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Förord 
 

Med den här studien sätter vi punkt för tre lärorika, intressanta och utvecklande år på 

Karlstads universitet. Vi vill rikta ett stort tack till våra fina respondenter som avsatt tid, ställt 

upp på intervju och på så vis gett oss ett ovärderligt material till studien, utan er hade den inte 

blivit desamma. 

Tack till våra män som orkat med oss trots stundvis jobbiga och frustrerade dagar när 

horisonten känts avlägsen.  

Tack för goda råd och möjligheten till att bolla idéer till våra studiekompisar, vänner och 

bekanta. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Axelsson som guidat oss 

genom arbetets gång. Tack för ditt eviga tålamod med oss när vi svävat iväg. Tack för 

underlag till intressanta diskussioner, skratt, idisslande, vägledning och hjälp under 

processens gång.  

Vi är er evigt tacksamma!  

Vi har gemensamt utformat denna studie vilket innebär att vi har skrivit och granskat allt 

material tillsammans. 

Julia och Sandra 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att förstå kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och 

varför den inte tycks förbättras, trots de nya föreskrifterna i AFS 2015:4. Vi har brutit ner 

syftet i de fyra följande frågeställningarna: Vilka erfarenheter har kvinnor inom handels och 

vård- och omsorgsyrken gällande deras arbetsmiljö? Får könssegregeringen konsekvenser för 

kvinnors arbetsmiljö, i så fall hur? Hur förhåller sig arbetsgivare till den formella 

lagstiftningen? (AFS 2015:4) Hur ser relationen ut mellan de informella och de formella 

reglerna på arbetsplatsen?  

 

Studien tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Till vår hjälp har vi en 

teoretisk referensram bestående av Karaseks krav- kontroll- och stödmodell, strukturer, 

könssegregering på arbetsmarknaden och konsekvenserna av detta som innebär emotionellt 

belastning för kvinnor. Vi använder oss även av institutionell teori där institutioner, 

organisationsfält och löskoppling beskrivs. 

 

Följande studie är kvalitativ och består av åtta intervjuer. Respondenterna är alla kvinnor och 

arbetar inom vård och handels som också representerar de branscher där kvinnors 

sjukskrivningar ökar markant.  

 

Med hjälp av den teoretiska referensramen och vår empiri har vi analyserat fram följande 

resultat: Respondenternas psykosociala arbetsmiljö är bristande. De har mycket höga 

arbetskrav och liten möjlighet till egenkontroll. Det sociala stödet visar sig dock vara mycket 

högt och kan vara avgörande för att inte fler blir sjukskrivna då detta fungerar som en buffert 

vid höga arbetskrav och låg möjlighet till egenkontroll. Då könssegregeringen och kvinnans 

underordnade position gentemot männen påverkar vilka sektorer och branscher som kvinnor 

återfinns i, påverkas också respondenternas arbetsmiljö. På grund av att kvinnor och män 

återfinns på olika platser i arbetslivet så medföljer det att de också har olika arbetsvillkor och 

arbetsmiljö. Kvinnor utsätts bland annat för en högre emotionell belastning än män vilket 

påverkar dem på olika sätt och det är svårt att inte påverkas negativt. Cheferna och 

medarbetarna inom organisationerna känner inte till den nya AFS:en som implementerades 31 

mars 2016 vilket gör det svårt för oss att redogöra för hur de förhåller sig till den. I det 

befintliga arbetet med den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig vård och handels åt något, 

men gemensamt för dem båda är att arbetet är bristfälligt.  

 

Enligt studien sker ofta en löskoppling vilket innebär att de informella reglerna i 

organisationerna får förtur i förhållande till de formella. I praktiken innebär det att 

implementerandet av AFS 2015:4 inte fått önskat genomslag. Detta kan vara ett resultat av 

bristande kommunikation, bristande resurser, tidsbrist samt påverkan från invanda sociala 

mönster. I studien framkommer det att det råder en bristande psykosocial arbetsmiljö med 

höga arbetskrav och bristande resurser inom de undersökta organisationerna. 
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1.  Inledning 
 

Trots välformulerade värderingar, policys och lagar för hur organisationer bör behandla sina 

anställda för att de ska vara välmående och nå sin fulla potential, så verkar det inte räcka till. 

Alltför ofta dyker nya alarmerande rapporter upp gällande ökade sjukskrivningar på grund av 

allt för höga krav i arbetslivet. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) började sjukskrivningar på 

grund av ohälsa att öka under 2010-talet. Framför allt så var det kvinnor och de som arbetade 

inom kvinnodominerade sektorer som stod för stora delar av ökningen. I Sverige har sjuktalen 

ökat med 75 procent sedan år 2010 och kvinnors sjukpenningtal är i nuläget 88 procent högre 

än männens. År 2010 låg kostnaderna för sjukpenning på 21 miljarder kronor och om inget 

görs så beräknas sjukpenningen att kosta 45 miljarder kronor år 2020 (Regeringskansliet, 

2016). Vad kan förklara varför vissa sektorer över huvud taget blir kvinnodominerade och vad 

innebär det för kvinnorna? För att ta reda på det behöver vi reda ut vilken påverkan sociala 

strukturer, hierarkin mellan könen och könssegregeringen har. Arbetsmiljöverket (2017) 

menar vidare att den obalans i arbetsvillkor och arbetsmiljö som finns är en olycklig 

utveckling. De organisatoriska och sociala faktorerna i arbetsmiljön står för en stor del av 

anledningen till ökade sjukskrivningar. Vid inspektioner och jämförelser mellan män och 

kvinnors arbetsmiljö och villkor, synliggjordes kvinnornas sämre förutsättningar i form av 

bland annat fler anställda per chef, fler deltidsanställningar och sämre stödfunktioner. Vad 

kan det här bero på och varför låter organisationerna det gå så långt? Vi menar att ökade 

sjukskrivningar kan innebära flertalet olika konsekvenser för arbetstagaren. För 

organisationen kan det betyda risk för minskad effektivitet på arbetet samt resultera i höga 

kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering då organisationen har ett tvingande 

arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. 

 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) fungerar som en ramlag vilket innebär att den endast i 

stora drag beskriver vilket ansvar arbetsgivaren har för att tillhandahålla en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket och regeringen har som ett förtydligande gällande lagen, utfärdat 

föreskrifter som ger konkreta råd och bestämmelser för hur arbetet ska utföras (Ahlberg, 

2016, s. 9). Lagens ändamål är enligt 1 kap. 1 § (SFS 1994:579) att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet, samt att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt 3 kap. 2 § (SFS 2002:585) är det 

arbetsgivaren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret och ska vidta alla åtgärder som krävs. 

Om arbetsgivaren inte tar sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket utfärda ett 

inspektionsmeddelande där myndigheten uppmanar den ansvarige att vidta åtgärder inom en 

viss tid. Om så ej sker kan ett föreläggande eller förbud meddelas och i samband med det kan 

också ett vite sättas ut enligt 7 kap. 3 § (SFS 2013:610). Förutom föreläggande, förbud och 

vite bör en arbetsgivare känna till den allmänna strafflagen, brottsbalken (SFS 1991:679) 3 

kap. Om brott mot liv och hälsa, 10 § som lyder: 

 

”Om brott som i 7-9 § sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet 

åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ålegat honom till 

förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda 

lagrum sägs” (SFS 1991:679). 

 

Lagen är således tvingande med risk för både vite och i ovanligare fall även fängelsestraff. 

Det finns ett flertal fall med fällande domar gällande arbetsmiljöbrott som borde verka 

avskräckande för arbetsgivare.  
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Det kan tyckas lätt för oss utomstående att undra vad svårigheterna med att implementera nya 

lagar och föreskrifter kan vara. Hänsyn behöver tas till att organisationerna befinner sig i olika 

organisationsfält och de som befinner sig inom samma fält påverkar även varandra och 

tenderar att bli allt mer lika. Inom organisationer finns det olika strukturer som talar om hur 

saker och ting ska genomföras och ofta har dessa en stark förankring inom organisationerna. 

Detta kan medföra att ”man gör som man alltid gjort" och får konsekvensen att formella 

regler som exempelvis AFS 2015:4 får stå åt sidan till fördel för de informella reglerna. 

Fenomenet kallas för löskoppling och beskrivs längre fram i teoriavsnittet.  

 

1.1 Tidigare forskning 
 

På uppdrag av regeringen arbetar Arbetsmiljöverket med att förstå orsakerna till att kvinnors 

sjukskrivningar ökar och det pågår även att arbete med att förbättra kvinnors arbetsmiljö. 

Under 2011-2014 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att synliggöra kvinnors 

hälsa i arbetslivet och att förebygga att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden på grund av 

arbetsmiljörelaterade problem. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökning ökar den psykiska 

ohälsan och organisatoriska och sociala faktorer är nu den vanligaste orsaken till 

arbetssjukdom bland kvinnor (Regeringskansliet, 2011). Ett resultat av arbetet och ett steg i 

arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön trädde Arbetsmiljöverkets nya 

föreskrifter gällande ”Organisatorisk och Social arbetsmiljö” i kraft den 31 mars 2016 (AFS 

2015:4). Den nya föreskriften ersätter den 35 år gamla ”Psykiska och sociala aspekter i 

arbetsmiljön (AFS 1980:14). Föreskriften delar upp den psykosociala arbetsmiljön i 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Den organisatoriska arbetsmiljön inkluderar ledning och 

styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, 

krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön inkluderar socialt samspel, samarbete och 

socialt stöd. 

 

Ytterligare ett resultat av Arbetsmiljöverkets arbete är en kunskapssammanställning gällande 

kvinnors och mäns olika arbetsvillkor (Arbetsmiljöverket, Rapport 2016:2). En stor del av 

forskningen fokuserade på kvinnors belastningsskador och forskarna kom fram till att det inte 

är kvinnors fysiologi som leder till en ojämställd hälsa, det är hur arbetet är organiserat som 

påverkar. En viktig förklaring till kvinnors högre ohälsotal är den starkt könssegregerade 

arbetsmarknaden i Sverige. De samband som dokumenteras kunskapssammanställningen visar 

att alltför höga krav och begränsade resurser i arbetet generellt sett hänger samman med lägre 

arbetstrivsel, en ökad vilja att säga upp sin anställning samt psykisk och fysisk ohälsa.   

 

Arbetsmiljöverkets arbete med kvinnors psykosociala arbetsmiljö har fortsatt och även 

resulterat i ”En vitbok om kvinnors arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, Rapport 2017:6). 

Rapporten (2017:6) påvisade att arbetsvillkoren inom kvinnokodade yrken skiljer sig från 

männens och kvinnornas arbetsmiljö skapar ohälsa. Genusmönster ses som en trolig orsak att 

villkoren ser olika ut och Arbetsmiljöverket menar att arbete som utförs i första hand av 

kvinnor och därav av tradition anses vara ”kvinnligt”, betraktas med en annan logik och 

värderas lägre än arbete som anses vara manskodat. Projektet har utförts mellan 2011-2016 

och Arbetsmiljöverket har haft ett nära samarbete med forskare för att ta fram kunskap som 

underlag till nya åtgärder. Ny kunskap har kommit fram, men samtidigt som arbetet med 

kvinnors arbetsmiljö har pågått har det inte skett någon minskning av kvinnors ohälsa eller 

förtida utträde från arbetsmarknaden. 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
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Regeringen kommer fortsätta att satsa på arbetet gällande kvinnors arbetsmiljöproblem och 

arbetsrelaterade ohälsa. De menar att kraftfulla insatser kommer att ske både på kort och 

längre sikt. Regeringen räknar med att satsa 20 miljoner på arbetet under 2017-2018 

(Regeringskansliet, 2011).  

