollen håller på att förloras beskriver 
författaren att en stressreaktion utlöses hos individen. Stöd i arbetet påverkar också hur 
arbetsförhållandena ser ut där ett bra stöd från kollegor och chef enligt teorin minskar 
utvecklandet av stress och ohälsa. Stödet innefattar både socialt och praktiskt stöd vilket 
är viktigt i arbetet (Theorell, 2012). 
 
Modellens huvudtanke är enligt Karaseks (1979) att vara en stresshanteringsmodell där det 
finns en koppling mellan arbetskrav, möjlighet till påverkan i arbetet och hur de avspeglar 
sig på individens välbefinnande. Psykiska påfrestningar är många gånger höga inom 
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funktionshinderomsorgen, särskilt i arbetet med brukare som har ett utmanande beteende 
enligt Kozak et. al (2012) vilket gör det komplext att minska påfrestningarna inom 
yrkeskategorin. Karaseks (1979) beskriver att en förutsättning för att påfrestningar ska 
minska är att öka beslutsgraden hos medarbetarna.  Inom funktionshinderomsorgen kan 
det innebära att chefer ger mer utrymme för delaktighet till beslut som rör verksamheten. 
Modellen innebär att det finns en relation mellan de psykologiska kraven som chef och 
medarbetare ställer på individen ihop med möjlighet att utöva kontroll och få stöd i arbetet. 
De psykologiska kraven handlar om hur stor mental belastning de anställda har och hur 
mycket kraft de behöver för att hantera den (Theorell, 2012). Det finns enligt författaren 
en koppling mellan makt och kontroll då den som har makt över en situation kan 
kontrollera hur situationen fortlöper. När kontrollen riskerar att förloras kan en 
stressreaktion utvecklas hos individen då stress uppstår när kraven är högre än kontrollen 
(Theorell, 2012). Begreppet kontroll har två grundkomponenter som är “auktoritet över 
beslut” och “utrymme för skicklighet” där det första begreppet innebär att ha kontroll och 
inflytande över sina arbetsuppgifter. Utrymme för skicklighet innebär möjlighet att 
utveckla sin intellektuella kompetens. 
 
Fyra olika situationer beskrivs i krav-kontroll-stödmodellen om kombinationen av krav på 
individen, beslutsutrymme (kontroll) och stöd. De fyra situationerna består enligt Theorell 
(2012) av den avspända, aktiva, passiva och spända situationen (figur 1 sid. 9). Den 
avspända situationen innebär låga krav och högt beslutsutrymme vilket författaren 
beskriver vara den mest gynnsamma situationen. Situationen är gynnsam då det finns ett 
högt stöd från chefer och medarbetare samt att den enskilde har hög möjlighet att påverka 
i arbetet. Den aktiva situationen består av att både krav och kontroll är höga medan den 
passiva innebär låga krav och låg kontroll. Den spända situationen som består av höga 
krav, låg kontroll samt att individen får lågt stöd. Den spända situationen är enligt Theorell 
(2012) det minst gynnsamma för individen då den består av en obalans mellan krav och 
kontroll samt bristande stöd vilket kan leda till att individen utvecklar ohälsa.   
 
 
 

 
Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen. Karasek och Theorell (1990:22).  
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Vi har valt att använda krav-kontroll-stödmodellen trots att det på senare år har växt fram 
kritik gentemot modellen. Vi ser den som lämplig för att bedöma den psykosociala 
arbetsmiljön och om den påverkar upplevelse av stress hos kvinnorna inom kontaktyrken. 
Vi ser att krav, kontroll och stöd är viktiga i relation till den psykosociala arbetsmiljön och 
vi ser den därför som relevant till vår studie. Kritiken som växt fram baseras på att det inte 
går att kontrollera de höga kraven som förekommer i arbetet idag. Att det är svårt att 
kontrollera på en individuell nivå samt att för mycket självbestämmande och kontroll kan 
ha motsatt effekt och istället öka känslan av stress. Exempel på det är om arbetstagaren 
tvingas prioritera och ansvara över en för stor del av arbetet vilket kan medföra att det blir 
svårt att koppla bort arbetet under den lediga tiden (Grönlund, 2007). Kontrollen ses allt 
oftare som dubbelsidig med både för- och nackdelar och inte enbart fördelar såsom 
Karaseks modell enligt författaren får det att framstå. Kontrollen som i modellen 
förespråkats kan enligt författaren få negativa effekter på privatlivet eftersom det kan bli 
svårare med gränsdragningarna mellan arbete och familjelivet. Det inträffar enligt 
författaren först när kontrollen är för hög där en slutsats kan göras att lagom kontroll är 
främjande medan en alltför hög kontroll kan medföra övertidsarbete och ge negativa 
effekter på individen (Grönlund, 2007). När det kommer till vår uppsats kan det innebära 
att kvinnor som arbetar i en emotionellt påfrestande yrkesroll tar med sig tankar om arbetet 
hem på fritiden.    

4.2 Genussystem  

Yvonne Hirdman (2003) är professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen 
vid Stockholms Universitet och har sedan 80-talet forskat kring föreställningar om 
kvinnligt och manligt där hon i slutet av 80-talet introducerade begreppet genussystem. 
Genussystem innebär könsroller samt handlar om myter, föreställningar och mönster 
mellan könen som enligt Hirdman (2003) är socialt konstruerade. Begreppet beskrivs 
vidare ha två grundläggande tankeriktningar - dikotomi samt mannen som norm där 
processer, normer och förväntningar skapar ordningsstruktur i samhället. Dikotomin avser 
enligt författaren att män och kvinnor vistas på olika arenor i samhället. Det bidrar till en 
hierarkisk struktur där mannen genom sin ekonomiska, sociala och politiska status ses som 
överordnad kvinnan i samhället (Hirdman, 2003). Vi ser genussystemet som en 
betydelsefull utgångspunkt då kontaktyrken inom den offentliga sektorn beskrivs som 
“kvinnokodade” där könsmönstret bidrar till att de värderas lägre där vi ser det intressant 
att studera kvinnors upplevelser av situationen (Arbetsmiljöverket, 2017 a).  
 
Hirdman (2003) beskriver även biologin som en förklaring till uppdelningen mellan könen 
där hon menar att ursprunget som till exempel Darwins evolutionslära är ointressant. 
Författaren menar att inget barn föds till föreställningen om kvinnligt och manligt utan att 
barnet formas av omgivningen. För kvinnodominerade kontaktyrken samt uppdelningen 
av det obetalda arbetet i hemmet är föreställningarna därmed något som avspeglar sig på 
barnen under uppväxten och följer med in i deras framtida värderingar. Hirdman (1988) 
beskriver föreställningarna med begreppet “genuskontrakt” som inryms av kulturell 
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överlagring från historien, social integration i form av arbetsdelning mellan könen samt 
socialisering som sociala normer.  Enligt författarens beskrivning reproduceras hela tiden 
föreställningen om kvinnligt och manligt och följer mellan generationer där könen har 
olika identiteter och ligger djupt rotat hos individer. Det avser till exempel normer om 
yrkesprofessioner samt uppdelningen av det obetalda arbetet i hemmet där författaren 
menar att även kvinnor omedvetet bidrar till att reproducera dessa normer.   
 

Gemzöe (2002) beskriver kritiken som växt fram mot Hirdmans genussystem där många 
debatter pågått sedan 1980-talet då begreppet introducerades. Diskussionerna avser enligt 
författaren vilket eller vilka begrepp som passar bäst in i feministiska kunskapsgrunder. 
Det beskrivs att separeringen av könen och hierarkin mellan dem framhävs i Hirdmans 
genussystem där aspekter som sexualitet och familjeformer inte finns med. Mer kritik som 
framförts beskrivs av Gemzöe (2002) vara att Hirdmans begrepp om genussystem 
integrerar hierarkin mellan könen där författaren menar att det vore bättre med en neutral 
inställning. Neutral inställning hade enligt författaren varit att föredra då det existerar 
variationer i könsordningen både historiskt och kulturellt. Hirdman svarar på kritiken 
genom att hon avsåg att peka på mönster som samlats in genom empiri. Hon menar även 
att genom begreppet genuskontrakt fanns möjlighet till omförhandling av de två 
principerna, dikotomi och mannen som norm, vilket hon menar ger utrymme för 
variationer i genussystem. Gemzöe (2002) menar att för att kunna förstå genushierarkin är 
det viktigt att se att olika former av hierarki påverkar varandra och bidrar till ojämlikheter. 
Författaren menar att det är viktigt att framhäva hierarki som etnicitet, klass och ekonomi 
samt studera vad som händer när de krockar med varandra. Vi har trots kritiken valt att 
använda oss av Hirdmans genussystem eftersom normerna om vad som är manligt och 
kvinnligt är en viktig del av vårt arbete. Hirdman nämner också den omedvetna 
reproduktionen av vad som är manligt och kvinnligt, både i det betalda och obetalda 
arbetet vilket vi anser vara intressant och relevant för vår undersökning. 

5. Metod  
I kapitlet presenterar vi först vår vetenskapsteoretiska ansats som följs av vår förförståelse, 
forskningsmetod, vårt urval, datainsamlings- och analysmetod. Därefter följer våra etiska överväganden 
för uppsatsen. Till sist diskuterar vi för-och nackdelar med vårt val av metod samt trovärdighet, 
tillförlitligheten och överförbarhet gällande vår studie.  

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  

Holm, Ingemann (2016) beskriver vetenskapsteori som en teori med olika vetenskaper 
som forskningsmål. Syftet är att undersöka vetenskap och hur forskaren bäst använder sig 
av den samt att det är ett verktyg för att kunna säga om något är sant eller falskt, rimligt 
eller orimligt. Vår uppsats tar sin utgångspunkt i det idealistiska perspektivet vilket avser 
att verkligheten är beroende av aktörerna i samhället och inte existerar oberoende av 
betraktaren. Enligt perspektivet är verkligheten ett subjektivt fenomen då människor 
skapar och förändrar världen och tvärtom (Holm Ingemann, 2016). Vi anser att den 
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idealistiska verklighetssynen passade vårt syfte eftersom den psykosociala arbetsmiljön är 
beroende av individerna som samspelar i miljön och där samhällets förutsättningar i form 
av ekonomiska resurser och lagar påverkar. 
 
Vi utgår ifrån det hermeneutiska synsättet som tillhör det idealistiska perspektivet eftersom 
syftet är att, genom tolkning av insamlade data, få en förståelse för kvinnors upplevelse av 
deras situation. Vi anser att utgångspunkten är passande då vi ville få en ökad förståelse 
för upplevelsen av stress till följd av det obetalda arbetet och att arbeta inom 
funktionshinderomsorgen. Hermeneutiken är enligt Bryman (2011) passande när forskaren 
tolkar och försöker förstå ett fenomen vilket enligt litteraturen ses som basen i det 
hermeneutiska synsättet. Kunskapssynen innebär att det inte finns någon absolut sanning 
utan att det är ett sätt att se verkligheten på. Begreppen tolkning och förståelse använde vi 
genom att försöka tolka och förstå informationen som framkom under intervjuerna där 
förståelsen växte fram under tiden vi tolkade informationen. När vi tolkade information 
bildades det som Bryman (2011) beskriver som den hermeneutiska cirkeln eller spiralen 
vilket är ett grundläggande begrepp inom synsättet. Det avser att vi pendlade mellan att 
tolka och förstå informationen som framkom i intervjuerna där målet var att genom nya 
erfarenheter och intryck få fram ny förståelse till vår uppsats (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 
Inom hermeneutiken finns de centrala begreppen del- och helhet som forskaren under 
processens gång pendlar mellan (Holm Ingemann, 2016). Begreppen del- och helhet är 
beroende av varandra där vi använder dem genom att se alla intervjuer som delar av en 
helhet. För vår uppsats avser det att vårt resultat från intervjuerna är delar som 
sammanställs med tidigare forskning och teorier och då skapar en helhet.  
 
Inom hermeneutiken används också begreppen fördomar och kunskap vilka vi tog hänsyn 
till genom att medvetandegöra våra fördomar. Vi gjorde det genom att ställa så öppna 
frågor som möjligt till deltagarna där vi tänkte på att inte leda respondenterna in på olika 
svar. Tanken med det var att vi ville att de skulle svara utifrån vad de tyckte, tänkte kring 
deras egna erfarenheter och upplevelser. Vi tog också hänsyn till förförståelsen genom att 
vara inställda på att förändra vår syn på kunskapsläget. Det avser om ny kunskap skulle 
uppkomma och inte stämma överens med tidigare forskning som vi bearbetat (Holm 
Ingemann, 2016). Syftet med att använda en hermeneutisk ansats var efter att ha gått 
igenom alla begreppen del- och helhet, tolkning och förståelse samla ihop de inkomna 
datan till en mening. Meningen framkom efter att ha tolkat och förstått innehållet i 
intervjuerna, analyserat informationen med stöd av tidigare forskning, teorier och begrepp 
vilket mynnade ut i ett resultat. 

5.2 Förförståelse 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver förförståelsen som viktig då det är den vi 
människor utgår ifrån när vi tolkar vår omvärld. Vi tolkar och förstår saker ur olika 
perspektiv beroende på tidigare erfarenheter och vår förförståelse. När det kommer till vår 
förförståelse har vi båda erfarenhet av socialt arbete då vi tidigare har arbetat inom 
kontaktyrken samt att vi arbetar inom den offentliga sektorn idag. Anna har tidigare arbetat 
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inom äldreomsorgen som undersköterska samt praktiserat och arbetat på ett LSS-boende 
som tillhör funktionshinderomsorgen. Anna arbetar idag som biståndshandläggare inom 
vård och omsorg samtidigt som hon färdigställer sina studier. Maria har arbetet i en LSS-
verksamhet sedan 15 år tillbaka och arbetar idag som biträdande enhetschef på ett LSS-
boende bredvid sina studier. Både Maria och Anna har barn och lever samboende i 
förhållande. Detta ger oss sammantaget en förförståelse som gör att vi kan tänka oss in i 
respondenternas situation. Vi fick tänka över vårt syfte och våra frågeställningar för att 
inte gå in med en förförståelse och fördomar om att en eventuell börda ligger på kvinnorna. 
Det eftersom vi läst och begrundat tidigare forskning som uttrycker att en börda föreligger 
hos kvinnor (Thurén, 2007). Vår förförståelse hade med det kunnat påverka vår studie 
negativt samt att vi själva har barn och arbetar inom det sociala arbetets praktik.  Vi har 
därför tagit hänsyn till det genom att vad vi anser, ha ett neutralt förhållningssätt till 
respondenterna med öppna frågor för att inte styra respondenten in på svaren. 

5.3 Forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 
ansats.  Metoden är tolkande där vikt läggs vid ord, vilket passar vårt syfte bra då vi vill 
förstå kvinnornas upplevelser, åsikter och erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015).  Den induktiva ansatsen avser relationen mellan teori och data där vi har intervjuat 
sju respondenter i syfte att kunna säga något generellt om deras situation (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  En induktiv ansats är enligt författarna öppen i frågeställningen utan 
att utgå från en fast teori i syfte att utifrån iakttagelser och intervjuer få fram något nytt. 
En deduktiv ansats handlar istället om att utgå från en teori och där man prövar resultatet 
som sedan verifierar eller falsifierar teorin. Vi närmar oss istället respondenterna som 
Bryman (2011) uttrycker “teorilöst” för att eventuellt skapa nya teorier från de iakttagelser 
vi gör. Andra kvalitativa datainsamlingsmetoder såsom observationer och dagböcker hade 
kunnat tillföra en inblick i hur verkligheten ser ut för de olika kvinnorna. Risken med 
observationer kan vara att familjer uppför sig annorlunda om det är medvetna att de 
observeras (Denscombe, 2009). Dagböcker hade kunnat komplettera vår undersökning 
genom att vi hade fått möjlighet att se strukturen samt hur mycket tid de till exempel lägger 
på hushållssysslor i vardagen. Även hur det upplever den psykosociala arbetsmiljön. 
Möjligheten till följdfrågor faller bort vid studier med dagböcker och observationer där vi 
anser att vi har en fördel med en kvalitativ intervju.  En kvantitativ metod som grundar sig 
i att undersöka hur många, hur mycket och skillnader mellan olika grupper hade varit 
lämplig för att nå en bredare målgrupp (Lindstedt, 2017). Den kunde ha varit ett viktigt 
komplement för att får med statistik över hur fördelningen av det obetalda arbetet ser ut 
men samt hur stor andel av kvinnor som upplever stress i arbetet. Då vi för uppsatsen 
intresserar oss för kvinnornas upplevelser såg vi den kvalitativa metoden som en passande 
metod för vår uppsats.   
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5.4 Urval 

Vi gjorde ett kriterieurval där vi valde att intervjua kvinnor i åldern 25–45 år, 
sammanboende med hemmavarande barn där barnen inte behövde vara gemensamma i 
förhållandet. Vi valde kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn med kontaktyrken 
oberoende utbildningsnivå, med avgränsning till funktionshinderomsorgen. 
Funktionshinderomsorgen som avgränsning var ett aktivt val då det inryms under det 
sociala arbetets praktik samt att vi hittade intressant tidigare forskning om att kvinnor inom 
den yrkeskategorin drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa i större utsträckning. Det ska 
enligt forskningen bero på att det är en emotionellt påfrestande yrkesroll och att brukaren 
kan ha ett utmanande beteende (Kozak, Kersen, Schimöller & Nienhaus, 2012). Personer 
som skulle intervjuas hittade vi genom ett det som Bryman (2011) uttrycker som 
bekvämlighetsurval där vi valde respondenter som fanns tillgängliga för oss. Det tillhör det 
som författaren beskriver som icke sannolikhetsurval där vi aktivt valde respondenter 
istället för slumpmässigt (icke sannolikhetsurval). Denscombe (2009) beskriver det som ett 
passande urval vid småskaliga projekt då det är tidsbesparande, vilket vi ansåg passade vårt 
forskningsprojekt. Vi kontaktade själva enhetschefer som gav sitt medgivande att vi tog 
kontakt med anställda i verksamheterna.  

5.5 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data använde vi oss av semistrukturerade intervjuer som innebär 
förberedda frågor där ordningsföljden av dessa kan variera samt att den som intervjuar har 
möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Vi använde en tematiserad intervjuguide 
med öppna frågor för att respondenten fritt med hjälp av följdfrågor skulle kunna 
vidareutveckla sina tankar och funderingar vilket enligt Denscombe (2009) bidrar till en 
ökad förståelse av situationen. Vi genomförde intervjuerna ansikte mot ansikte då vi ansåg 
fördelarna med att kroppsspråket och det personliga mötet som övervägande. Intervjuer 
kan också ske via telefon som kan kännas mer anonymt för respondenten men där 
forskaren inte har möjlighet att studera kroppsspråket varför det valdes bort (Bryman, 
2011). Vi spelade in intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner för att informationen 
skulle bli så korrekt som möjligt och att ingen värdefull information skulle förloras. 
Inspelningen upplevdes vid ett par tillfällen obekvämt av en respondent som ville att vi 
skulle pausa så fort hon räckte upp handen. Hon försäkrades att materialet skulle raderas 
direkt efter transkribering och färdigställandet av arbetet. Vi valde bort att skriva ner 
informationen för hand eftersom fokus på intervjupersonen då hade kunnat förloras samt 
att det är lätt att information förloras. 
 
Platsen för intervjun bör enligt Denscombe (2009) genomföras i en miljö där respondenten 
känner sig avslappnad och trygg. Vi genomförde en intervju hemma hos respondenten och 
en på ett café efter respondenternas önskemål. De resterande intervjuerna utfördes i 
mötesrum på respondentens arbetsplats där vi kunde sitta relativt ostört. Intervjuerna 
varierade i tid där respektive intervju tog mellan 20-45 minuter. Vi började med en intervju 
där vi efteråt uppmärksammade att frågor om stress saknades som vi behövde komplettera. 
Efter den första intervjun, som kan liknas vid en provintervju lade vi till flera frågor och 
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genomförde efter det ytterligare sex intervjuer. I resultatet använde vi oss ändå av 
provintervjun då relevant data inkom om funktionshinderomsorgen och det obetalda 
arbetet.  