 

I en doktorsavhandling som utförts av Olsson (2008) vid Karlstads universitet, studeras 

arbetsmiljö och arbetsvillkor för vårdarbetare. Studiens namn är; Emotioner i arbete – en 

studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor. I studien beskrivs bland 

annat hur vårdens förändringar, omorganisationer och privatiseringar som gjorts de senaste 

20-30 åren påverkar de anställda. Effekterna kan vara positiva, men det redogörs även för de 

negativa konsekvenser som förändringarna haft och det kan innebära stress, minskat antal 

anställda vilket även innebär en ökad arbetstakt för de som är kvar (2008, s. 15ff). Ett 

gemensamt mönster för studiens respondenter är att de är väldigt arga och en del av dem ger 

också uttryck för känslor som besvikelse och maktlöshet (Olsson, 2008, s. 10).  

 

Olsson redogör även för hur ett flertal olika utredningar pekar på alarmerande resultat 

gällande arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda som arbetar inom vården och 

framförallt inom de inom Landstingets regi. De anställdas möjlighet till inflytande minskar 

samtidigt som arbetstakten och arbetskraven ökar. Anställda inom den privata sektorn tycks 

vara mer nöjda och även stoltare över sin arbetsplats än de som är offentliganställda (Olsson, 

2008, s. 20f). I Olssons studie redogör också för att de anställda sällan har möjlighet att arbeta 

på rutin, det vill säga att utföra dagligt rutinarbete då arbetet handlar om att bemöta människor 

och således kräver en hög grad av koncentration. Möjligheten till återhämtning beskrivs också 

som mycket begränsad (2008, s. 23). I studien redogörs även för hur arbetet innehåller 

patient- och kundkontakter som i sin tur kan generera emotionell belastning som får 

konsekvenser för de anställda (Olsson, 2008, s. 34ff). 

 

Anställda som inte får någon bekräftelse gällande den möda och det engagemang som de ger 

på arbetsplatsen, slutar så småningom att engagera sig om de inte hittar en strategi att hantera 

situationen på (Olsson, 2008, s. 105). Ett sätt att behålla engagemanget beskrivs genom 

buffertkulturer som innebär att de anställda kan generera emotionell energi sinsemellan. Det 

redogörs för buffertgrupper och det innebär arbetsgrupper som klarar av att stå emot de 

negativa arbetssituationerna som exempelvis en dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor kan 

ge. Buffertgrupperna bygger på att det finns interaktion mellan kollegorna, samt att det är 

trygga sociala relationer (Olsson, 2008, s. 105f).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att förstå kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och 

varför den inte tycks förbättras, trots de nya föreskrifterna i AFS 2015:4. 

 

Följande frågeställningar har formulerats för studien: 

 

1. Vilka erfarenheter har kvinnor inom handels och vård- och omsorgsyrken gällande deras 

arbetsmiljö? 

2. Får könssegregeringen konsekvenser för kvinnors arbetsmiljö, i så fall hur?  

3. Hur förhåller sig arbetsgivare till den formella lagstiftningen (AFS 2015:4)   

4. Hur ser relationen ut mellan de informella och de formella reglerna på arbetsplatsen?  
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1.2.1 Avgränsningar 
 

Arbetsgivarens skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö gäller för både den psykosociala 

och den fysiska arbetsmiljön. I följande studie avser vi att endast undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön. Vi har också begränsat oss till att endast undersöka kvinnor inom vård/omsorg 

och handels. Vi är medvetna om att frågor gällande Work-life balance och det osynliga 

hemarbetet är två faktorer som påverkar kvinnors vardag och arbetsliv men har valt att inte 

fokusera på det i vår studie. Detta på grund av att vi vill finna förklaringar till varför just 

arbetsmarknaden ser ut som den gör för kvinnor i Sverige. Vi har även valt bort att skriva om 

ledarskap, men vi menar att en stor del av den psykosociala arbetsmiljön troligtvis påverkas 

beroende på ledarens egenskaper, men också på hur denne arbetar med arbetsmiljön inom 

organisationen. Som underlag i vår studie består empirin av åtta intervjuer där chefer och 

anställda intervjuats enskilt men parvis. Det vill säga att vi har intervjuat en chef och en 

anställd från samma arbetsplats, dock vid varsitt enskilt intervjutillfälle. Då detta är en 

kvalitativ studie i liten omfattning kommer studiens resultat ej vara empiriskt generaliserbart 

för hela populationen. Målet med studien är snarare att exemplifiera tänkbara faktorer som 

kan ligga bakom de höga sjukskrivningstalen. Vi vill även nämna att trots att studien gjorts 

inom två olika branscher så är det inte tänkt att vara en komparativ studie mellan dessa 

organisationer.  

 

1.3 Disposition 
 

Vi har valt att dela in vår uppsats i fem olika avsnitt. Avsnitten kommer behandlas i följande 

ordning. Inledning, teoretisk referensram, metodavsnitt, resultat och analys, slutsatser och till 

sist en avslutande diskussion. 

I det andra kapitlet kommer en teoretisk genomgång av uppsatsens områden att göras. Här 

kommer vi definiera och förklara vad psykosocial arbetsmiljö är och vad det innebär. Vi 

kommer redogöra för Karaseks krav-och kontrollmodell som är en användbar teori för att 

undersöka och förstå psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer sedan att presentera teorier om 

genusstrukturer, könssegregering på arbetsmarknaden och emotionellt arbete för att förklara 

varför arbetsmarknaden ser ut dom den gör, varför kvinnor och män ofta återfinns i olika 

sektorer eller branscher och varför vissa yrkesroller är mer utsatta för psykiska arbetsmiljö 

påfrestningar än andra. Avslutningsvis så kommer vi redogöra för institutionell teori, som ska 

hjälpa oss att förstå varför vissa handlingar inom arbetslivet och på arbetsmarknaden inte 

alltid är fullt rationella och varför beslut och planer inte alltid får det utfallet det är tänkt. 

Detta för att senare kunna koppla samman detta med arbetsmiljöarbete. 

I det tredje avsnittet kommer vårt metodavsnitt. Här kommer vi redogöra för val av metod 

samt hur vi gått till väga när vi gjort den empiriska undersökningen. Vi kommer att förklara 

hur vi gått tillväga när vi skapat vår intervjuguide, hur undersökningen utfördes, hur vi valt ut 

respondenterna, vår tidigare förförståelse för ämnet, samt hur vi bearbetat insamlat material. 

Slutligen kommer även en redogörelse samt diskussion av begreppen validitet och reliabilitet 

knutet till vår undersökning samt hur vi beaktat olika etiska ställningstaganden under studiens 

gång. 

I det fjärde avsnittet som vi kallar analys och resultat presenterar vi vad vi kommit fram till 

under studiens gång. Vi har valt att använda oss av mycket citat för att få en mer levande text 

där vi vill lyfta fram mycket av respondenternas erfarenheter om psykosocial arbetsmiljö utan 
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att röja deras identitet. Allt material vi fått in under studiens gång analyseras och tillämpas på 

de teorier vi presenterat i avsnitt två, som behandlar den teoretiska referensramen. 

Det femte avsnittet är den avslutande delen i studien. Här kommer vi redogöra för våra 

slutsatser samt föra en avslutande diskussion runt de frågeställningar som använts i studien. 

Vi kommer också ge förslag till hur man skulle kunna hitta lösningar på vissa problem samt 

vad framtida studier inom området eventuellt skulle kunna handla om. Vi avrundar sedan med 

en kort tillbakablick på hur processen kring studien har fortlöpt samt nämner kort om studiens 

svagheter samt styrkor.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I teoriavsnittet kommer vi redogöra för studiens teoretiska referensram. Först redogörs för en 

kort definitionen av psykosocial arbetsmiljö och sedan ges en genomgång av Karaseks krav- 

kontroll- och stödmodell. För att få en förståelse för varför arbetsmarknaden i Sverige är 

starkt könssegregerad och vad det i sin tur får för betydelse för kvinnor, menar vi att det är 

viktigt att redogöra för sociala strukturer både historiskt sett och nutida. Vi ger också en 

beskrivning av kvinnornas underordnade position gentemot männen samt vad emotionell 

belastning innebär. Att bara förklara för vilka lagar som gäller och vart kvinnor befinner sig i 

arbetslivet anser vi inte är tillräckligt för att förstå hur organisationer arbetar med arbetsmiljön 

och nya implementeringar av lagar och föreskrifter. Vår ambition är att inte bara se från ett 

individperspektiv utan också förklara utifrån ett organisatoriskt perspektiv hur och varför det 

kan vara besvärligt med förändringar och exempelvis implementering av nya föreskrifter. 

Avsnittet avslutas därför med en redogörelse av institutionell teori, institutioner och 

löskoppling. Detta kan möjligtvis ge en förklaring på hur tillvägagångssätt som inte alltid 

verkar helt rationella också påverkar villkoren och arbetsförhållandena i arbetslivet och 

därmed också individers arbetsmiljö. 
 

 

Nedan ses en modell som beskriver de valda teoridelarna, samt till vilka områden de använts: 

 

 
 

Figur 1: Författarnas egen bild gällande val av teorier 

 

Vår ambition är att med en bakgrund bestående av Arbetsmiljölagen samt dess föreskrifter ska 

det tillsammans med valda teorierna ge en bra bild av kvinnors psykosociala arbetsmiljö och 

varför den skiljer sig från männens. Vi vill även se hur de arbetar med arbetsmiljön ute i 

organisationerna och varför det kan vara problematiskt när det ska implementera nya lagar 

och föreskrifter.  

 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 

Theorells (2012, s. 19) definition av begreppet psykosocial arbetsmiljö innebär samspelet 

mellan psykiska och sociala faktorer. Enligt AFS 2015:4 kan de psykiska faktorerna innebära 

ledning, delaktighet, resurser och krav. De sociala faktorerna kan vara exempelvis socialt 

stöd. Theorell (2012, s. 19) menar att interaktion går i båda riktningarna alltså både från 

fysiska till psykiska faktorer samt från psykiska till fysiska faktorer. Som vi tidigare beskrev i 

inledningen finns det tydliga riktlinjer för hur arbetet med den psykosociala arbetsmiljön ska 
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gå tillväga. Dessa krav återfinns i Arbetsmiljölagen samt i de olika föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket som konkretiserar arbetet ytterligare.  

 

2.2 Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell 
 

För att skapa en förståelse för hur organisationers psykosociala arbetsmiljö ser ut har vi valt 

att undersöka den utifrån krav och kontrollmodellen. I studien är modellen användbar då det 

går bryta ner den psykosociala arbetsmiljön till de olika delarna krav, kontroll och socialt 

stöd. Utifrån dessa delar går det sedan att ställa frågor som i sin tur kan ge en bra bild av vad i 

den psykosociala arbetsmiljön som kan vara anledning till att de anställda inte är tillfreds. 

Modellen förklarar också den psykosociala arbetsmiljön i enlighet med de krav som ställs 

enligt AFS 2015:4.  

 

År 1979 introducerade Karasek, Krav-kontrollmodellen (se figur 2). I modellen ges en 

förklaring på hur höga krav i arbetslivet i kombination med lågt handlingsutrymme är 

förknippade med psykiska påfrestningar. I modellen återfinns även en stressdiagonal 

respektive en beslutsdiagonal som går genom de fyra olika typerna av arbete. Desto längre ut 

på beslutsdiagonalen ett arbete befinner sig, desto bättre för den anställde samtidigt som ju 

längre ut på stressdiagonalen ett arbete befinner sig så ökar risken för ohälsa för den som utför 

det (Karasek & Theorell, 1990, s. 31ff). 