5.6 Analysmetod 

Det sista steget i forskningsprocessen handlar om att analysera, dra slutsatser och utvärdera 
informationen som framkommit genom intervjuerna. Problemformulering, teorier, 
forskningsdesign samt data som framkommit under forskningen har enligt Watt Boolsen 
(2007) betydelse för analysen.  Det finns olika sorters analysmetoder inom den kvalitativa 
tekniken där vi valde att använda oss av en tematisk analysmetod som innebär att vi 
sammanställer data i olika teman. Vid en tematisk analys kan ett så kallat “framework” som 
avser ett ramverk användas vilket avser att utifrån olika teman sammanställa data i en tabell 
(Bryman, 2011). Författarna beskriver att vid kodning av material utifrån ett “framework” 
bör först repetitioner uppmärksammas vilket avser återkommande teman i intervjuerna. 
Även obekanta uttryck och metaforer i intervjun ska uppmärksammas och lyftas fram. Vi 
bestämde i förhand teman utifrån frågeställningarna och intervjuguiden vilka blev 
funktionshinderomsorgen, familjelivet/det obetalda arbetet och stress. Bryman (2011) 
beskriver att repetitioner först bör uppmärksammas där vi lade till en kolumn med “övrigt 
som framkom”. Vi kunde där tydligt se teman som framkom under den sista kolumnen 
vilket var intressant för analysen. Ramverket använde vi för att lätt kunna se likheter och 
skillnader i respondenternas svar samt för att frågeställningarna skulle bli tydligt besvarade. 
Ett framework visade tydligt det centrala utifrån de olika intervjuerna och vi plockade ut 
det viktiga ur intervjuerna som vi sedan sammanställde med tidigare forskning och teorier 
(Bryman, 2011). Efterhand när vi matat in informationen framkom vikten av planering och 
struktur vilket gjorde att ytterligare ett tema kom fram där vi sammanställde all information 
om struktur och planering. Nedan är ett exempel på framework (figur 2 sid. 15) som vi 
använt oss av i analysen där vi efter transkriberingen lade in det som framkom.  
 
 

Bakgrundsfrågor Arbetet inom 
funktionshinderomsorgen 

Familjelivet/Det 
obetalda arbetet 

Stress Övrigt som 
framkom 
 

Informanten Astrid 
lever tillsammans 
med sin man och... 

Hon tycker hon har det bra 
på arbetet, hon har mycket 
tid med sin brukare... 

Hennes barn är så 
stora att de klarar sig 
själva på morgonen 
men efter jobbet... 

Astrid 
tycker 
att tiden 
ibland 
räcker 
till för... 

Hon hade 
önskat mer 
struktur i 
vardagen... 

Figur 2. Framework  
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5.7 Etiska överväganden 

Forskningsetik innebär att forskaren ska respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, 
undvika att deltagarna tar skada av deltagandet samt att arbeta ärligt och respektera den 
enskildes integritet (Denscombe, 2009). Det måste enligt Vetenskapsrådet (2017) utföras 
en så kallad risk- och vinstbedömning då intresset av att söka kunskap inte får väga tyngre 
än skyddet av respondenternas integritet. Det fyra etiska principer har beaktats i studien, 
vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att vi i ett missivbrev (bilaga. 1) informerat berörda 
personer om syftet med studien, att deltagandet var frivilligt, att de när som helst före, 
under eller efter intervjun hade rätt att avsluta sin medverkan (Lindstedt, 2017). 
Samtyckeskravet uppfylldes genom en samtyckesblankett som användes för att säkerställa 
att de verkligen ville medverka samt att den innehöll information om vad de samtyckt till 
och rätten till att avbryta deltagandet när som helst. Konfidentialitetskravet beaktades 
genom att vi förvarade uppgifterna om respondenterna säkert (Lindstedt, 2017). 
Deltagarna har också avidentifierats genom att vi använt oss av fiktiva namn samt att inga 
som helst uppgifter finns med som går att härleda till respondenterna (Vetenskapsrådet, 
2017). Nyttjandekravet är det fjärde kravet som enligt Lindstedt (2017) handlar om att 
uppgifterna som samlats in enbart får användas till den forskning vi bedriver. Det kravet 
har uppfyllts genom att inhämtade uppgifter enbart har använts till vår uppsats såsom det 
var menat från början.   

5.8 Metoddiskussion  

Syftet som var att undersöka kvinnors upplevelser av en situation styrde vårt val av metod 
där vi ansåg att den kvalitativa ansatsen passade oss bäst. En kvantitativ metod som lämpar 
sig bäst att mäta till exempel hur många och hur ofta passade för vår del därför inte lika 
bra (Bryman, 2011). Den idealistiska positionen valdes eftersom den psykosociala 
arbetsmiljön är beroende samspelet mellan människorna som befinner sig på arbetsplatsen 
samt att det obetalda arbetet fördelas olika i hemmet beroende på individers syn på 
uppdelning mellan könen (Holm Ingemann, 2016). Den hermeneutiska ansatsen valde vi 
för att vi ville tolka och förstå kvinnornas upplevelse av hur de påverkas av det obetalda 
arbetet kopplat till den psykosociala arbetsmiljön i funktionshinderomsorgen samt hur det 
påverkar deras upplevelse av stress. Vi har genom vårt val av metod kunnat ta reda på 
kvinnornas upplevelse av situationen (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden i form av 
semistrukturerade intervjuer var fördelaktig då vi kunde ställa följdfrågor under intervjuns 
gång för att hela tiden få reda på ingående information och därmed få en ökad förståelse. 
Vid till exempel en strukturerad intervju som används vid kvantitativa metoder hade det 
inte varit möjligt och vi ser därför vårt val av intervjumetod som positiv (Bryman, 2011). 
Gällande urvalet valde vi ett det ett kriterieurval då vi ville rikta in oss på kvinnor i en viss 
ålder, med hemmavarande barn och som var sammanboende. Bekvämlighetsurvalet 
användes för att finna respondenter vilket var fördelaktigt för oss då vi upplevde att 
målgruppen var svår att hitta. Vi diskuterade att det även hade varit intressant att intervjua 
både kvinnor och män för att få fram bådas upplevelser och jämföra dem. Vi ställde inga 
direkta frågor om kvinnorna varit sjukskrivna på grund av stress och inte heller frågor kring 
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kopplingen mellan att arbeta inom funktionshinderomsorgen och det obetalda arbetet, 
vilket vi i efterhand tänker kunde varit intressant. Frågor om kvinnornas upplevelser av 
kopplingen hade varit intressant att ha med då det hade gett oss direkt svar på hur de själva 
upplever kombinationen.  Vid analysprocessen använde vi en tematisk analys i form av ett 
ramverk för att lättare se likheter och skillnader. Det uppkom där nya teman som vi inte 
hade räknat med vilket var intressant för vårt resultat. Vi hade från början bestämt tre olika 
teman (arbetet inom funktionshinderomsorgen, det obetalda arbetet/familjelivet och 
stress) där vi såg att flera respondenter nämnde vikten av struktur och planering i 
privatlivet.  När vi matat in resultatet i teman började vi lägga ihop likheter samt bryta ut 
skillnader för att skapa ”subteman” (Bryman, 2011). Detta fungerade bra men det tog lång 
tid och var många steg som behövdes bearbetas för att få ihop materialet då vi inte ville 
riskera att utelämna viktig information.  
 
Det finns kriterier för att bedöma studien vi utfört vilka är trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Det är begrepp som inom den kvantitativa metoden benämns validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Trovärdighet handlar om att forskaren 
ska undersöka just det som är tänkt från början och ingenting annat. Vi ville redan från 
början studera just kvinnors upplevelse av stress kopplat till kontaktyrket och det obetalda 
arbetet varför vi menar på att trovärdigheten är hög. Trovärdigheten avser även att 
resultatet som framkommer i vår studie överensstämmer med verkligheten vi har studerat 
(Bryman, 2011). Under intervjuerna försökte vi att återkoppla det som respondenterna sagt 
för att öka trovärdigheten och försäkra oss om att vi förstått kvinnorna rätt. Tillförlitlighet 
i resultatet handlar om att samma resultat ska framkomma om studien görs om igen det 
vill säga att studien ska kunna replikeras. Resultatet ska då vara opåverkat av forskarens 
egenskaper och förväntningar av resultatet (Bryman, 2011). Författaren beskriver att det 
är svårare att replikera kvalitativa studier då intervjutillfället påverkas av miljön där den 
genomförs men också av intervjuaren som utifrån intresse kan styra en intervju utifrån 
egenintresse.  Det kan vara lättare att replikera en kvantitativ studie då frågorna är 
fastställda från början och inte kan ändras samt att deltagarna inte på samma sätt påverkas 
av tillfället när de svarar på exempelvis en enkät. Tidsaspekten kan dock påverka svaren i 
en kvantitativ enkätundersökning då deltagaren kanske inte svarar lika noggrant på grund 
av tidsbrist. Eftersom fördelningen av det obetalda arbetet ser så olika ut mellan familjer 
så tänker vi att det kan finnas svårigheter med att uppnå hög tillförlitlighet. Vi har dock 
beskrivit vårt tillvägagångssätt under arbetets gång samt gjort en tydlig intervjuguide som 
är faktorer som förhöjer tillförlitligheten (Bryman. 2011). 
 
Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna generaliseras till grupper eller övrig 
befolkning. En nackdel med den kvalitativa metoden är att insamlad data från sju intervjuer 
inte kan generaliseras till resterande befolkning samt att resultatet inte går att applicera på 
alla hushåll i landet då de är för få deltagare (Bryman, 2011). Den kvantitativa metoden 
hade där kunnat komplettera med data över en större population (Lindstedt, 2017). 
Överförbarheten var inte vårt syfte med studien då vi ville bidra till en ökad förståelse för 
den enskildes situation och försöka förstå hur de upplever stress kopplat till betalt och 
obetalda arbete. Det hade dock varit en klar fördel om resultatet hade kunnat överföras till 
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övrig befolkning i samma målgrupp. Hade vi kopplat resultatet till den statistik som finns 
att tillgå på statistiska centralbyrån hade överförbarheten kunnat förhöjas. 

6. Resultat och analys  
Nedan presenterar vi först och främst våra respondenter följt av resultat och analys integrerat med varandra. 
I resultat och analysdelen framkommer information från intervjuerna kopplat till tidigare forskning där 
likheter och skillnader lyfts fram. Resultat och analys presenteras i olika teman såsom arbetet inom 
funktionshinderomsorgen, familjelivet/det obetalda arbetet och stress. Under våra huvudteman har vi 
subteman för att tydliggöra resultatet och analysen.  

6.1 Bakgrund - Våra respondenter 

Våra respondenter består av sju kvinnor som vi kan valt att kalla Astrid, Elly, Junis, Klara, 
Sara, Freja och Camilla vilka befinner sig i åldersspannet 32-42 år. Samtliga lever 
sammanboende med sin partner och har hemmavarande barn i åldern 6–17 år. En av 
respondenterna har tre barn medan de övriga kvinnorna har två barn var. En kvinna lever 
i ett förhållande där det finns barn sedan ett tidigare förhållande. Samtliga kvinnor vi 
intervjuat arbetar inom funktionshinderomsorgen på mindre orter i Västra Sverige. 
Respondenterna har olika utbildningsnivåer där den med högst utbildning är 
undersköterska och har läst högskolekurser om funktionshinder och ledarskap och den 
med lägst utbildning har grundskoleutbildning. De har olika erfarenheter av 
funktionshinderomsorgen där den med kortast erfarenhet har arbetat i fyra år och den med 
längst erfarenhet i 21 år. Två av respondenterna arbetar heltid medan de andra arbetar 
deltid, 86–90%. 

6.2 Arbetet inom funktionshinderomsorgen 

6.2.1 Rutiner och förutsägbarhet 

Vassos & Niankervis (2012) visar i sin forskningsstudie att psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer påverkar medarbetarens upplevelse av stress. Författarna menar att 
arbetsbelastning, tvetydiga yrkesroller i arbetet samt brist på stöd från kollegor ökar risken 
för utbrändhet hos medarbetare. I krav-kontroll-stödmodellen är den psykosociala 
arbetsmiljön central där individuella egenskaper kopplade till arbetsmiljön påverkar 
medarbetarnas hälsa (Theorell, 2012). Kvinnorna för vår studie beskriver att arbetet med 
brukarna är styrt av specifika scheman. Det beskrivs bero på behovet av tydliggörande 
pedagogik för att skapa trygghet och kontinuitet hos brukarna. Tre av respondenterna 
beskriver vikten av att arbeta enhetligt i arbetsgruppen och hålla sig till fastlagda rutiner 
för om någon i arbetsgruppen avviker från det som är bestämt skapar det oro hos brukaren. 
Kontrollen är därför viktig att ha i arbetet med brukaren för att undvika oroligheter där 
kontrollen sker i form av scheman och rutiner som styr arbetsdagen. Elly beskriver det så 
här: 
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Vi är ju ganska beroende av att var och en gör sitt här för att det ska funka, för annars visar det sig ganska 
tydligt på killarna, för de är ju i behov av väldigt tydliga strukturer. Det gör att man måste ha väldigt stor 
tillit till att kollegan när man kommer har gjort sitt. Och i och med att vi har det så ställer det ganska höga 
krav men det gör också att man inte behöver... jag vet liksom att när jag kommer hit så har min kollega gjort 
det hon ska så att… det är aldrig några frågetecken där. Och det tycker jag är väldigt skönt. Jag gillar ju det 
när man inte behöver gå och jobba åt någon annan utan var och en gör det de ska. 

 

När personalen i arbetsgruppen arbetar enligt det som är förutbestämt och schemalagt kan 
det då liknas vid att medarbetaren får kontroll över situationen vilket enligt krav-kontroll-
stödmodellen är en viktig komponent för att minska upplevelsen av stress (Theorell, 2012). 
Avviker en medarbetare från det som är bestämt kan brukaren påvisa oro vilket gör att 
denne inte vet vad som ska hända då rutinerna bryts. Personalen vet inte heller vad som 
kommer att ske när brukaren blir orolig och tappar kontrollen över situationen vilket kan 
öka upplevelsen av stress. Oron som brukaren känner kan visa sig genom ett utmanande 
beteende. Outar & Rose (2016) beskriver att personal som arbetar inom 
funktionshinderomsorgen kan ha en rädsla över att riskera utsättas för angrepp från 
brukaren som har ett utmanande beteende när denne blir orolig. Rädslan som Outar & 
Rose (2016) nämner framkommer inte i våra intervjuer men vikten av rutiner och kontroll 
tas upp för att minska oroligheterna. Förloras kontrollen när något oförutsägbart händer i 
arbetsmiljön kan stressreaktionen sättas igång vilket kan påverka kvinnornas välbefinnande 
(Theorell, 2012). Astrid och Klara beskriver arbetssituationer som de anser fungerar sämre 
med brukaren: 
 
 

Ja det är ju när vi måste göra något som inte står skrivet i schemat och som inte brukaren är med på och då 
blir kanske den blir aggressiv och gör motstånd och vill inte följa med och då blir det en konflikt. Oförutsedda 
saker. Då blir man lite inre stressad faktiskt men då får man bolla med en annan personal och försöka lösa 
det (Astrid).   
 

 
Ja men det har med rutinerna att göra där med…. alltså det märks om inte rutinerna följs för det märks då 
på brukaren att det blir lite tokigt.  Brukaren blir orolig nästan lite förvirrade och vet inte va de ska göra. Jag 
känner mig oftast lugn och försöker påtala vad som är nästa rutin eller händelse. Först det ena sen det andra. 
Korta tydliga instruktioner och då brukar det funka (Klara). 

 
 
Kozak et al. (2012) beskriver att upplevelsen av stress hos medarbetare ökar om de arbetar 
i en känslomässigt krävande arbetsmiljö, respondenterna beskriver detta som att de kan 
påverkas negativt om inte medarbetarna arbetar enhetligt eller följer rutinerna. Camilla 
beskriver ett exempel på en situation som kan uppstå om medarbetaren inte följer schemat: 
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Och sen när det fungerar mindre bra det är ju då när det är någon i personalgruppen som.... för är man så 
många som vi nu har kvinnor som jobbar inom samma blir det kanske att man lägger till med lite egna grejer 
som inte riktigt står i schemat som man tycker funkar bra. Eller man kanske går en kortare promenad för 
att det regnar, fast brukaren alltid ska gå en viss promenad så kanske de kortar ner. Kommer jag då efter 
och jobbar med den brukaren så är den ju medveten om att den rundan är till exempel kortare medans jag 
propsar på att vi ska gå den vanliga rundan… det kan ju finnas risk att jag kan få slag, att de kan bli 
utåtagerande och så. Och då märker jag ju tydligt att det är någon som inte har följt rutinen. Så det tycker 
jag är… det påverkar... asså det är ju så många som blir drabbade om det är någon som avviker från schemat. 
Då blir man ju frustrerad som personal också och funderar på vem är det som fuskar och inte sköter sitt 
arbete. 

6.2.2 Saker som medarbetare särskilt trivs med 

Alla kvinnor i vår studie lyfter fram arbetet och mötet med brukaren som en drivkraft och 
som en variabel som de trivs särskilt bra med på arbetet. De uttrycker det på lite olika sätt, 
allt ifrån älska det vardagliga med rutiner, scheman och kontakten med brukarna till att se 
människor utvecklas och hitta lösningar för att brukarna ska kunna få det bättre. Elly trivs 
med att arbeta med brukarna och uttrycker det genom att säga att hon trivs särskilt bra 
med sitt arbete då hon behöver ge så lite av sig själv för att ändå få mycket tillbaka vilket 
innebär att hon upplever låga krav när rutiner följs. Låga krav är en dimension i krav-
kontroll-stödmodellen som enligt Theorell (2012) minskar påfrestningar och ökar 
välbefinnandet i arbetet vilket bekräftas i Ellys fall eftersom hon trivs särskilt bra med att 
inte behöva ge så mycket av sig själv vilket kan liknas med låga krav. Kozak et al. (2012) 
beskriver att om en individ arbetar i en känslomässigt krävande arbetsmiljö såsom 
funktionshinderomsorgen ökar risken att utveckla stressrelaterad psykisk ohälsa, dock 
framkom i våra intervjuer att flera av deltagarna trivs bra med sina jobb. Kozak et al., 
(2012) tar upp vikten av den personliga förmågan att hantera arbetssituationen vilket 
kvinnorna i våra intervjuer gör då det sammantaget inte var många av respondenterna som 
upplevde stress i arbetet. Klara säger att: ”det kanske låter konstigt att säga men oftast när 
jag kommer till jobbet känner jag mig lugn.”. Camilla kan också koppla av på jobbet och 
säger att: 
 

Det kanske låter konstigt att säga men jag kopplar av när jag kommer till jobbet, det känns som att man 
stänger av allt runtomkring och bara fokuserar på allt där och det är väldigt detaljerat allting och man har 
trevligt i arbetsgruppen och mysigt med brukarna så det är mitt sätt att koppla av faktiskt att gå och jobba. 
Jag trivs med att jobba, och det har jag alltid gjort. 
 

Respondenternas upplevelse av att de kan koppla av när de kommer till arbetet visar att 
deras arbeten är en plats för avkoppling och lugn. Det är ingen av respondenterna som 
specifikt tar upp att det är problematiskt att arbeta med brukare med ett utmanande 
beteende, bara att det kan skapa en oro hos brukaren när rutiner inte följs. Mutkins, Brown 
& Thorsteinsson (2009) beskriver precis det, att stress inte kopplas till ett utmanande 
beteende i funktionshinderomsorgen utan att det är lika i alla kontaktyrken och att stressen 
istället kan kopplas till obekväma arbetstider. Det avviker från artikeln skriven av Outar & 
Rose (2016) som tar upp att personal som arbetar med brukare med utmanande beteenden 
känner en rädsla från eventuella angrepp från brukaren vilket inte framkom i våra 



 

 21 

intervjuer. Det visade sig att respondenterna trivs med att arbeta med brukarna och Camilla 
beskriver nedan det som positivt att arbeta med de som är utåtagerande så här: 
 
 

Jag tycker att det är härligt, det här när man jobbar med de som har lite svårigheter och som är lite 
utåtagerande. Att man kan lösa genom att tillrättalägga i miljön och jobba bra med sina medarbetare så kan 
man göra så mycket för att de ska må bra. Ibland lyckas man och ibland lyckas man inte men om man gör 
framsteg så är det värt så mycket då man märker att man får dem att må bättre.  
 