 

 

 
 

Figur 2: Krav och kontroll-modellen (Karasek & Theorell 1990).  

 

 

Kraven beskrivs utifrån psykologiska stressorer i form av individens villkor, hur hög 

arbetsbelastningen är och tidspress (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-33). Möjligheten för 

människan att utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt menar 

Theorell (2012, s. 21). Han redogör även för betydelsen av att inte individen låter 

omgivningen ta över hans eller hennes liv. Theorell (2012, s. 27f) menar vidare att utifrån den 

anställdes perspektiv kan möjligheten att utöva kontroll förklaras genom beslutsutrymme. 

Beslutsutrymme används för att beteckna den möjlighet som de anställda har att fatta beslut 

om sitt eget arbete. Beslutsutrymme innehåller komponenterna påverkansmöjlighet och 

kunskapskontroll. Påverkansmöjlighet beskrivs genom den anställdes möjlighet att utöva 

kontroll genom att kunna påverka vad som ska göras och hur det ska göras. Kunskapskontroll 

handlar om den anställdes möjlighet till kompetensutveckling. Goda möjligheter till 
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kompetensutveckling innebär stor möjlighet att ta kontroll över de flesta situationer som 

uppkommer. Ytterligare en komponent; kontroll över arbetet handlar om den anställdes 

kontroll över exempelvis långtidsplanering, inflytande i vilka som anställs och vilka mål som 

finns att arbeta mot. 

 

År 1988 utvecklade Johnson (Hall & Johnson, 1988) och hans kollegor modellen genom att 

lägga till dimensionen socialt stöd. 1990 publicerade Karasek tillsammans med Theorell 

modellen där även de lagt till Johnsons tredje dimension, socialt stöd (se figur 3). Den senare 

tillagda dimensionen socialt stöd innefattar alla typer av hjälpfulla interaktioner som finns att 

tillgå på arbetet, både från medarbetare och chefer. I modellen ses socialt stöd som en 

skyddande buffert mellan höga arbetskrav och om möjligheten till egenkontroll är låg 

(Karasek & Theorell, 1990, s. 68ff). Theorell (2012, s. 23) menar också att stöd innebär att 

man kan få både praktisk och känslomässig hjälp. 

 
Figur 3: Krav-kontroll- och stödmodellen (Theorell 2012, s. 22). 

 

 

Den tvådimensionella krav, kontroll och stödmodellen (se figur 3) genererar fyra olika typer 

av arbete; högstress-, lågstress-, aktiva samt passiva arbeten. Indelningen görs beroende på 

hög/låg grad av arbetskrav och hög/låg grad av handlingsutrymme. Högstressbeten (high-

strain jobs) innebär en arbetssituation som präglas av höga arbetskrav i kombination med ett 

lågt handlingsutrymme. Karasek och Theorell (1990, s. 30) menar att i dessa arbeten är risken 

stor för psykisk ohälsa i form av trötthet, oro, depression och det finns även risk för fysisk 

ohälsa. I de aktiva arbetena (active jobs) har de anställda höga arbetskrav men samtidigt även 

en möjlighet till hög grad av handlingsutrymme. Karasek och Theorell (1990, s. 35) menar att 

då arbetstagaren har möjlighet att kontrollera sin situation innebär det inte samma psykiska 

påfrestning som inom högstressarbeten utan ger istället en möjlighet till personlig utveckling 

och högre produktivitet. Lågstressarbeten (low-strain jobs) innebär att arbetssituationen 

präglas av låga arbetskrav i kombination med hög grad av handlingsutrymme. Denna grupp 

har ett lägre genomsnitt av psykiska påfrestningar och risk för sjukdom och det beror på att 

individen kan handla optimalt i varje utmaning och att det heller inte finns alltför många 

utmaningar (Karasek & Theorell, 1990, s. 36). Den fjärde typen av arbete är passivt arbete 

(passive jobs) där arbetskraven är låga i kombination med lågt handlingsutrymme. Denna 

grupp är också utsatta för psykiska påfrestningar då bristen på utmaningar i arbetet och 



15/60 

 

möjligheten att testa egna idéer och förbättra arbetsprocesser kan leda till att arbetaren tappar 

sin motivation och produktivitet (Karasek & Theorell, 1990, s. 36f).  

 

När hänsyn dessutom tas till hur hög grad av socialt stöd som den anställde får kan man 

utifrån det också se huruvida arbetssituationen innebär ett ”Ideal”-arbete eller det motsatta, 

den ”iso-spända” arbetssituationen. ”Ideal”- arbetet innebär att arbetstagaren erhåller bra stöd, 

medan den ”iso-spända” situationen innebär en förhöjd risk för skadliga effekter som kan 

resultera i sjukdom för arbetstagaren (Theorell, 2012, s. 23). 

 

2.3 Genusstrukturer i arbetslivet 
 

För att förstå varför kvinnor och män befinner sig i olika sektorer, branscher och yrken anser 

vi det viktigt för studien att redogöra för strukturer. Enligt Nationalencyklopedin (NE 2017) 

betyder ordet struktur ”i allmän bemärkelse de inbördes relationer och sammanhang som 

råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd”. Vi 

menar att det blir viktigt att förklara de inbördes relationerna och sammanhang som råder 

mellan männen och kvinnorna i arbetslivet för att förstå hur det är uppbyggt. I detta 

sammanhang kan männen och kvinnorna ses som delar av helheten, där helheten representerar 

arbetsmarknaden. Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2014, s. 61) menar att ordet struktur 

oftast används abstrakt och då betyder ”uppbyggnad” eller ”ordning”. Begreppet social 

struktur betecknar mönster av social samverkan, accepterande normer och informella regler 

för hur man bör uppträda. Sociala strukturer uppkommer där människor finns samlade och 

visar på de accepterade normer och traditioner som finns, vilket kan innebära förväntningar 

och normer på hur kvinnor och män ska uppträda. Genom att se på struktur i organisationer 

från ett könsteoretiskt perspektiv, handlar det om hur organisationer är uppbyggda utifrån 

kön. Det innefattar grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken, positioner och 

fördelning av inflytande och makt.  

 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden brukar kopplas till industrialismens genombrott under 

1800-talet. Lönearbetet växte fram och det gamla jordbrukssamhället löstes gradvis upp. 

Lönearbetet blev hushållets främsta inkomstkälla och detta skapade även en 

könsarbetsdelning som innebar att mannens huvudsakliga uppgift var att sörja för ekonomin 

medan kvinnan tog hand om hem och hushåll (Wahl et al. 2014, s. 63). De menar vidare att 

könsarbetsdelningen också beskriver skillnader i vad som betraktas som kvinnligt respektive 
manligt lämpade arbetsuppgifter (ibid. s. 66). Vi menar att utifrån nutidens könssegregerade 

arbetsmarknad i Sverige lever tankarna i hög grad kvar gällande vilka arbetsuppgifter som ses 

som manliga respektive kvinnliga  

 

Theorell (2012, s. 211) beskriver hur kvinnorna på 1960- och 1970-talet ville ut i arbetslivet 

för att uppnå självständighet och oberoende. Att få möjlighet till personlig utveckling och 

intressanta arbetsuppgifter innebar att kvinnor gärna gav sig ut i arbetslivet trots att de flesta 

arbetsuppgifterna egentligen var okvalificerade och genererade en låg lön. Enligt Theorell 

(2012, s. 212) talades det om kvinnor och att de ansågs vara sämre lämpade för arbetslivet än 

männen. Kvinnorna ansågs vara sämre arbetskraft och de producerade mindre än männen 

samtidigt som de inte verkade ta arbete på allvar. Kvinnornas kroppar ansågs heller inte vara 

anpassade för arbetslivet. Efter lång tid började kvinnor att ställa något högre krav på sina 

arbeten och detta resulterade i att kvinnor hamnade inom yrken där deras ”naturliga” 

kompetenser kunde komma till användning vilket innebar arbeten inom bland annat vård- och 

omsorg.  
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Trots ett stort antal projekt med syftet att bryta de ojämlika förhållandena gällande 

könsuppdelning på både arbetsmarknads- och organisationsnivå, så består dessa och 

återskapas också om och om igen men i olika skepnader (Knocke, 2012, s. 95). Knocke menar 

vidare att de förlegade föreställningarna om kön bör skrotas och att de orättvisor som är 

förknippade med arbetsmarknadens könsuppdelning och segregeringen i arbetslivet bör rättas 

till (ibid. s. 106).  

 

Hartmann (1976) gör en koppling mellan den segregerade arbetsmarknaden och kvinnors 

genomgående underordnade position i samhället. Hartmann menar att könsstrukturen som 

finns på arbetsmarknaden är ett resultat av kvinnors generella underordning gentemot 

männen. Hirdmans (1988, s. 49 ff) teori gällande genussystemet ansluter till Hartmanns tankar 

om kvinnor som underordnade männen. Ett teoretiskt verktyg som förklarar de olika villkoren 

på arbetsmarknaden är Hirdmans genussystem. Genussystemet innebär en ordningsstruktur av 

kön och bygger på samt upprätthålls av två principer. Principerna bygger på dikotomi som 

innebär ett isärhållande av kvinnor och män som könskategorier och enligt Hirdmans 

genussystem bör dessa ej blandas. Detta är en framträdande logik när det gäller arbetsdelning, 

egenskaper och föreställningar om det manliga och kvinnliga. Den andra principen i systemet 

är hierarki vilket innebär att en är uppbyggd av mannen som norm. En konsekvens av det är 

att det kvinnliga värderas lägre än det manliga. Wahl et al. (2014, s. 114) beskriver även 

begreppet könsmärkning som innebär att en position, syssla eller ett yrke förknippas med ett 

visst kön. Könsmärkning blir således segregering utifrån kön. Vi menar att detta resulterar i 

att yrken könsmärkta som kvinnliga exempelvis vård och omsorg får fortsatt låg status och 

männens intresse för att göra entré inom dessa yrkesgrupper blir små.   

 

2.4 Könssegregering på arbetsmarknaden 
 

För att skapa en förståelse av hur den svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad och vart 

kvinnorna i stor grad återfinns, redogör vi i detta avsnitt för olika nivåer av könssegregering.  

 

Wahl et al. (2014, s. 65f) menar att Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad vertikalt, 

horisontellt och internt. Den horisontella segregeringen innebär att kvinnor och män återfinns 

i olika sektorer, branscher och organisationer, att de har olika yrken och finns på olika 

arbetsplatser. Konsekvensen av det blir att män i hög grad arbetar med män och att kvinnor 

arbetar med kvinnor. Vi redogjorde tidigare för Theorells (2012, s. 212) beskrivning gällande 

att kvinnor återfinns där deras ”naturliga” kompetenser kan komma till användning vilket 

innebär inom yrken som kräver omvårdnad och service. Den horisontella könssegregeringen 

innebär således att en stor del av Sveriges arbetande kvinnor återfinns inom yrken som 

innefattar vård, skola och service (Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

Den vertikala könssegregeringen visar hur kvinnor och mäns arbetsuppgifter och yrken är 

placerade i organisationers hierarkier. Kvinnors positioner återfinns generellt på lägre nivå 

och mellannivåer medan män återfinns på mellannivå och i toppen (Wahl et al. 2014, s. 65f). 

Knocke (2012, s. 97) menar att det vid en internationell jämförelse också visade sig att trots 

att Sverige har det minsta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män, vilket innebär att det 

endast finns små skillnader mellan kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden så har vi 

i Sverige en lika låg andel kvinnliga chefer som i övriga Europa. Detta innebär att det finns en 

ojämlikhet i den vertikala segregeringen, det vill säga i det betalda arbetets hierarkier. I den 



17/60 

 

internationella jämförelsen som gjorts bör det bejakas att vissa mönster går att utläsa men de 

ger inte svar på vad som orsaker bristerna i jämställdheten.  

  

En tredje dimension kallas för den interna könssegregeringen. Den interna könssegregeringen 

innebär att kvinnor och män med samma yrke och ibland även vid samma arbetsplats och 

arbetsgivare tilldelas olika arbetsuppgifter vilket får till följd att deras yrkesutövningar blir 

åtskilda. Trots att två personer befinner sig i samma yrke och med likadana arbetsuppgifter så 

kan svårighetsgraderna i arbetsuppgifterna skilja sig åt (Wahl et al. 2014, s. 65f).  

 

2.5 Emotionellt arbete 
 

Då den horisontella könssegregeringen innebär att kvinnorna och män återfinns inom olika 

sektorer, branscher och organisationer för det också med sig skillnader i kvinnor och mäns 

arbetsvillkor samt arbetsmiljö. Även den interna könssegregeringen som innebär att män och 

kvinnor tilldelas eller väljer olika arbetsuppgifter utifrån kön kan innebära att kvinnor inom 

exempelvis vård utsätts för en högre emotionell belastning än männen då det är de som utför 

de arbetsuppgifter som exempelvis innebär mest omvårdnad (Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

I Arbetsmiljöverkets rapport (Rapport, 2017:6) ”Organisera för en jämställd arbetsmiljö – från 

ord till handling” skriver Arbetsmiljöverket att ett genusperspektiv krävs för att synliggöra de 

strukturer som leder till ohälsa i arbetslivet. Att kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter 

även om de arbetar i samma organisation, innebär att de utsätts för olika fysiska och mentala 

belastningar. Arbetsmiljöverket talar om emotionell belastning för kvinnor, men även för de 

män som återfinns inom de kvinnokodade sektorerna, de menar vidare att det inte är en fråga 

om kön utan en fråga om exponering. Män som arbetar inom yrken som innebär att de utsätts 

för emotionell belastning blir sjukskrivna lika ofta som kvinnor.  

 

Hochschild (2012, s. 147) som är en central forskare iVnom emotionellt arbete menar att det 

finns tre gemensamma drag för att beskriva det. Det första innebär att det förekommer en 

direktinteraktion mellan arbetstagaren och exempelvis kunden eller patienten. Interaktionen 

sker genom antingen ansikte mot ansikte eller röst till röst kontakt. Det andra draget är att den 

anställde ska leverera och skapa ett emotionellt tillstånd både hos sig själv men även hos 

kunden eller patienten. Det tredje och sista innebär att arbetstagaren själv saknar kontroll över 

vilka emotionella tillstånd som ska skapas och detta styrs istället av hur arbetsgivaren vill att 

kunden och patienten ska bemötas. Alla dessa tre drag anser vi kan kopplas till yrken inom 

vård och handels. 

 

I sin beskrivning av emotionellt arbete skiljer Hochschild (2012) på ytligt (surface acting) och 

djupt (deep acting) agerande inom emotionellt arbete. Hon menar att det ytliga emotionella 

agerandet innebär att man låtsas känna något som man egentligen inte känner. Det kan 

innebära att ge intryck av att man är glad fast man egentligen inte är det. Känslan går att 

beskriva som låtsaskänslor (Hochschild, 2012, s. 36ff). Djupt emotionellt agerande innebär att 

den känsla man uttrycker är resultatet av en upparbetad känsla och ett resultat av ett arbete 

med känslor. Den kan handla om att en person intalar sig och övertygar sig själv så starkt att 

man succesivt lyckas upparbeta denna känsla. Hochschild (2012, s. 38 ff) gör en liknelse med 

hur skådespelare verkligen går in i sin roll för att kunna leverera. 

 

Hochschild (2012, s. 56 ff) beskriver känsloregler som ett slags manuskript som beskriver hur 

vi bör agera emotionellt i olika situationer. Hon gör skillnad på beskrivningen av vad en 
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människa faktiskt känner och vad den kulturellt och moraliskt sett bör känna. Det går att bli 

medveten om de känsloregler som gäller genom att granska hur man själv agerar emotionellt 

och hur andra tolkar det. Vi kan också bli medvetna om gällande känsloregler när en person 

ber oss redogöra för vad vi känner och varför vi känner som vi gör. Det är sällan vi är 

ensamma när vi känner något utan detta sker oftast som ett socialt utbyte av känslor och det är 

känsloreglerna som förmedlar vad som förväntas av respektive part. Hochschild (ibid. s. 56ff) 

skiljer på det raka känsloutbytet och det improviserade känsloutbytet. Det raka känsloutbytet 

innebär att det finns regler för hur vi ska agera medan det vid det improviserade känsloutbytet 

istället utgörs av att det finns regler, men att det istället används humor och ironi för att 

skämta om dem. Inom arbetslivet kan det innebära att en anställd blir behandlad på ett 

negativt sätt av en kund eller patient. 

 

Känslor har historiskt sett varit en fråga i först hand för kvinnor (Hochschild, 2012, s.162f). 

Emotionellt arbete utförs förvisso av både kvinnor och män, men det är inte lika viktigt för 

männen med emotionellt arbete och har heller inte samma innebörd som för kvinnor. 

Hochschild (ibid. s. 162) menar att detta beror på att kvinnor i allmänhet har tillgång till 

mindre materiella och sociala resurser som till exempel pengar, makt och status. Hon talar om 

fyra olika konsekvenser för det emotionella arbetet utifrån kvinnors underordnade sociala 

position. För det första kompenserar kvinnor bristen på resurser genom att använda sina 

känslor som en resurs. För det andra åläggs kvinnor i större utsträckning arbetsuppgifter som 

kräver emotionellt arbete och förväntas höja andras välbefinnande medan de själva får 

undertrycka sina egna känslor. För det tredje innebär kvinnors underordnade position att de 

har en svagare statussköld som skydd mot andras verbala attacker än vad män har. Kvinnor 

inom serviceyrken med lägre status utsätts ofta för kritik, ohövlighet och aggressivitet. Det 

fjärde och sista är att maktskillnaderna mellan kvinnor och män innebär att de är sårbara för 

olika typer av kommersiell exploatering. Kvinnors förmåga att visa värme och charm 

exploateras inom emotionella arbeten. 

 

Centralt för Hochschild (2012) teori är vilket förhållningssätt den anställde väljer att ha och 

hur denne reagerar då det finns regler för vilka känslor som ska levereras. Hochschild (2012, 

s. 187f) redogör för tre olika förhållningssätt samt de konsekvenser som följer med dessa. Det 

första förhållningssättet innebär att den anställde helhjärtat identifierar sig med arbetet vilket 

kan innebära att den anställde upplever en hög grad av stress och riskerar att drabbas av 

utbrändhet. Det andra förhållningssättet innebär att den anställde gör en tydlig åtskillnad 

mellan sig själv och sin yrkesroll. Risken för utbrändhet är mindre inom detta förhållningssätt 

men den anställde riskerar att anklaga sig själv för att inte ta sitt arbete på allvar utan istället 

utföra ett rent skådespeleri. Det tredje och sista förhållningssättet innebär att den anställde gör 

en tydlig åtskillnad mellan sig själv och sin yrkesroll och har inte heller dåligt samvete eller 

liknande för uppdelningen. Risken med detta förhållningssätt är dock att den anställde känner 

sig främmande för sin yrkesroll och att detta påverkar kunder och patienter som den anställde 

förväntas att hjälpa. Vi menar att det viktiga i studien inte är hur de anställda förhåller sig och 

hur de påverkas, det viktiga är att belysa att de påverkas och att det enligt teorin innebär 

negativ påverkan oavsett hur de väljer att förhålla sig till att det finns regler för hur känslor 

ska levereras. 

 

2.6 Institutionell teori 

 
Vi har valt att använda oss av institutionell teori då vi menar att den förklarar varför 

organisationer blir mer lika och varför man återfinner liknande mönster på olika arbetsplatser, 
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organisationer, branscher och varför vi möjligtvis kan göra det. Vi anser även att den går hand 

i hand med ovanstående teorier då mycket av det vi tar upp angående exempelvis genus och 

strukturer grundas i kollektiva mönster. Den institutionella teorin belyser även fenomenet om 

löskoppling mellan strukturer på ett sätt som är relevant studien. Genom löskoppling går det 

att ge en möjlig förklaring till hur och varför det kan ses som problematisk att implementera 

de nya föreskrifterna i AFS 2015:4.  

Institutionell teori är en motsats till synen på organisationer som rationella. 

Organisationsteorin växte fram i slutet av 1800-talet men forskningen runt den tog inte fart på 

allvar förrän efter andra världskriget. En central tanke inom teoribildningen är att institutioner 

växer fram när människor integrerar med varandra.  Man kan säga att definitionen av en 

institution är att det är resultatet av människors aktiviteter; som ett mönster för kollektiva 

handlingar. Institutionerna är inga medvetna produkter utan uppstår omedvetet när människor 

integrerar med varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 7f). 

Den klassiska synen på organisationer är att de är rationella verktyg som används för att 

kunna nå mål. Man väljer avsiktligt olika medel för att nå målen, för att nå dit tas olika beslut 

som också genomförs. Verksamheter planeras och följs i det dagliga arbetet. Precis så 

planeras också förändringar som också verkställs utan avvikelser för att nå uppsatta mål och 

resultat. Omvärlden runt organisationen påverkas alltid av mode och trender men en 

organisation förblir stabil och tar endast till sig trender efter att noga ha övervägt dem. Innan 

en organisation tar till sig en trend överväger man om den är lönsam och gynnsam för 

organisationen, beslutet görs sedan rationellt. Den bakomliggande teorin till att organisationen 

är ett rationellt verktyg är ”Economic man” som menar att människan i grunden är ekonomisk 

rationell och alltid fattar beslut som är ekonomiskt gynnsamma för henne. Detta synsätt 

genomsyrar hela vårt samhälle men verkar vara begränsat när man vill förstå hur en 

organisation fungerar. March och Simon (1958) ifrågasatte detta och menade på att 

beslutsfattande i organisationer enbart är begränsat rationella (Bounded rationality) eftersom 

man omöjligt kan förutse alla möjliga alternativ och utfall, och att beslutsfattandet i 

organisationer vidare handlade om att hantera politiska, känslomässiga, kognitiva och 

strategiska aspekter (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 5f). 

Nyinstitutionell teori växte fram för att förstå organisationer som mer än teknologiska system 

och för att förstå administrationens löskoppling i förhållande till organisationens produktion. 

Här är det fokus på likheter och på alla aktörer som är relevanta för organisationen. Under 

dess framväxt fick forskarna möjlighet att förklara varför beslut togs men ej genomfördes. 

Varför beslut förändrades eller sköts upp (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 12). 