6.2.3 Saker som medarbetare inte trivs med och skulle vilja förändra 

Kvinnorna som intervjuats nämner olika saker som de inte trivs med och som de skulle 
vilja förändra i arbetet. Det är allt från organisatoriska faktorer som materiell arbetsmiljö 
och arbetstider till psykosociala faktorer som arbetsklimatet mellan kollegor. Det som 
återkommer vid tre intervjuer är det negativa med de obekväma arbetstiderna och Sara 
säger att arbetstiderna förhöjer stressen och att det är jobbigt med sovande jour. Hon hade 
velat byta jobb för att förhoppningsvis bli mindre stressad samt få mer tid med familj och 
vänner på helgerna vilket bekräftar det som Mutkins, Brown & Thorsteinsson (2009) tar 
upp om att en bidragande faktor till stress kan vara de obekväma arbetstiderna. Elly 
beskriver att verksamheten skär ner på saker som tidigare gynnat brukarna. Exemplet som 
hon tar upp är att de idag måste åka kollektivt vilket påverkar brukaren då denne behöver 
anpassa sig och vänta längre tid. Tidigare när de hade en egen buss kunde de smidigt ta sig 
till aktiviteter och utflyktsmål. Två av respondenterna uttrycker det fungerar bättre med 
vissa och sämre med andra kollegor. Kontaktyrken är som Hirdman (2003) skriver 
kvinnodominerade och en önskan om att fler män borde arbeta i yrket lyfts fram av flera 
kvinnor vilket påvisar att några kvinnor ser fördelen med blandade kön på en arbetsplats 
för att skapa en balans. Eftersom att kontaktyrken fortfarande är kvinnodominerade 
bekräftas Hirdmans (1988) teori om att föreställningen om manligt och kvinnligt hela tiden 
reproduceras i yrkesprofessioner. Camilla uttrycker sitt önskemål om en förändring om 
könsfördelningen så här:  
 

Jag tror att det hade varit bra med mer jämnt fördelat bland personal, få in mer killar i verksamheten. Det 
är ju kvinnodominerade så det hade varit roligt med lite killar. Jag tror att om det är för mycket kvinnor på 
ett ställe så tror jag att det lätt blir mycket snack och det kanske kan bli lite tjafs och så där. När det är lite 
blandat med olika åldrar och blandade kön så blir det enklare att jobba tror jag. Så det saknar jag. 

6.2.4 Stödet från chefen 

Det är enligt Hensel (2014) viktigt med ett organisatoriskt stöd för att som arbetsgrupp 
kunna hantera olika situationer och för att motverka arbetsrelaterad stress. Två av 
respondenterna i vår studie anser att de har en närvarande chef och får ett bra stöd av 
denne. Två säger att de säkert hade fått stöd om de frågat men att de vill lösa situationen 
själva i arbetsgruppen och tre säger att de inte får något vidare bra stöd där två av dem har 
nyanställda chefer. Till exempel Elly har en chef som är nyanställd och som är den nionde 
eller tionde chefen de har på sju-åtta år. Hon anser att det är svårt att be om hjälp innan 



 

 22 

de lärt känna varandra och att hon hellre vänder sig till sin gruppledare för att få stöd. Hon 
upplever att hon har ett stort stöd av gruppledaren vilket gör att hon har ett högt stöd som 
är en positiv faktor enligt krav-kontroll-stödmodellen men också enligt henne själv 
(Theorell, 2012). Sara hade på sin tidigare arbetsplats stöd av samma chef i 20 år och hon 
säger att hon vänder sig till henne idag också om det skulle behövas trots att det inte längre 
är hennes chef. Vikten av att ha samma chef i många år för att skapa en kontakt kan vi då 
se i både Saras och Ellys fall, dock är det ju viktigt att det är en bra chef för annars blir det 
ju motsatt effekt. Grey, Stanley & Muramatsu (2011) beskriver vikten av psykosociala 
arbetsmiljöfaktorer som stöd från medarbetare och ledare där lågt stöd i deras studie 
påvisar en ökad känsla av stress hos medarbetare. Stödet är en viktig komponent i arbetet 
enligt Theorell (2012) och det varierar lite i hur stödet ser ut för kvinnorna men de flesta 
får stöd på något sätt, kvinnorna trivs på sitt arbete så länge de får stöd av någon, oavsett 
om det är en medarbetare eller en chef. En del av kvinnorna föredrar först och främst att 
lösa situationer som uppstår i arbetsgruppen på egen hand och om detta inte går tas det 
upp på möten eller liknande. Vid de fall det inte går att lösa situationen i arbetsgruppen 
kan stöd av chefen behövas men de som saknar stöd från chefen kan då känna sig stressade 
eftersom avsaknad av stöd kan leda till stressupplevelser enligt Theorell (2012). 
 
Organisatoriskt stöd beskrivs enligt Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell 
minska utvecklandet av stress och ohälsa hos individen. För att motverka tillståndet menar 
Karasek (1979) att beslutsgraden hos medarbetaren måste öka genom att ge dem 
möjligheten att vara med och påverka och utforma beslut som rör verksamheten. Samtliga 
respondenter anser att det har möjlighet att påverka, fem av dem beskriver att de har 
arbetsplatsträffar där de får komma till uttryck. Klara upplever att stödet från chefen hade 
kunnat vara bättre i vissa situationer men att möjligheterna till att påverka arbetet är bra då 
alla medarbetare får säga sina åsikter. De har möte var tredje vecka då de diskuterar saker 
och hon säger att man får prova sig fram om det är något man tycker verkar bra som 
påvisar att de kan påverka om de vill vilket kan minska stressen (Karasek, 1979). Camilla 
upplever att personalen kan påverka arbetet mycket, särskilt när det kommer till brukaren 
vilket avviker från vad de andra säger. Hon tycker att chefen hade kunnat värna mer om 
personalen samt uppmuntra dem mer eftersom den största fokusen läggs på brukaren men 
att det också är viktigt att personalen synliggörs. Camilla tycker att det gärna påpekas om 
det är något som görs fel men inte lika mycket om något är bra vilket hon kan sakna vilket 
då visar på att stöd från chefen är behövligt i positiva situationer också vilket avviker från 
vad de övriga respondenterna framför. 

6.2.4 Stöd från medarbetare  

Vikten av både socialt och praktiskt stöd i arbetet tas upp i krav-kontroll-stödmodellen 
(Theorell, 2012) och en del av respondenterna framför att de har ett bra stöd av kollegorna 
och andra anser sig inte ha samma stöd. Elly beskriver vikten av att kollegorna gör sitt för 
att det ska funka, brukarna behöver tydliga strukturer och man behöver ha tillit till att 
kollegan har gjort det som står i arbetsbeskrivningen. Hon anser att arbetet ställer höga 
krav på att personalen gör det de ska men samtidigt skapar det en tydlighet då alla vet vad 
de ska göra. Theorell (2012) lyfter fram att kontrollen över arbetet är viktig och kontrollen 
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över det egna arbetet är i Ellys arbete hög men hon tar också upp att det är viktigt att inte 
behöva ha koll på och kontrollera vad kollegorna gör och inte gör utan istället kunna förlita 
sig på att kollegorna gör uppgifterna de ska och att hon själv kan fokuserar på sina 
uppgifter. Klara uttrycker att de är många kvinnor med skilda åsikter som arbetar på samma 
plats men att arbetsklimatet för det mesta är bra, hon kan dock ibland känna en irritation 
men hon kan ändå prata med de andra i personalgruppen vid behov. Detta visar på att hon 
ändå har stöd av sina kollegor och Grey, Stanley & Muramatsu (2011) tar upp vikten av 
just det sociala stödet för att minska känslan av stress som kan leda vidare till utbrändhet 
och sjukskrivningar. Vassos & Nankervis (2012) beskriver att brist på stöd från kollegor 
kan leda till högre nivåer av utbrändhet i arbetet men i våra intervjuer framkommer att 
kvinnorna har ett gott eller i alla fall ett fungerande stöd av sina medarbetare varför detta 
inte är någon riskfaktor i arbetet. Astrid nämner att när arbetet fungerar mindre bra blir 
hon lite stressad men att möjligheten att bolla med annan personal och försöka lösa 
situationen är positiv då hon ingår i ett bra arbetslag som stöttar varandra. Hon uttrycker 
då stödet från sina medarbetare som en viktig del i att komma ifrån stressiga situationer 
och stödet från medarbetarna är för de flesta av kvinnorna av större vikt än stödet av 
cheferna. Det finns dock kvinnor som upplever att de inte får så mycket stöd av någon 
men som ändå trivs bra på arbetet vilket påvisar att stöddimensionen i krav-kontroll-
stödmodellen (figur 1 sid. 10) inte är lika viktig för alla individer och det går inte att 
generalisera en sådan modell på alla. Camilla beskriver stödet från medarbetare så här:  
 

Det är väl när man jobbar ihop sig i ett bra team att man hjälper varandra och stöttar när det blir problem 
med en brukare eller så att man vet vart man har varandra, när arbetet bara flyter på och man inte behöver 
prata så mycket med varandra. Sen är vi ju olika eller så, kanske när jag var yngre eller så att det var mer 
frustrerande om någon betedde sig på ett visst sätt. Men jag känner att när jag blivit äldre, blir jag mer att jag 
respekterar varandras olikheter... att vi är... alla kan inte vara som jag 

 

När det kommer till stödet från kollegor nämner Camilla något som är avvikande från 
resten av respondenterna. Hon tar upp vikten av att umgås utanför arbetet och att de har 
en personalklubb på arbetsplatsen som hon tycker har en positiv effekt på gemenskapen. 
 

Nä vi har väldigt roligt tillsammans faktiskt. Vi har sån personalklubb också som är ganska roligt som vi 
lägger pengar varje månad och hittar på aktiviteter... det är väldigt roligt att göra saker utanför arbetstid då 
vi åker iväg på någon resa eller går på någon aktivitet tillsammans. Man kan ta ett glas vin och lite gott att 
äta att det blir på ett helt annat sätt. Det är värdefullt att ha. 

6.3 Familjelivet - Det obetalda arbetet 

När kvinnorna för vår studie är på arbetet så tänker alla förutom en på sina barn någon 
gång under dagen, en av respondenterna oroar sig över att få ett samtal som hon inte vill 
ha. En av respondenterna tittar ibland på mobilen för att se att ingen har ringt om barnen 
och flera av kvinnorna säger att de upplever mer stress efter att ha skaffat barn vilket 
stämmer överens med vad Vassos & Nankervis (2012) skriver om att kvinnor, när de blivit 
mödrar blir mer stressade. Det varierar lite på vilket sätt kvinnorna tänker på barnen. Vissa 
tänker på hur barnen har det i skolan och andra om barnen fått med sig allt de ska till 
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skolan. Freja hinner inte tänka så mycket på familjen när hon är på arbetet vilket då avviker 
från resterande respondenter men när hon är ute på promenad med en brukare kan hon 
tänka på projekt hon vill göra i hemmet. Att tänka på hemmet och barnen behöver inte 
alltid kopplas till stress då det även kan inkludera positiva tankar om ens familj.  

6.3.1 Uppdelning av det obetalda arbetet 

Våra intervjuer resulterade i att fördelningen av det obetalda arbetet varierar från familj till 
familj vilket bekräftar att det finns en variation i fördelningen som också Connell (2005) 
beskriver i sin studie. Astrid, Freja, Sara och Elly delar rätt likt med sina partners med det 
obetalda arbetet. Elly säger att det enda hennes partner inte gör är att tvätta men de hjälps 
åt att vika tvätten och sambon dammsuger och tömmer oftast diskmaskinen. Elly beskriver 
deras hemsituation som att ”det är rätt så jämt fördelat liksom, det är inget manligt och 
kvinnligt eller sånt utan den som är hemma gör det.”  
 
Klara, Junis och Camilla säger att de står för den största delen av det obetalda arbetet i 
hemmet. Klara och Camilla tar upp att de gör både det mesta av hushållsarbetet och 
barnomsorgen men också sysslor som att skotta snö och klippa gräset. Klara hade önskat 
att hon och sambon hade delat mer på ansvaret då hon upplever otillräcklighet och tidsbrist 
till följd av det obetalda arbetet vilket Sperlich, Arnhold-Kerri, Siegrist & Geyer (2012) 
beskriver kan försämra livskvaliteten. Det har det gjort i hennes fall då hon har en slags 
inre stress över många bitar i vardagen och hon önskar fler timmar per dygn då det ibland 
blir så sent på kvällarna med vardagssysslorna. Hon lägger inte mycket tid på sig själv utan 
tiden läggs på barnen genom förberedelser inför nästa dag som att packa gymnastikkläder.  
Resultatet som framkom ur intervjuerna visar att det finns variationer i fördelningen av 
hushållsarbetet och barnomsorgen men att kvinnorna oftast ägnar mer tid åt det obetalda 
arbetet än männen. När kvinnor ägnar mycket tid åt det obetalda arbetet bidrar det enligt 
Beaujot & Andersen (2007) till en tidspressad livssituation vilket stämmer överens med 
vad sex av sju kvinnor i undersökningen säger då de önskat flera timmar per dygn. Vi vet 
dock inte om männen upplever liknande eller samma tidsbrist eller om det enbart är 
kvinnorna som gör det. Eftersom vi saknar männens upplevelser kan vi inte dra någon 
slutsats om huruvida tidsbristen är kopplad till att vara man eller kvinna och då inte heller 
dra en koppling till Hirdmans genuskontrakt gällande könsuppdelningens påverkan på 
tidsbristen (2003).  
 
Paren har inte kommit fram till fördelningen av det obetalda arbetet på något speciellt sätt 
utan det har bara blivit så. Klara säger att hon någon gång har haft uppe diskussionen kring 
den ojämna fördelningen och det har då blivit en kort förbättring för att sedan återgå till 
det ursprungliga. Klara tror att detta sker omedvetet vilket kan kopplas till det som 
Hirdman (2003) skriver om att biologin är en förklaring till uppdelningen mellan könen 
och att de formats av omgivningen till att ansvara för vissa sysslor. Camilla berättar att 
fördelningen av det obetalda arbetet “bara blivit som det är” och att hon inte riktigt vet 
varför.  Hirdman (1988) beskriver att ansvaret över det obetalda arbetet omedvetet 
reproduceras så att kvinnor fortsätter att ansvara för hushållet och barnomsorgen vilket 
stämmer in på respondenternas situationer då de ofta inte vet varför de tar hand om allt 
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eller större delen obetalt arbete än mannen. Detta visar på att det finns svårigheter med att 
förändra fördelningen av det obetalda arbetet som Abrahamsson & Wehner (2006) 
beskriver och att det behövs nya antaganden om könsrelationer. Elly som också tycker att 
fördelningen skett automatiskt delar dock det obetalda arbetet relativt likt med sin man då 
de bor på en gård och hon är ute lika mycket som honom och kör traktor och liknande 
uppgifter. Det ser därmed olika ut i familjer då vissa har traditionella familjemodeller 
medan andra familjer har en jämnare fördelning vilket också framkommer i studien av 
Hege Kitteröd & Lappeg (2012). Alltså kan uppdelningen variera beroende hur mannen 
och kvinnan under sin uppväxt har formats av omgivningen till att ansvara för vissa sysslor 
(Hirdman, 2003).  
 
I studien skriven av Krantz & Lundberg (2006) dras en slutsats om att familjer där kvinnan 
arbetar i tjänstemannasektorn fördelar det obetalda arbetet jämnare än familjer då kvinnan 
arbetar i mer lågavlönade yrken. Samtliga kvinnor vi intervjuat arbetar inom 
funktionshinderomsorgen i det som Arbetsmiljöverket (2017 b) beskriver som 
lågavlönade, lågstatusyrken. Vissa delar hushållssysslorna och barnomsorgen relativt lika 
vilket visar på att fördelningen av det obetalda arbetet kan vara jämt fördelat trots att 
kvinnan inte arbetar i tjänstemannasektorn.  

6.4 Stress 

Krav-kontroll-stödmodellen brukar användas när arbetsmiljön studeras (Theorell, 2012) 
men vi har applicerat den på familjelivet i några av kvinnornas situation då kraven, 
kontrollen och stödet är viktigt även i vardagen. Ett exempel är Ellys situation där hon 
beskriver hur hon genom att prioritera sysslor har sänkt kraven på hur mycket hon ska 
hinna med att göra. Hon har strukturerat och planerat hur hon ska hinna med göromålen 
för att skapa en kontroll över situationen. Elly beskriver att hon trots det kan uppleva stress 
när hon vill hinna med båda barnen men att hon får stöd av sin sambo. Hon har genom 
prioriteringar sänkt kraven, kontrollen har höjts genom planering och struktur och stödet 
av sambon har bidragit till att familjelivet upplevs som hanterbart (Theorell, 2012). Flera 
av kvinnorna tar upp vikten av att prioritera det viktiga samt att planera och strukturera 
upp vardagen för att minska stressen. Freja säger att det gäller att sortera ut vad som är 
viktigt att göra både i privatlivet och arbetslivet vilket då blir ett sätt att sänka kraven för 
att minska stressupplevelsen precis som krav-kontroll-stödmodellen beskriver. Freja 
beskriver tydligt sin uppfattning om orsaker till upplevd stress där hon säger att det är bra 
att göra en sak i taget. På frågan om hon upplever mer stress nu än innan hon fick barn 
svarar hon: 
 

Oh ja mycket! Då hade man inte dom bekymren… eller bekymmer och bekymmer… det ansvaret! Jag 
upplever stress mer nu än innan jag fick barn än när man bodde i egen lägenhet. Först bygger man på med en 
sambo, sen bygger du på med barn… ett till barn, ehh typ all renovering för först bodde man i lägenhet och 
sen ska man ansvara för ett helt hus. Alltså det växer ju liksom så såklart det är stor skillnad från att vara 
själv eller sambo i en tvåa till att ja vara mamma, gift, två barn, och villa med trädgård och allt vad det hör 
till. 
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När Camilla hör ordet stress tänker hon på ohälsa, att det inte är nyttigt och att det är 
negativt. Hon upplever stress till följd av att alltid hämta och lämna på fritids. Hon 
beskriver det som jobbigt att alltid ha tider att passa och att det henne dåligt samvete över 
att barnen ibland är sist kvar på fritids. Camilla är en av de kvinnorna som tar större delen 
av ansvaret av det obetalda arbetet och hennes situation kan då kopplas till resultatet i 
studien av Sperlich, Arnhold-Kerri, Siegrist & Geyer (2012) som säger att just mödrar som 
står för det obetalda arbetet i högre grad besväras av mer stress än kvinnor utan barn. 
Camilla säger att: 
 

Jag tycker att det blivit mer sedan man fick barn att man oroar sig för saker... om de har vänner, och om de 
är snälla mot vännerna, alltså som mamma oroar man sig nog för saker som egentligen kanske inte existerar, 
att man tänker på allt…, grubblar och grubblar och grubblar och det har jag inte haft innan eller så men det 
har kommit nu sen jag blev mamma, och det har ju satt sig i magen på mig att jag kan stressa upp mig och 
sen smäller det till att jag får magkatarr... 

 
 
Kozak, Kersen, Schimöller & Nienhaus (2012) beskriver att kvinnor, efter de skaffat barn 
oftare drabbas av utbrändhet vilket bekräftas av respondenterna eftersom de flesta säger 
att de upplever mer stress efter att de skaffat barn. Vassos & Nankervis (2012) skriver att 
kvinnor blir mer stressade när de bildat familj och det är därför kvinnor besväras av mer 
stress under en viss period. Det stämmer överens med det som Camilla uttrycker då hon 
menar att småbarnsåren var som stressigast för henne. Hon säger att det har lugnat ner sig 
i takt med att barnen blivit äldre då hon kan släppa sina barn lite mer fria nu än innan. Det 
går dock emot det som både Elly och Junis beskriver att tonåren och oron med allt vad 
det innebär skapar mer stress än när barnen var mindre. Det kan ha att göra med att 
Camillas barn inte nått tonåren än men har blivit äldre (åtta och tio år). Junis beskriver att 
uttrycket “stora barn, stora bekymmer” stämmer men också att det är olika former av stress 
beroende på vilken ålder barnen är. När Klara hör ordet stress tänker hon på otillräcklighet 
och tid där hon känner stress i vardagen. Exempel på det är när barnen är i skolan men 
också hemmet som helhet och förhållandet mellan de vuxna och barnen. Hon beskriver 
det så här: 
 

Alltså man kan ju känna på morgonen när man ska iväg alltså lämna barnen på fritids eller skola. De sista 
minuterna är alltid de kritiska fast allt blir färdigt och så. Jag tror oftast att jag stressar upp mig själv i 
onödan för vi hinner alltid och har alltid gott om tid. Sen är det alltid en stress för då börjar man tänka vad 
ska de äta när dom kommer hem? Alltså det är den här stressen om förberedelserna. Shit var det gympa idag 
eller skulle det ha med sig böcker till bibliotek och så... det ska tvättas… alltså det är mycket. 
 

När Junis hör ordet stress tänker hon på ont i magen och hon uttrycker sig ha flera 
stressfaktorer i sin vardag vilka mest handlar om barnen. Hon kan bli nervös över att det 
ska hända dem något. Hon säger att läxor och andra göromål stressar henne men att 
stressen mest är relaterad till när barnen är ute och hon inte har kontroll på vad de hittar 
på. Kontrollen som beskrivs i krav-kontroll-stödmodellen är en dimension som även kan 
påverka upplevelser av stress kopplat till barnen (Theorell, 2012). Det beskriver Junis 
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tydligt då hennes känsla av att inte ha kontroll över vad barnen gör skapar en stress då hon 
bekymrar sig över misskötsamhet i skolan eller att de ska göra något olagligt.  