2.6.1 Institutioner 

 
Institutioner växer fram när människor kontinuerligt försöker tillgodose både grundläggande 

och mer sofistikerade behov. Genom samspel mellan människor skapar vi olika sätt att 

handla, handlingsmönster. Vissa mönster värderas positivt och belönas, exempelvis när 

medlemmar i gruppen samarbetar och är lojala mot varandra. Kulturella begrepp uppstår efter 

hand och symboliska värderingar skapas. En institution representerar ett socialt mönster eller 

ordning som uppnår en speciell status eller gemenskap. Några exempel på institutioner kan 

vara hur vi skakar hand när vi hälsar, äktenskap eller hierarkier. Ett kulturellt objekt kan 

exempelvis vara en logotyp.  Institutioner är alltså sociala beteenden som är mer eller mindre 

tagna för givet, de har växt fram över tid och bygger upp normer som vi kommer att överföra 

till nästkommande generationer. Fördelen med dessa mönster är att vi ofta utför handlingar 

efter ett givet mönster och på så vis minskar antalet möjliga val som i sin tur ger oss en 
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psykologisk lättnad. Människor kan då ägna sin tankeenergi till innovationer istället för att 

ständigt fatta beslut (Erikssson-Zetterquist, 2009, s. 14ff). 

  
Eftersom institutioner byggs upp över tid har de också en historia, vilket de också är en 

produkt av. Genom att den består av människors handlingsmönster erhåller den även en 

kontroll över mänskligt beteende och handlande. Man har genom institutionen möjlighet att 

förutsäga andras handlingar. Institutioner är mycket trögföränderliga, och kan inte ändras av 

en enskild person. Den enskilda personen kontrolleras dock av institutionens tvingande kraft 

genom de kontrollmekanismer som följer med institutionen (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 

17ff).  

2.6.2 Organisationsfält 
 

Två centrala begrepp när man talar om institutionell teori är form och fält. Begreppet fält 

belyser fenomenet att omgivningen skapar och skapas av organisationer. Begreppet form 

skapas av att organisationer som befinner sig inom ett och samma organisationsfält ofta 

formas att bli mer och mer lika, detta kallas inom teorin för isomorfism. Begreppet kommer 

från grekiskan där iso= lika och morph=form. (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72). Enligt Di 

Maggio och Powell (1983, s. 149ff) existerar isomorfismen i tre olika former och det är 

tvingande, imiterande och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen påverkas ofta 

formella institutionella regler, som exempelvis politiska beslut, lagar och regler. Imiterande 

isomorfism handlar om att organisationer på grund av otydlighet eller ovisshet tar efter andra 

organisationers sätt att vara. Normativ isomorfism kännetecknas av att organisationer inom 

samma bransch eller område tar eftre varandra på grund av de normer som råder inom fältet. 

Ett organisationsfält utgörs ofta av en kedja organisationer som exempelvis leverantör, 

producent och återförsäljare, alternativt företag som är i samma bransch eller som på något 

annat vis är kopplade till varandra. Begreppet gör det synligt att organisationer påverkar 

varandra på olika sätt, kulturellt eller normativt.  Påverkan sker även om organisationerna inte 

har ett direkt samarbete eller interaktion med varandra. Institutionerna återkommer även när 

man talar om organisationsfält, här genom att människorna som befinner sig inom 

organisationen kommer att definiera organisationen och dess gränser genom sina 

uppfattningar av organisationen, det kommer påverka vilka man jämför sig med eller vill 

likna, hur man rekryterar personal och från vilka håll man samlar information (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 73). 

Eriksson- Zetterquist (2009, s. 74f) menar att de flesta organisationer i västvärlden förhåller 

sig till någon form av marknad, förvaltning, eller liknande, vilket placerar in alla 

organisationer i någon form av organisationsfält. Ju mer organisationer är i behov av centrala 

resurser ju mer kommer de att integrera. Vilket i sin tur kommer skapa ett organisationsfält 

som bidrar med påverkan mellan organisationerna. 

Di Maggio (1983, s. 148ff)) beskriver processen av när organisationsfältet bildas i fyra olika 

delar. Här redogörs för de fyra delarna något förenklat. Den första är att ett fält börjar uppstå 

när parter inom visst område börjar ha kontakt med varandra. Ökad interaktion ger sedan ett 

ökat informationsutbyte av varandra men även av andra och vilka resurser de har. Den som är 

aktivast brukar vara mest angelägen att ta del av information som cirkulerar. Vidare skapas en 

hierarki så småningom inom fältet när någon tillskansar sig makt över vissa beslut. Detta 

kommer skapa en struktur inom fältet för vilka som är kärnan och vilka som hamnar i 

periferin. Slutligen så kommer medlemmarna i ett fält tillslut få en kollektiv uppfattning av 

fältet. 
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Eriksson-Zetterquist (2009, s. 76) beskriver att tillhörigheten i ett organisationsfält ger 

organisationer legitimitet vilket krävs för att den ska kunna skaffa nödvändiga resurser för att 

överleva. Ett exempel på det kan vara att kunna attrahera attraktiv och kompetent arbetskraft.  

Hon menar också att det i första hand är de mäktigaste medlemmarna som i första hand 

kommer att sätta spelreglerna inom fältet. Som inflytelserika kan de påverka andra 

organisationer och deras möjlighet till att ta del av marknaden genom olika handlingar eller 

beslut. Det medför att fälten blir arenor för olika maktrelationer mellan organisationer. 

Vi tänker att de studieobjekt vi har i vår studie alla befinner sig i ett och samma 

organisationsfält då de alla befinner sig på den svenska arbetsmarknaden och måste förhålla 

sig till svensk lagstiftning.  Vi tycker även att det är en relevant koppling till vår frågeställning 

om AFS 2015:4. Som i sig är en typ av tvingande isomorfism. Vidare ingår studieobjekten i 

ett och samma fält då alla studieobjekt är knutna till den värmländska arbetsmarknaden och de 

alla även har kollektivavtal med Kommunal eller Handels. 

2.6.3 Löskoppling 
 

En rationell formell struktur antogs vara det effektivaste sättet att styra en organisation på 

förr. Organisationen styrs då med en opersonlig rationell struktur där mycket sker 

rutinmässigt och regler och bestämmelser som nämns i strukturen följs. Dock så finns det 

begränsningar i den formella rationella strukturen. Den kan inte förklara varför regler 

överträds, varför beslut som fattats ej genomförs, eller når väntade resultat, varför 

inspektioner och utvärderingar ej sker i den omfattning de borde eller har den verkan de bör 

(Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 65ff). 

Enligt Meyer och Rowan (1977) som är författare till en av en nyinstitutionella teorins 

grundverk så fungerar inte den formella strukturen för att samordna och kontrollera 

organisationen. Den speglar inte heller de interna krav eller arbetsaktiviteter som finns i 

organisationen utan bidrar snarare med legitimitet genom att spegla olika myter som finns i 

organisationens institutionella omgivning. De menar att organiseringen snarare används för att 

anpassa sig till institutionella regler än att kontrollera och samordna olika aktiviteter. De 

skiljer därför mellan formell och informell struktur inom organsiationer. 

Meyer och Rowan (1977) menar att anledningen till begränsningarna som finns i den 

rationella formella strukturen återspeglas i organisationsstrukturen då den rationaliserade 

formella strukturen är förankrad i sociala företeelser som är tagna för givet. Anledningen är 

för att delar av organisationen baseras på institutioner som är så starka att de nästan kan ses 

som myter. Myter som får organisationen att framstå som riktiga och rationella. 

Om en organisation är för hårt styrd eller kontrollerad med exempelvis för mycket formella 

regler kan den förlora sin legitimitet. Ett sätt att hantera det är genom löskoppling (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 69). Meyer och Rowan (1977, s. 341) menar att löskoppling i en 

organisation sker när det uppstår en klyfta mellan den formella strukturen och det faktiska 

arbetet på arbetsplatsen. Det vill säga att den formella strukturen ofta stödjer den 

föreställningen om hur man vill att det ska fungera på arbetsplatsen medan det faktiska 

arbetet; den informella strukturen, utförs utefter andra regler. 

Den formella strukturen är lätt att ändra i takt med att normer, lagar och regler ändras så är 

den informella strukturen som byggs på människor och deras handlande och därmed även 

institutioner mycket mer svårförändrad, detta resulterar i att en och samma organisation i 

praktiken har två olika organisationskulturer på en gång. Genom att den informella och den 

formella strukturen löskopplas ifrån varandra så kan organisationen hantera tillfälliga 
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händelser vilket i längden ger organisationen en större anpassningsförmåga gentemot 

omvärldsförändringar än vad organisationen hade haft om man strikt följde en formell 

struktur (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 68ff) 

För att förtydliga har vi valt att infoga en bild som illustrerar hur informell struktur och 

formell struktur förhåller sig gentemot varandra enligt det traditionella sättet att se på 

organisationer, samt hur strukturerna förhåller sig till varandra inom institutionell teori. Inom 

den institutionella teorin skiljs den formella och den informella strukturen åt av löskopplingen 

som bildar en klyfta mellan de olika strukturerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Författarnas egen bild av formell-, informell struktur och löskoppling.  
 

Löskoppling är dock ett mycket stort fenomen och förklarar inte bara förhållandet mellan 

informell och formell struktur inom organisationer utan återfinns precis som institutionerna 

överallt i samhället och livet. Ett exempel kan vara att man vet hur saker och ting ska eller bör 

gå till, men att man ändå gör på ett annat vis av olika anledningar. Vi tänker att löskoppling 

inte är av ondo utan i längden en förutsättning för att organisationen ska kunna fungera.

Formell struktur 

Informell struktur 

Formell struktur 

Löskoppling 

Informell struktur 

Traditionell syn på 

organisationer 

Syn på organisationer inom 

Institutionell teori 



23/60 

 

 

3. Metod 
  

I metodkapitlet ges en redogörelse för tillvägagångssättet som ligger till grund för studien. 

Först ges en förklaring till metodval och hur förförståelsen påverkat vår studie. Därefter 

redogörs för urval av respondenter samt respondenterna. Vidare redogör vi för intervjuguiden, 

genomförandet, validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas med databearbetning och analys 

samt en genomgång av de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till under studiens gång. 

 

3.1 Metodval 
 

Syftet med studien är att förstå kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och 

varför den inte tycks förbättras, trots de nya föreskrifterna i AFS 2015:4. Vi ville få en 

förståelse för varför just kvinnors sjukskrivningar ökar och varför det till stor del är den 

psykosociala arbetsmiljön som ligger bakom de ökade sjukskrivningarna. Studien syftade till 

att förstå hur detta är möjligt trots de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande 

psykosocial arbetsmiljö, AFS 2015:4 som började gälla den 31 mars 2016. Då studien går ut 

på att få en ökad förståelse så valdes den kvalitativa forskningsmetoden i form av intervjuer. 

Förhoppningen var att fånga kvinnors upplevelser och möjliga orsaker till varför deras 

arbetsmiljö ser ut som den gör och detta ansåg vi vara svårt att få svar på med hjälp av de 

siffror och mått som en kvantitativ studie genererar. 

 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer och det innebar att det utifrån studiens teoretiska 

referensram, utformades frågor som förberetts och ställdes i bestämd ordning och samtidigt 

gav intervjupersonen stor frihet att själv utforma svaren. Semistrukturerade intervjuer valdes 

med förhoppningar om att inte begränsa respondenterna i deras svar, samt med möjlighet att 

finna fler faktorer och perspektiv än de vi själva tänkt på. 

 

Innan intervjuerna utfördes valde vi att läsa in oss på gällande lagar inom arbetsmiljö och de 

teorier som valts ut och ligger till grund för studien och som förhoppningsvis skulle vara 

relevanta för syftet samt frågeställningarna. Med förkunskaperna samt den teoretiska 

kunskapen var ambitionen att få fram mycket empiriskt material till studien under 

intervjuerna. Utifrån respondenternas svar framkom nya områden som senare fick 

kompletteras i den teoretiska referensramen. Emotionellt arbete var ett tema som samtliga 

respondenter tog upp och som visade sig ha så pass stor påverkan på dem att den teoretiska 

referensramen i efterhand kompletterades.  