6.4.1 Tid för återhämtning 

Flera av kvinnorna upplever att de inte har tid för återhämtning och några vill ha mer tid 
för sig själva. Återhämtningen som de beskriver består av att åka iväg och handla, koppla 
av i soffan eller träna. De hinder som hon anser finns för att slappna av på fritiden är att 
hon har tider att passa med att skjutsa barnen och laga mat. Astrid beskriver det som att 
“Ja det är ju det där att man har tider att passa, skjutsa barnen och mat hit och dit… det är 
vår eftermiddag i regel att serva...  vara taxi.” Camilla säger att återhämtning för henne är 
att umgås med barnen och att de i familjen trivs med att vara tillsammans. Hennes 
återhämtning avviker från resterande respondenter eftersom många av de andra kvinnorna 
önskar ha mer tid för sig själva och ser det som önskvärd återhämtning. Camilla beskriver 
istället vardagsstressen som det problematiska där hon säger: “Och sen på helgerna är det 
ju inte alls samma stress, då är det ju då gör man ju roliga saker tillsammans så det är 
egentligen vardagsstressen jag har eller så, att få ihop livspusslet.”  

6.4.2 Symptom på stress 

Kvinnorna upplever och påverkas av stress olika där symptom beskrivs vara ångestkänslor 
och huvudvärk. Två av kvinnorna anser sig vara lugna som personer och en av dem 
påverkas inte så mycket av stress medan en annan kan känna sig irriterad. De flesta 
kvinnorna som upplever stress gör det på grund av det som ska hinnas med i 
vardagen.  Flera kvinnor nämner att det är arbetet som ger dem vila och att det är det 
privata som skapar stressen i deras liv. Astrid upplever till exempel stress till följd av att 
köra barnen till aktiviteter och liknande men också till följd av hur hon ska hinna laga mat. 
Klara är en av de kvinnor som känner att hon har alltför mycket och göra och när hon är 
stressad känner hon sig orolig och olustig samt att hon får mindre tålamod utanför jobbet. 
Hon säger att stressen har kommit sedan hon fick barn och att hon inte alls var stressad 
innan. Hon uttrycker att det idag finns en rädsla att “allt ska skita sig” då hon ska vara 
tillräcklig för alla vilket hon anser är en svår balansgång. Klaras höga krav över att vara 
tillräcklig för alla gör att hon upplever stress vilket stämmer överens med vad Theorell 
(2012) skriver om att för höga krav kan bidra till stress. Camilla påverkas av stress genom 
att hon får magkatarr vilket hon äter medicin för där hon uttrycker att stressa och oroar 
sig för saker som kanske inte ens existerar.  

6.4.3 Åtgärder för att minska stress 

Kvinnorna tar upp lite olika åtgärder som de tror hade kunnat minska deras upplevelse av 
stress. Två anser att stress beror på sociala medier och att minska användandet av det hade 
varit fördelaktigt. En annan säger att byta jobb hade kunnat minska stressen då de 
obekväma arbetstiderna är stressande för henne. Junis och Klara menar istället att stressen 
hade minskat om mannen i hushållet ansvarat för mer av det obetalda arbetet och de 
önskar då en förändring i fördelningen för att minska deras stress och öka välbefinnandet 
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precis som Boye (2009) skriver i sin studie. Flera kvinnor tog upp vikten av struktur och 
planering även i privatlivet för att få vardagen att fungera och för att minska stressen. 
Astrid säger att hon hade önskat mer struktur i vardagen då hon i nuläget inte har någon 
struktur alls och hon upplever kaos. Elly säger att allt flyter på då hon är strukturerad vilket 
hon anser sig vara. Det tror hon bidrar till att hon inte upplever direkt stress.  
 

7. Resultatdiskussion 
I kapitlet diskuteras först resultatet teoretiskt och praktiskt på en övergripande nivå i vår slutdiskussion. 
Vi sammanfattar och presenterar de viktigaste resultaten och diskuterar dem i relation till syfte och 
frågeställningar samt relevans till det sociala arbetets praktik. Därefter presenterar vi slutsatser och förslag 
på fortsatt forskning. Vår koppling till det sociala arbetet är genomgående i hela arbetet genom att 
funktionshinderomsorgen är en yrkeskategori inom det sociala arbetets praktik. 

7.1 Hur uttrycker kvinnorna att de påverkas av den psykosociala 
arbetsmiljön i funktionshinderomsorgen? 

Syftet med vår studie var att undersöka kvinnors upplevelse av stress utifrån 
kombinationen av obetalt arbete i hemmet och den psykosociala arbetsmiljön i 
funktionshinderomsorgen. Detta är frågor som rör det sociala arbetets praktik då 
funktionshinderomsorgen tillhör just det sociala arbetet och om kvinnornas 
sjukskrivningar ökar kommer problem med personaltillsättningen att öka vilket i 
förlängningen påverkar det sociala arbetets praktik negativt. Vår första frågeställning var 
hur kvinnorna uttrycker att den psykosociala arbetsmiljön i funktionshinderomsorgen 
påverkar dem och resultatet som framkom var att kvinnorna trivs i arbetet med brukarna 
men att det som ibland stressar dem är de obekväma arbetstiderna. Det som flera kvinnor 
uttryckte var att det har gott om tid med brukaren och att de inte känner sig stressade. I 
tidigare forskning framkom att funktionshinderomsorgen består av brukare som kan ha 
ett utmanande beteende vilket kan vara stressande för medarbetare då en rädsla för 
angrepp kan infinna sig. Det resultatet avviker från det som vi fick fram där en kvinna 
uttryckte att det var det som hon såg som mest stimulerande med arbetet vilket enbart en 
artikel visade på och kopplade stress till obekväma arbetstider. Det är intressant att se att 
kvinnorna trivs så bra med att arbeta med brukarna och att de brinner för att se 
utvecklingen som sker hos brukaren när de gör ett bra jobb. Det som även framkom 
stressade kvinnorna i arbetet var om någon avvek från arbetsbeskrivningen vilket inte 
framgick i den tidigare forskningen vilket påvisar att vi hittade något utöver tidigare 
forskning vi läst i vår uppsats. Arbetsbeskrivningen används som ett sätt att kontrollera 
arbetet med brukaren för att reducera risken för oro hos brukaren och därmed försöka 
förhindra stressen hos personalen. Den stress som ibland ändå uppstår kan skapa oro i 
arbetsgruppen då medarbetaren inte har kontroll vilket kan påverka brukaren negativt. 
Brukarens oro påverkar även medarbetaren vilket flera respondenter uttryckte hände om 
någon avviker från arbetsbeskrivningen. Det framkom även att avvikelser ibland är 
nödvändigt vid till exempel läkarbesök eller oförutsedda händelser där medarbetaren inte 
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har några alternativ än att avvika från det förutbestämda. Vårt resultat skilde sig från 
tidigare forskning då studier visade på att arbetet inom funktionshinderomsorgen ofta är 
påfrestande, inte sällan till följd av att arbeta i en känslomässigt krävande arbetsmiljö. Det 
framkom av en av respondenterna att hon särskilt tyckte det var stimulerande att arbeta 
med brukare som har ett utmanande beteende men vi borde haft en fråga om det 
utmanande beteendet i varje enskild intervju för att koppla ihop det mer med den tidigare 
forskningen.  
 
Det som framkom om den psykosociala arbetsmiljön var även betydelsen av ett närvarande 
ledarskap. Två av respondenterna uttryckte att de hade haft flera ledare på kort tid vilket 
de tyckte skapar oro i arbetsgruppen. Det respondenter som tydligt beskrev att de hade en 
närvarande ledare uttryckte dock att de hade samarbetsproblem i arbetsgruppen.  Ett 
närvarande ledarskap kan inte helt avhjälpa att medarbetare har åsikter om varandras 
arbetssätt. Eftersom att kvinnorna trivs bra på arbetet och flera av dem kan koppla av när 
de arbetar är det intressant att fundera över om de obekväma arbetstiderna kan kopplas till 
fritiden mer än arbetet. De uttryckte vid ett flertal tillfällen att de som de inte trivs med är 
arbetstiderna då de inte kan närvara vid barnens fritidsaktiviteter eller vara behjälpliga vid 
barnens läxläsning.  

7.2 Hur beskriver kvinnorna att fördelningen av det obetalda arbetet 
ser ut och upplever de stress kopplat till uppdelningen i hemmet?  

Vår andra frågeställning var hur kvinnor upplever att fördelningen av det obetalda arbetet 
ser ut för dem och om de upplever stress kopplat till uppdelningen. Det framgick tydligt 
att familjesituationen är det som bidrar till stress hos kvinnorna. Det framkom i flera 
intervjuer att kvinnorna tar det största ansvaret över hushållssysslorna och barnen men det 
framkom också i flera intervjuer att kvinnorna upplever att de delar lika i större 
utsträckning än vad vi trott. Kvinnorna som fördelade det obetalda arbetet jämt med sin 
sambo upplevde dock att tiden ändå inte räckte till för allt som skulle göras i hemmet och 
med barnen. Vår fundering är då varför det är så och tänker att kvinnorna som upplever 
att de delar på det obetalda arbetet kanske ändå lägger mer tid på sysslorna. Vissa kvinnor 
uttrycker det som att mannen hjälper till med barnen och hushållet och att om man ber 
om hjälp så sätter mannen inte sig emot vilket påvisar att vissa familjer förutsätter att det 
är kvinnan som ska stå för ansvaret medan mannen är den “som hjälper till”. Vidare 
framkom att kvinnor oroar sig över sina barn på olika sätt beroende på vilken ålder barnen 
befinner sig i men det kanske också männen gör varför vi inte kan dra en slutsats om att 
det är något specifikt för kvinnor. Samtliga respondenter anser sig vara mer stressade idag 
än innan de fick barn, vilket de beskrev hade att göra med deras ansvar i föräldrarollen och 
frågan är om männen som också är föräldrar känner liknande eller inte. Kvinnorna som 
har äldre barn uttryckte att barnen tar att eget ansvar, vilket avlastar kvinnorna men att de 
då istället oroar sig för andra saker eftersom barnen inte befinner sig hemma som de gjorde 
när de var mindre och behövde mer närvaro från föräldrarna. 
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Flera respondenter nämnde vikten av att ha struktur och planering i vardagen vilket visar 
på att det inte bara är viktigt i arbetet utan att även familjelivet kräver det för att minska 
upplevelsen av stress. Dock så nämner de att fördelningen av det obetalda arbetet bara 
blivit som den är och att de inte planerat upp fördelningen på något specifikt sätt. Kanske 
kan fördelningen bli bättre genom att planera och strukturera upp fördelningen genom en 
dialog kring detta, dock upplever en av kvinnorna att hon tagit upp den ojämna 
fördelningen i diskussion med sin man men att det bara bidrar till kortvarig förbättring. 
Här är det tydlig det som Hirdman (2003) framhäver att de sociala könsrollerna är djupt 
rotade i oss vilket gör det svårt att förändra.  Hirdman skriver även att kvinnan bidrar till 
reproducering av könsmönstret vilket skulle kunna förklara det som en av respondenterna 
säger att hon ser det som behöver göras före mannen och då gör det själv.   
 