 

3.2 Förförståelse 
 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 83) kan det vara en fördel för de som ska utföra en 

kvalitativ intervju, att ha förkunskaper samt att vara väl förberedd för området som ska 

studeras. Vi var båda färgade av tidigare erfarenheter gällande organisationers arbete med 

psykosocial arbetsmiljö inom vård och handels. Utifrån dessa erfarenheter förekommer inget 

arbete gällande att stärka den psykosociala arbetsmiljön. Ingen av oss författare har heller 

erfarenhet av att vare sig chef eller medarbetare lyfter arbetsmiljöfrågor på möten eller 

liknande.  
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Då båda arbetat i arbetsgrupper bestående av endast kvinnor eller i arbetsgrupper som varit 

starkt kvinnodominerade är våra upplevelser från det positiva, då vi upplevt en mycket stark 

samanhållning. När vi reflekterar tillbaka så kan den starka sammanhållningen ha varit den 

stora skillnaden till varför vi tyckt så mycket om våra tidigare arbeten, då vi helt enkelt hade 

ett starkt socialt stöd i personalgruppen och det gjorde en väsentlig skillnad i upplevelsen på 

arbetsplatsen. Vi tycker att vår förförståelse i stort sett är likartad men tar i beaktning att vi 

arbetat i olika branscher vilket skulle kunna ha gett oss olika perspektiv på vissa saker. Det är 

dock ingenting vi stött på som ett problem under studiens gång, utan det har snarare varit 

tvärtom och det har varit en positiv del att vi kunnat gå in med olika perspektiv, diskuterat, 

analyserat och sett saker i ett bredare perspektiv. Vi tar med oss vår förförståelse som ett extra 

perspektiv i studien men försöker också att vara mottagliga för nya perspektiv och synvinklar. 

Vi hoppas att empirin ska öppna upp för en djupare förståelse och hoppas att kunna finna 

intressanta resultat. Det fanns tillfällen under studien som vår förförståelse hade viss påverkan 

exempelvis vid intervjuerna. Under vissa intervjuer var det svårt att inte hjälpa respondenten 

att fylla i deras meningar eller sammanfatta vad de menade eftersom förförståelsen innebar att 

vi kunde sätta oss in i deras situation som anställd inom vård eller handels.  

 

3.3 Urval av respondenter 
 

Inför studiens urval ställdes vissa kriterier som vi ansåg var viktiga och som behövdes tas 

hänsyn till hos respondenterna. För det första var det kvinnor som skulle undersökas. Kvinnor 

inom vård och handels som också arbetar inom de branscher som står för en stor del av de 

ökade sjukskrivningarna på grund av den psykosociala arbetsmiljön valdes ut. Ytterligare 

något som vi ansåg vara värdefullt var att intervjua några chefer då de ansvarar för 

arbetsmiljön. För att skapa möjlighet att analysera utifrån fler perspektiv valdes att intervjua 

en anställd och dennes chef på arbetsplatserna. En av urvalsmetoderna som användes blev 

således det strategiska urvalet. Enligt Trost (2010, s. 138) beskrivs detta urval att det utifrån 

ett antal kriterier som är av betydelse för undersökningen väljer ut sina respondenter. När det 

stod klart för oss vilka kriterier som var viktiga för undersökningen gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Detta innebar att det undersöktes vilka i vår närhet som passade in och 

besatt de efterfrågade kriterierna. Enligt Trost (2010, s. 138) innebär bekvämlighetsurvalet att 

respondenterna valts utifrån vilka individer som råkade vara tillgängliga för forskaren.  

 

3.4 Respondenterna 
 

Åtta intervjuer utfördes med respondenter från fyra olika organisationer. Som tidigare nämnts 

intervjuades en chef och en anställd från varje organisation. Gemensamt för respondenterna 

var att alla var kvinnor och arbetade inom vård och handels. Vi valde att inte göra en närmare 

beskrivning av respondenterna som exempelvis att redogöra för ålder eller hur länge de 

arbetat inom organisationen. Vi valde att inte återge någon beskrivning av respondenterna då 

de försäkrades om att deras information skulle behandlas konfidentiellt i och med att vissa 

delar av materialet i intervjuerna kunde upplevas som känsligt. Enligt Patel och Davidsson 

(2011, s. 63) är det viktigt att de uppgifter vi erhåller behandlas konfidentiellt för att värna om 

de enskilda individernas integritet. I följande studie ska det inte vara möjligt att identifiera en 

enskild individ vid presentationen av resultatet och vi lovade således respondenterna att inte 

heller lämna ut vilken organisation, avdelning eller liknande som de arbetade på. Detta ansågs 

viktigt då en av cheferna bad om att få ta del av studien då den är färdigställd. I studien ska 
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det inte vara möjligt att en chef läser innehållet och genom det kan utläsa vad den anställde 

lämnat för information eller vice versa. 

 

3.5 Intervjuguide 
 

En intervjuguide fungerar som ett stöd åt intervjuaren och innehåller en skriftlig förteckning 

över de frågor eller frågeområden som ska tas upp under intervjun (Lantz, 2007, s. 56). Vi 

menar att det i den aktuella studien inte hade varit möjligt att utföra intervjuer utan en guide, 

då sannolikheten att vi skulle ha glömt vissa frågor eller teman hade varit mycket stor. Enligt 

Patel och Davidsson (2011, s. 77) är det viktigt att inleda intervjun med neutrala frågor, men 

då vi kände till sju av de åtta respondenterna sedan tidigare valdes att ha minimalt med 

bakgrundsfrågor. Intervjuerna öppnades istället upp med en bred fråga ”Beskriv din 

nuvarande arbetssituation” och detta för att få respondenterna att känna sig bekväma, samt för 

att komma igång med samtalet. Gällande intervjun med respondenten som vi inte träffat 

tidigare valde vi att lägga till fler bakgrundsfrågor.  Patel och Davidsson (2011, s. 77) menar 

vidare att intervjun bör avslutas neutralt och därför avslutades intervjun med att respondenten 

tillfrågades om denne ville lägga till eller berätta om något som kändes aktuellt för studien.   

 

Då intervjun var semistrukturerad och förhoppningarna var att respondenten skulle kunna 

svara öppet och fritt för att generera så mycket information som möjligt, ställdes flera av 

frågorna på ett öppet sätt genom ”Beskriv hur….” och ”Vad innebär ……. för dig?”. Vi tog 

hänsyn till att inte frågorna skulle bli för långa och ledande. Vår ambition var också att 

frågorna skulle bestå av ett enkelt språk. Detta gjordes då vi inte kunde ta för givet att 

respondenterna kunde definiera psykosocial arbetsmiljö, visste hur arbetsmiljölagen skulle 

tillämpas, hur AFS:arna var utformade eller att de ens finns.  

 

Lantz (2007, s. 50) rekommenderar att intervjufrågorna utformas med stöd av teorin samt med 

utgångspunkt i undersökningens frågeställningar. Ambitionen var att återgå till studiens 

frågeställningar för att se om intervjufrågorna som valdes ut var relevanta och om de gav den 

information som skulle behövas. Till hjälp för de frågor som ställdes gällande psykosocial 

arbetsmiljö och som kan kopplas till Karaseks krav och kontrollmodell lånades frågor från en 

enkät gjord av Prevent (2017). Då frågorna var anpassade till en enkätundersökning 

omarbetades de till mer öppna frågeställningar för att kunna användas som intervjufrågor. 

Prevent arbetar bland annat med att utbilda organisationer om hur de kan undersöka och 

arbeta aktivt med sin psykosociala arbetsmiljö. Innan utförandet av den första intervjun valdes 

att genomföra en pilotstudie i form av en testintervju. Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 86) 

är det viktigt att utföra pilotstudier då det ger en möjlighet att justera frågornas innehåll, 

sekvens, antal och formuleringar så intervjun fungerar så bra som möjligt under själva 

undersökningen. Efter genomförda intervjuer diskuterades huruvida den insamlade 

informationen var tillräcklig eller ej. Några mindre justeringar gjordes av intervjuguiden efter 

att två intervjuer utförts, bland annat kompletterades intervjuguiden med ytterligare ett par 

frågor gällande emotionellt arbete (se bilaga 1).             

 

3.6 Genomförande 
 

Tanken inför intervjuerna var att genomföra samtliga tillsammans och att dela på ansvaret att 

vara intervjuare. Ett par av respondenterna kom att med kort varsel ändra de tider som 

bestämts för intervjun, vilket innebar att några av intervjuerna utfördes på egen hand. Totalt 

omfattas studien av åtta genomförda intervjuer där samtliga bestod av kvinnor som arbetar 
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inom vård eller handels. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och utfördes på olika 

platser. Lantz (2007, s. 73) beskriver vikten av den rumsliga utformningens betydelse, vilket 

innebär att rummet där intervjun utförs bör vara fritt från störande moment för att ge goda 

förutsättningar för ett bra samtal. Lantz menar vidare att rummet bör vara neutralt för att inte 

påverka den som intervjuas negativt. Respondenterna fick själva komma med önskemål om 

plats och tid för intervjuerna. Gott om tid avsattes för intervjuerna för att inte behöva avbryta 

mitt under pågående intervju på grund av tidsbrist. Lantz (2007, s. 73) menar att ett av de 

vanligaste misstagen som en intervjuare gör, är att missbedöma tidsåtgången. 

 

Vi tog kontakt med respondenterna via telefon, gav dem övergripande information om studien 

och frågade om de ville delta. Inför intervjun med den enda respondenten som vi inte träffat 

tidigare valde vi att maila ett informationsbrev om studien samt en förfrågan om denne ville 

delta (se bilaga 2). Vid intervjutillfället redogjorde vi noggrant för syftet med 

undersökningen, de fick information om att materialet skulle behandlas konfidentiellt och 

informerades om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller att stå över vissa 

frågor. Då vi var bekanta med de flesta av respondenterna sen tidigare blev samtalen trevliga 

från start, men det märktes tydligt att några av dem var påtagligt nervösa. Att de var nervösa 

framgick av att innan ljudinspelningen började ställde respondenterna frågor om vad som 

kunde vara rätt och fel svar för att försäkra sig om att inte ”göra fel” och vissa av 

respondenterna flackade med blicken samt visade tecken på stress genom rodnad på kinder 

och hals.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 81f) är både den som intervjuar och den som intervjuas 

medskapare till samtalet i en intervjusituation. Det är viktigt att den som intervjuar hjälper 

respondenten att bygga upp ett meningsfullt samtal med ett sammanhängande resonemang 

men samtidigt måste intervjuaren tänka på att inte konstruera ett sammanhängande 

resonemang åt denne. Som vi tidigare beskrivit kunde vår förförståelse ibland påverka och 

innebära att vi trodde oss veta vad respondenterna menade innan de själva pratat eller 

förklarat klart vissa saker för oss. Vid ett flertal tillfällen kom vi på oss själva med att flika in 

och lägga till information i respondenterna svar.  

 

För att stödja samtalet och försäkra sig om att intervjupersonen verkligen besvarat frågorna 

ordentligt kan även följdfrågor användas (Patel & Davidsson, 2011, s. 84). När det gällde 

följdfrågorna menar vi att det fanns fördelar med det tidigare arbetet att läsa in oss på 

befintliga teorier då det möjligtvis gjorde det lättare att veta vilka följdfrågor som skulle 

ställas. Vid intervjuerna som genomfördes tillsammans planerades att den som kände 

respondenten sedan tidigare skulle hålla i intervjun. Snart märktes dock att det var betydligt 

bättre att göra tvärtom, då förförståelsen för både branschen och dess förhållanden hos 

intervjuaren gjorde att denne inte ställde lika mycket följdfrågor. Efter inledande småprat med 

respondenten där det också frågades om denne hade några ytterligare funderingar inför 

intervjun, gjordes klart för att det var dags att börja intervjua utifrån intervjuguiden. 

Följdfrågorna som ställdes var olika beroende på hur respondenten svarade. Som ett extra stöd 

och som försäkran att verkligen erhålla tillräckligt med information från respondenten, hade 

den som inte höll i intervjun med sig ett underlag från teorin och ställde också vissa 

följdfrågor för att säkra upp att vi förstått rätt och för att fånga upp mer information. Samtliga 

intervjuer avslutades med att fråga om det fanns något ytterligare respondenten ville tillägga. 

Det informerades också om att det gick bra att höra av sig till oss om respondenten ville lägga 

till något eller hade övriga funderingar.  
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Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 87) krävs respondenternas samtycke för att göra 

ljudinspelningar under intervjun. Samtliga av studiens respondenter gav samtycke, vilket 

innebar att ljudinspelningar utfördes under alla intervjuer. Några av respondenterna var lite 

tveksamma och kände sig obekväma med ljudinspelningen, men när det klargjordes för dem 

att det var material som endast skulle användas till studien och att det efter det transkriberats 

skulle raderas omgående gav de samtycke. Patel och Davidsson (2011, s. 87) menar att 

fördelen med att registrera via ljudinspelning är att respondentens svar registreras exakt. En 

nackdel kan vara att det blir mycket tidskrävande då de inspelade intervjuerna måste skrivas 

ut. Vissa av intervjuerna tog över åtta timmar att transkribera. Ytterligare en nackdel kan vara 

att ljudinspelningen kan påverka de svar som ges. Vi ser ändå fördelar med denna form av 

registrering, då det med största sannolikhet hade missats delar av respondenternas information 

då ingen av oss var van att intervjua eller vana att föra anteckningar på det sätt som krävs i en 

intervjusituation. Det upplevdes dock som att respondenterna talade betydligt mer fritt, 

spontant och skämtsamt när ljudinspelningen inte var på. Två av respondenterna hade nyligen 

slutat på arbetsplatserna och detta var troligtvis de mest givande intervjuerna. Det märktes att 

respondenterna vågade tala fritt utan hänsyn till rädsla för att säga “fel” saker, skada 

organisationen eller uppträda illojalt mot organisationen. Vi tar med oss det inför eventuellt 

kommande undersökningar. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet  
 

Patel och Davidsson (2011, s. 102) tillämpar begreppen validitet och reliabilitet för att förstå 

huruvida undersökningen håller en hög eller låg kvalitet. De menar att validitet och reliabilitet 

står i ett visst förhållande till varandra, därför går det ej att endast ta hänsyn till det ena 

begreppet i en undersökning. De skriver att ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för 

fullständig validitet” och förklarar det genom; ”För att veta vad jag mäter så måste min 

mätning vara tillförlitlig (ibid. s.102).   

 

Validitet innebär att vi undersöker det vi har tänkt att undersöka. Det finns skillnader i hur 

begreppet validitet används i en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I en kvantitativ 

undersökning innebär validitet att studera rätt företeelse genom att ha ett bra mätinstrument 

och att mätningen blir noggrant utförd. När det gäller kvalitativa undersökningar är det 

intressanta att upptäcka företeelser, att tolka och förstå saker. Validiteten i en kvalitativ studie 

gäller således för hela forskningsprocessen inte bara för mätinstrumentet. För att få en god 

innehållsvaliditet krävs det goda kunskaper inom det som ska studeras och att genom den 

teoretiska referensramen utforma frågor till intervjuguiden. Dessa frågor ska täcka in 

problemområdet som ska studeras (Patel & Davidsson 2011, s. 102ff). Frågorna i studien 

utformades utifrån de olika teman som beskrivits i teorin. De frågor som lånades från Prevent 

var beprövade och framarbetade av specialister vilket borde innebära en hög 

innehållsvaliditet. Frågorna från Prevent gick att koppla till Karaseks krav- kontroll och 

stödmodell som också användes som teoretisk bakgrund. För att stärka validiteten ytterligare 

valdes att efter ett par intervjuer komplettera med ytterligare frågor.  

 

Reliabiliteten, instrumentets tillförlitlighet, kan förklaras genom hur bra instrumentet kan 

motstå olika slags tillfälliga påverkansfaktorer. Reliabiliteten syftar till att samma resultat ska 

uppnås vid upprepade undersökningar (Patel & Davidsson, 2011, s. 103f). Precis som validitet 

så har reliabilitet en något annan innebörd när det gäller kvalitativ forskning än i den 

kvantitativa. Om en respondent intervjuas flera gånger utifrån samma intervjuguide kan det 

komma att generera olika svar. Detta behöver inte vara en indikation på att det är låg 
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reliabilitet utan kan bero på att respondenten har ändrat sina åsikter, möjligtvis fått nya 

insikter och kanske lärt sig något nytt. Vi menar att genom att intervjuerna utfördes så är det 

möjligt att ett intresse, tankar eller nya idéer kunde väckas hos respondenten och det skulle i 

sin tur kunna inneburit att respondenten diskuterar ämnet med andra eller läser på om 

exempelvis arbetsmiljö eller könssegregering. Vid upprepad intervju med samma respondent 

skulle således svaren från denne komma att ändras utan att det skulle behöva innebära att 

reliabiliteten blivit lägre.  

 

Reliabiliteten kan dock ha påverkats i studien då några intervjuer utfördes på egen hand och 

några utfördes av oss båda. Det kan finnas skillnader i både hur vi uttryckte oss och 

förförståelsen och detta kan i sin tur påverkat reliabiliteten. Följdfrågorna kan ha ställts på 

olika sätt och genom det också gett olika information. En faktor som diskuterades var att vissa 

av frågorna kunde varit känsliga för respondenterna att svara på då det gäller 

arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Det kunde varit så att de som arbetade inom 

organisationen ville skydda både sig själva och verksamheten genom att inte blotta eventuella 

brister inom arbetsmiljön eller arbetet gällande det. De två respondenter som intervjuades på 

sina arbetsplatser kan ha upplevt sig något hämmade att tala fritt då de möjligtvis påverkades 

av att platsen inte var neutral. En av respondenterna nämnde vid ett tillfälle att det kändes som 

att rummet kunde vara avlyssnat, vilket förmodligen också spelade in på svaren som hon 

lämnade. Vid en intervju upplevdes tydligt att det hade varit betydligt bättre att utföra 

intervjun på ett annat ställe än på respondentens arbetsplats. Det förekom störande moment i 

form av kollegor som knackade på och ställde frågor till respondenten. Genom att det valdes 

att intervjua en chef och en underställd till denne hoppades vi på att kunna stärka både 

validiteten och reliabiliteten då möjligheten att jämföra och analysera deras svar fanns. Svaren 

kan dock bestå av subjektiva upplevelser vilken innebär att det inte fanns ett givet rätt svar, 

men det gav ändå möjlighet till ytterligare ett perspektiv vid analys av materialet. 

Intervjufrågor skickades inte till respondenterna i förväg då det fanns en möjlighet att det 

skulle kunna påverkat svaren genom att respondenterna läste in sig på arbetsmiljö, AFS:ar 

med mera innan intervjutillfället. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att det ofta vid transkribering sker en påverkan på 

underlaget för analysen. Då talspråk och skriftspråk skiljer sig åt kan det vara frestande för 

den som transkriberar att förändra de meningar som är ofullständiga eller innehåller 

grammatiska fel för att på så sätt göra texten tydligare (Patel & Davidsson, 2011, s. 103f). Vid 

transkriberingen togs hänsyn till detta och texten ändrades så lite som möjligt för att inte 

påverka underlaget inför analysen. Det fanns dock vissa inslag som innehöll bred dialekt där 

viss manipulation av texten var nödvändigt för att framtida läsare skulle kunna förstå 

innehållet. Patel och Davidsson (2011, s 103f) menar vidare att det är viktigt för validiteten att 

forskaren är medveten om och reflekterar över hur hen hanterar informationen och på vilket 

sätt detta kan komma att påverka analysen. Vi valde att inte ändra på materialet så att 

betydelsen av respondenternas svar skulle kunna få en annan mening än den som getts. 

 

3.8 Databearbetning och analys 
 

Samtliga av intervjuerna spelades in på en mobiltelefon med hjälp av en ljudinspelningsapp. 

Tid avsattes direkt efter intervjuerna och redan där började en stor del av arbetet med 

analysen. Information som kunde verka motsägningsfullt för oss diskuterades och försökte 

förstås. Trost (2010, s. 153) menar att när information verkar motsägelsefull så ska utföraren 

av studien verkligen försöka förstå vad som sagts och förstå varför det inte ter sig 
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motsägelsefullt för respondenten. Respondenternas svar analyserades och kopplades till de 

teorier som använts. Stor del av tiden lades också på att diskutera nya infallsvinklar och nya 

perspektiv som respondenternas svar lett till. Allt som för stunden tänktes på och funderades 

runt sparades ner i små korta minnesanteckningar i ett dokument. Patel och Davidsson (2011, 

s. 121) beskriver att det är praktiskt att utföra löpande analyser i kvalitativa undersökningar 

och detta skiljer sig ifrån kvantitativa undersökningar där man väntar med bearbetning av 

materialet tills allt är insamlat.  

 

För att kunna kvalitativt bearbeta och analysera en ljudinspelning görs ofta en transkribering 

av materialet. Detta innebär att i text skriva ut vad som sägs på inspelningarna, så att de som 

utför studien får ett textmaterial att arbeta med (Patel & Davidsson, 2011, s. 120). Medvetet 

valdes att försöka utföra transkriberingen av intervjuerna snarast efter intervjutillfället, detta 

för att fortfarande ha med känslan från intervjun under transkriberingen. Materialet 

transkriberades med största försiktighet för att inte påverkas och förändras utifrån 

respondentens svar. Efter transkribering diskuterades materialet för att analysera och försöka 

förstå den informationen från respondenterna.  

 

När transkriberingen var klar påbörjades arbetet med att analysera materialet utifrån en 

blandning av teoretisk förkodning och Grounded Theory. Enligt Strauss och Corbin (2008) 

utgår Grounded Theorys arbetssätt från att inte använda sig av befintliga teorier, arbetet sker 

istället induktivt vilket innebär att förutsättningslöst ta sig an materialet och utifrån det 

försöka skapa nya teorier. Då den aktuella studien byggde på en teoretisk referensram blev 

arbetet snarare deduktivt. Strauss och Corbin (2008) beskriver kodning som en mycket viktig 

del av processen för Grounded Theory. En öppen kodning gjordes och det innebar att 

materialet lästes igenom noga och ett flertal gånger för att sedan försöka hitta begrepp och 

meningar som var viktiga för studien. Den öppna kodningen innebar också att materialet bröts 

ner till mindre delar. Vissa begrepp var lätta att plocka ut och kopplades till teorierna som 

använts. Vi ställde exempelvis en fråga gällande huruvida respondenten upplevde sig ha rätt 

kompetens för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och följande svar gavs: 

 
Respondent: [funderar] Ja…. Både ock.. PSYKOSOCIAL ARB.MILJÖ. AFS 2015:4 

GÄLLANDE KOMPETENS 

Intervjuare: Då hade du ändå jobbat som undersköterska innan...? 