Hirdman (1988) menar att könsmönstret reproduceras över generationer. Våra 
respondenter säger att de inte har kommit fram till fördelningen av det obetalda arbetet 
utan att det bara har blivit så, vilket kan ses som ett argument för att Hirdmans tes håller. 
I intervjuerna framkommer att fördelningen ser olika ut i olika familjer vilket kan förklaras 
genom att kvinnor och män växt upp i olika familjer med olika uppdelningar som de tar 
med sig in i förhållandet. Kvinnor uppvuxna i familjer då mamman har hand om hushållet 
och barnomsorgen kan omedvetet ta ansvaret över det obetalda arbetet medan kvinnor 
uppvuxna i familjer där föräldrarna delar lika kan ha denna syn med sig in i förhållandet 
och förvänta sig mer av sin sambo. Det är därför viktigt att som förälder visa att både män 
och kvinnor kan ta hand om både barn och hushåll för att undvika reproduktionen av den 
dåtida fördelningen.  

7.3 Hur ser relationen ut mellan det obetalda arbetet och att arbeta 
inom funktionshinderomsorgen?   

Vår undersökning resulterade inte i att det finns någon koppling mellan det obetalda 
arbetet och att arbeta inom funktionshinderomsorgen påverkar kvinnorna på något 
speciellt sätt. Kvinnorna upplever oftast inte alls just arbetet inom 
funktionshinderomsorgen som något speciellt påfrestande och inte heller som stressigt. 
Det enda som kan bidra till en känsla av stress är de obekväma arbetstiderna eller att 
kollegorna inte följer rutiner och arbetsbeskrivningarna. Den tidigare forskningen som 
påvisade att funktionshinderomsorgen kan vara extra stressig på grund av arbetet med 
brukaren påvisades inte i våra intervjuer och en del av kvinnorna upplevde till och med 
arbetet som en plats att koppla av på medan det obetalda arbetet istället var den bidragande 
faktorn till stressupplevelse. Beaujot & Andersen (2007) uttrycker att när kvinnor 
förvärvsarbetar och tar det största ansvaret över det obetalda arbetet föreligger en så kallad 
“dubbel börda” vilket inte var något som framkom i vår studie eftersom arbetet inte ansåg 
som någon börda utan en plats för avkoppling. 
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7.4 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras är att kvinnorna i vår studie inte påverkas negativt av 
kombinationen obetalt arbete i hemmet och att arbeta i funktionshinderomsorgen. 
Kvinnorna i vår studie påverkas istället positivt av arbetet men finns det vissa 
förutsättningar som behövs för att arbetet ska fungera väl. Stressfaktor som kvinnorna 
upplever i arbetet är de obekväma arbetstiderna vilket vi istället kopplar till familjelivet och 
det obetalda arbetet. Det för att de på grund av arbetstiderna upplever stress i vardagen 
med barnens aktiviteter och socialt umgänge med vänner. Det obetalda arbetets fördelning 
varierade från att kvinnorna och männen delade lika på ansvaret till att kvinnorna tog 
majoriteten av ansvaret. De kvinnor som delade lika med sin partner kände sig ändå 
otillräckliga och upplevde tidsbrist. Många av kvinnorna upplever också att de har för lite 
tid för återhämtning och hade önskat mer tid för sig själva och sina intressen. Vikten av 
struktur och planering i privatlivet tas upp för att minska upplevelsen av stress och för att 
få ihop livspusslet. Stressen som kvinnorna upplever har ofta uppkommit efter att 
kvinnorna blev mammor. 
 
Då sjukskrivningssiffrorna påverkar det sociala arbetets praktik genom stressrelaterad 
psykisk ohälsa som är hög inom området för kvinnor är det viktigt att få bukt med kvinnans 
upplevelse av stress. Det krävs enligt vår mening jämställdhetspolitiska insatser för att 
komma åt problemet. Exempel på det är den könssegregerade arbetsmarknaden med 
löneskillnader där kvinnan tillhör människovårdande yrken med sämre förutsättningar. 
Förutsättningarna avser löneskillnader, emotionellt påfrestande arbete och 
könssegregeringen inom yrket En förhoppning är att sjukskrivningssiffror minskar i takt 
med lika löner och delat ansvar över det obetalda arbetet. 

7.4.1 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång funderade vi över vilken forskning kring det obetalda arbetet som 
saknas och vi tycker att det hade varit intressant att undersöka om männen också upplever 
stress till följd av att ha barn. Forskning kring det hade varit önskvärt för att även se 
männens syn på det eftersom vi inte vet hur de upplever situationen. Det hade också varit 
intressant att undersöka fenomenet bland kvinnor som har yngre barn då kvinnorna för 
studien hade något äldre barn och i vissa fall tonåringar.  
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Bilaga A : Missivbrev 

 

Hej! 
 
 
Vi heter Anna Krantz och Maria Andersson och läser sista terminen på högskolan i Halmstad och vi skall 
nu utföra vårt examensarbete. Programmet vi läser heter Organisering och ledning av arbete och välfärd 180 
hp med inriktning socialt arbete vilket ger oss kandidatexamen i ämnet socialt arbete. 
 
Vårt examensarbete syftar till att förstå kvinnors upplevelse av obetalt arbete i hemmet kopplat till den 
psykosociala arbetsmiljön inom omsorgsyrken. För att nå rätt målgrupp önskar vi komma i kontakt med 
kvinnor i åldern 25–45 år som lever samboende i ett heterosexuellt förhållande och har hemmavarande barn. 
Intervjun kan liknas vid en diskussion med utgångspunkt ifrån ett antal frågor. Intervjun planeras tidsmässigt 
till 30–45 minuter där deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta och därmed 
avsluta deltagandet. Vi kommer att avidentifiera samtliga intervjupersoner. Vi försäkrar på så sätt 
anonymitet, fiktiva namn kommer användas i uppsatsen. 
 
Uppsatsen kommer att redovisas för examinator och kurskamrater. Resultatet kommer att användas i 
utbildningssyfte vid högskolan i Halmstad samt när uppsatsen är godkänd publiceras offentligt på Diva-
portalen som är en söktjänst samt ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. Du 
kommer att ha möjlighet att ta del av den färdiga studien om du önskar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 
                                                        
 
 
Hoppas vi ses! 
Anna Krantz annkra15@student.hh.se 0703-xxxxxx 
Maria Andersson maria13@student.hh.se 0702-xxxxxx 
Handledare Cecilia Kjellman cecilia.kjellman@hh.se 035-xxxxxx 
 

 

  



 

 

Bilaga B : Intervjuguide 

Bakgrund 
1. Hur gammal är du? 
2. Hur många barn har du?  
3. Hur ser din familjesituation ut? 
4. Vad arbetar din partner med? 
5. Vad är din högsta avslutade utbildning? 
6. Vad är din befattning/ yrkestitel? 
7. Hur hög är din tjänstgöringsgrad? 
8. Hur länge har du arbetat inom funktionshinderomsorgen? 
9. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
10. Bor ni på en större eller mindre ort?  

 
Arbetet inom funktionshinderomsorgen 

11. Finns det saker du särskilt trivs med på ditt jobb? 
12. Finns det saker du inte trivs med och skulle vilja förändra?  
13. Kan du beskriva arbetsklimatet mellan er kollegor? 
14. Kan du beskriva vilket stöd du får av din chef?  
15. Hur ser möjligheterna till att påverka arbetet ut för dig på din arbetsplats? 
16. Kan du ge mig ett exempel på en situation i arbetet med brukaren som du tycker fungerar särskilt 

bra? 
17. Kan du ge exempel på en situation som du tycker fungerar sämre?  

a. Om arbetet har fungerat sämre hur känner du dig då? 
b. Vilket stöd får du i dessa situationer och av vem?  

18. Kan du beskriva om du under en arbetsdag funderar på saker som rör fritiden och familjen? 
 

Familjesituationen 
19. Hur ser situationen ut för dig hemma med familjen innan du åker till arbetet?  
20. Kan du beskriva samma situation när du kommer hem efter arbetet?   
21. Hur fördelar du och din partner, tiden hemma med hushållssysslor och ansvar över barnen? 
22. Hur har ni kommit fram till fördelningen? 
23. Hur upplever du att tiden räcker till för de göromål du ska göra på ett dygn? 
24. Kan du beskriva intressen där du avsatt tid för dig själv under en vecka och iså fall hur ofta? 

 
Stress 

25. Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
26. Kan du beskriva om du har några stressfaktorer i din vardag?  
27. Kan du beskriva exempel på situationer på din fritid där du upplever stress? 
28. Vilka åtgärder skulle enligt dig minska din upplevelse av stress om du upplever det? 
29. Kan du beskriva situationer i ditt arbete där du upplever stress? 
30. Vilka åtgärder skulle enligt dig minska din upplevelse av stress om du upplever det? 
31. Hur påverkas du som person av stress?  
32. Kan du tänka tillbaka och jämföra om du upplever mer stress nu än innan du fick barn?  

a. Om du gör det vad tror du är orsakerna till det?  



 

 

 

Bilaga C : Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien om kvinnors upplevelse av det obetalda arbetet i hemmet 
kopplat till den psykosociala arbetsmiljön inom kontaktyrken samt att detta avses studeras ur ett 
genusperspektiv.  
 
Jag har genom missivbrevet samt muntligen informerats om studiens syfte. Jag har även informerats om att 
mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill under studiens gång, kan avbryta min medverkan utan att 
ange orsak.  
 
 

 
 
 
 

………………………….     ………………………………….. 
Ort/Datum       Respondentens underskrift 
 

       
   ……………………………….. 

         Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 

………………………….     ………………………………….. 
Ort/Datum       Forskarens underskrift 
 
 
 
        …………………………….. 

         Namnförtydligande 
      

  



 

 

Vi som författat arbetet heter Maria Andersson och Anna Krantz. Vi har studerat programmet 
”Organisering och ledning av arbete och välfärd – socialt arbete” tillsammans i tre år på Högskolan i 
Halmstad. Under dessa tre år har ett intresse av stress och jämställdhet samt en nyfikenhet kring varför 
kvinnors stressrelaterade sjukskrivningar ökar växt fram varför vi fann vår studie intressant. 
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