Respondent: Ja, precis. De som inte hade jobbat förut hade det så mycket tuffare... 
Det är så lätt att säga i skolan” så här ska ni göra” men i verkligheten funkar det ju inte riktigt så” 
men... ja. LÖSKOPPLING 

 

Utifrån svaren placerades begrepp ut i den transkriberade texten. I ovanstående text är det som 

är rödmarkerat begrepp som placerades ut. I det aktuella exemplet fanns inga svårigheter att 

finna begrepp, men andra delar av materialet var betydligt mer svårtolkat på grund av att 

svaren upplevdes som motsägelsefulla. Dessa delar analyserades tillsammans för att försöka 

förstå sammanhanget av och varför det inte upplevdes motsägelsefullt för respondenterna. 

Samtliga begrepp och meningar som fångats upp samlades ihop och kategoriserades, vilket 

Strauss och Corbin (2008) beskriver som axial kodning. Genom att arbeta på det sättet 

återfanns kopplingar i materialet. En viktig del av arbetet var också att se om det fanns 

kategorier som gick att slå ihop med varandra. Efter varje kodning skrevs memos, dels för att 

förklara begreppen som plockats ut men också för att skriva ner alla tankar som kom under 

kodningen. För flera av intervjuerna resulterade det i memos på cirka fyra A4-sidor. 

 

I tillhörande memo för ovanstående intervjusekvens skrevs följande: 
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X funderar över om hon har tillräckligt med kompetens för att utföra sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt. Hon menar att hon själv oftast har det men att det förmodligen handlar 

mycket om att hon har en stor förförståelse då hon tidigare arbetade som undersköterska. För de 

som inte har arbetat inom vården tidigare utan kommer direkt från skolan ser det annorlunda ut 

vilket påverkar deras psykosociala arbetsmiljö på ett negativt sätt. X menar att det vardagliga 

arbetet skiljer sig stort från hur beskrivningarna ser ut i skolan och vi kopplar detta till att det kan 

handla om löskoppling. Det finns ett sätt som är det ”rätta” men förutsättningarna gör av någon 

anledning att detta inte är möjligt. X beskriver även hur många unga som kommer direkt från 

skolan blir ”utbrända” efter att ha arbetat ett tag på XXXXXXX. Vi kopplar detta till Karaseks 

krav- kontroll- och stödmodell samt till hur en bra psykosocial arbetsmiljö bör vara enligt AFS 

2015:4  

 

3.9 Etiska överväganden 
 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samtidigt som forskning bedrivs är det av yttersta vikt att samhällets medlemmar skyddas 

från att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta skydd 

kallas för individskyddskravet och är en utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. 

Individskyddskravet delas upp i fyra olika delar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5ff). Nedan redogör vi 

för dessa och hur vi tagit hänsyn till de fyra kraven under studiens gång. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om deras uppgift i 

projektet samt vilka villkor som gäller vid deras deltagande. De ska upplysas om att 

deltagande är frivilligt och de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vid förfrågningarna 

till respondenterna om de ville medverka i studien redogjordes för syftet med undersökningen, 

vilka områden som berördes samt om att intervjuer var den metod som skulle användas (ibid. 

s. 5ff).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om denne vill medverka 

eller ej. Genom att det gjordes förfrågningar gällande deltagande och att respondenterna 

informerades vid intervjutillfället att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att 

inte svara på frågor innebar det att Vetenskapsrådets krav gällande samtycke uppfyllts. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentalitet och personuppgifterna ska förvaras på ett ställe som innebär att endast 

behöriga kan ta del av dem. Respondenter försäkrades om att det inte skulle gå att utläsa vilka 

de är eller från vilka organisationer de arbetar på. Vissa delar av intervjumaterialet kan ses 

som känsligt, då det möjligtvis kan handla om organisationer som inte fullföljer sitt 

arbetsmiljöansvar. Om respondenterna inte skulle försäkrats om konfidentalitet skulle några 

av dem troligtvis heller inte ställt upp och svaren skulle förmodligen varit mer begränsade. 

Även nyttjandekravet har uppfyllts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer genom att intervjumaterialet endast har använts i den aktuella studien (ibid. s. 5ff). 
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4. Analys och resultat 

Syftet med studien är att förstå kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och 

varför den inte tycks förbättras, trots de nya föreskrifterna i AFS 2015:4. I det fjärde avsnittet 

kommer vi att redogöra för de resultat vi funnit, samt en analys utifrån studiens empiriska 

material. Vi har valt att dela upp avsnittet i fyra delar och dessa utgår från områden som är 

aktuella för våra frågeställningar. I första delen handlar det om kvinnors erfarenheter av 

psykosocial arbetsmiljö. I den andra delen går vi igenom hur könssegregeringen påverkar att 

kvinnor befinner sig där de gör på arbetsmarknaden och hur det i sin tur påverkar deras 

psykosociala arbetsmiljö. I den tredje delen beskriver vi hur organisationer förhåller sig till 

gällande lagstiftning och i den fjärde delen som även är den sista beskriver vi hur tvingande 

lagar förhåller sig gentemot mot de formella reglerna på arbetsplatsen.  

4.1 Vilka erfarenheter har kvinnor inom handels och vård- och 

omsorgsyrken gällande deras psykosociala arbetsmiljö? 
 

Vi kommer att börja med att besvara vår första frågeställning; Vilka erfarenheter har kvinnor 

inom handels och vård- och omsorgsyrken gällande deras psykosociala arbetsmiljö? För 

resultat och analys av den psykosociala arbetsmiljön har vi valt att använda oss av Karaseks 

krav-kontroll och stödmodell (1979) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande 

organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Trots att yrken inom vård och handels i 

hög grad skiljer sig åt, tyder resultaten i vår studie på att kvinnorna har liknande upplevelser 

av sin psykosociala arbetsmiljö. Respondenter beskriver att de har en hög arbetsbelastning 

och en mycket begränsad möjlighet att själv påverka och kontrollera sitt arbete. Utifrån vårt 

resultat tolkar vi det även som att samtliga respondenter har möjlighet till en hög grad av 

socialt stöd.  

 

4.1.1 Kraven på arbetsplatsen 

 
Respondenterna i studien ger en beskrivning av sina arbetsplatser som organisationer där 

arbetskraven är mycket höga. Enligt Eriksson och Larsson (2009, s. 148) kan arbetskraven 

analyseras utifrån Karaseks krav- kontroll- och stödmodell modell med hjälp av olika frågor. 

En av dessa frågor är huruvida den anställde varje vecka är tvungen att dra in på luncher, 

arbeta övertid eller att man tar med sig jobbet hem. Utifrån respondenternas svar tolkar vi att 

arbetskraven är mycket höga. En respondent i vår studie beskriver att hennes arbete är mycket 

stressigt men att de försöker få till en planering för dagen som innebär möjligheten att hinna 

ta sig iväg på rast. Cheferna inom denna organisation påtalar också ofta vikten av att de 

anställda faktiskt tar sina raster. Respondenten uttrycker sig så här: 

 
Ibland kopplar man ju liksom inte av på rasten om man vet att man har 100 saker att göra efter 

lunch. Jag har egentligen 45 minuter men tar kanske bara en halvtimme för jag vet ju att; går jag 

inte ut den där kvarten så vet man ju att man får stanna kvar sen. Göra övertid.….Ja…Det är 

väldigt sällan jag kommer iväg. Jag kommer nästan aldrig iväg när jag ska 15.30 eller kl. 22… 

 

Respondentens citat tyder på att den höga arbetsbelastningen tvingar anställda att välja på att 

antingen ta en välbehövlig rast eller att ha möjligheten att lämna arbetet och komma hem i tid 
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till familj, vänner och hobbys. Arbetskraven tycks således vara så pass höga att utrymme för 

rast ej finns om respondenten samtidigt också strävar efter att avsluta sitt pass enligt schemat. 

Detta menar vi är en arbetsmiljö som är under all kritik och där ett flertal lagar får stå åt sidan 

exempelvis arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.  

 

Eriksson och Larsson (2009, s. 148) beskriver vidare att om man som anställd har alldeles för 

mycket att göra på arbetet, arbetet kräver att man i stort sett hela tiden är uppmärksam och 

koncentrerad samt om arbetet är så stressigt att man under minst halva av sin arbetstid inte 

hinner tänka på något annat än sitt arbete så har man höga arbetskrav. Enligt AFS 2015:4, 9 § 

gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, ansvarar arbetsgivaren för att de 

arbetsuppgifter och befogenheter som ges till arbetstagarna inte ska ge upphov till en 

ohälsosam belastning. Utifrån respondenternas svar framhävs dock att arbetsbelastningen är 

ohälsosam. Ytterligare en respondent ger oss ett liknande svar på frågan om hur dennes 

arbetsbelastning ser ut.  

 
Den var helt sjukt! [skratt]. Jag hade jätte, jätte, jätte mycket att göra. Det var sjukt svårt att 

kombinera det som skulle göras på kontoret med att vara med i driften. Jag ingick ju som en 

driftsperson men skulle göra allt på kontoret med löner, schema, skyddsronder och så vidare. Jag 

prioriterade bort kontoret för att kunna vara med ordentligt ute i driften. Driften måste ju funka. 

Man måste packa upp varor och ta emot dem, det var inget man kunde prioritera bort då blir det så 

mycket varor att de inte får plats. Ja, kontoret blev ju lite eftersatt då…. Det blev ju att man fick 

hoppa över att ta en kaffe eller så, jag jobbade väldigt många timmar per vecka. 

 

Citatet belyser extremt höga arbetskrav och en arbetsbelastning som är orimlig i förhållande 

till tid och resurser på arbetsplatsen där arbetstagarna alltid måste prioritera bland 

arbetsuppgifter för att hinna med det mest akuta. På grund av de bristande resurserna verkar 

det vara omöjligt att hinna med allt som ska utföras under en arbetsdag. Precis som den 

tidigare citerade respondenten framhävde, menar också denna respondent att möjligheten till 

att ta en rast och att inte arbeta fler timmar än grundplaneringen är i stort sett omöjligt. En 

tänkbar möjlighet till att respondenterna inte hinner med det de bör kan vara att bemanningen 

är för låg inom dessa organisationer. Det tycks ha blivit ett normalläge att arbeta en hel dag 

utan att hinna ta sin lunch, inte hinna ta en kaffe och att alltid arbeta under hög stress. Vi vill 

påpeka att detta är en mycket negativ utveckling av arbetsförhållandena inom vård och 

handels. Respondenternas svar tyder på att det är dessa förutsättningar som finns inom 

organisationerna men vi menar att ingen ska behöva acceptera att arbeta i en sådan miljö. 

 

Efter att ha arbetat en dag med som vi tolkar det, mycket höga arbetskrav och korta alternativt 

få raster så redogör respondenterna för att det även är svårt att släppa arbetet efter arbetstid. 

Detta tycks vara svårt för såväl chefer som de anställda. En respondent beskriver på följande 

sätt hur hon tänker efter ett arbetspass: 

 
För det första går jag alltid igenom hela arbetsdagen i alla fall i bilen hem. Gav jag den det? 

Gjorde jag det? Gav jag den antibiotikan? Signerade jag det? [suckar]. Ofta är det mycket tankar 

om har jag gjort det här? Gav jag den det? Ofta får jag ringa i bilen hem och dubbelkolla med 

nästa sjuksköterska så att jag inte har glömt något! 

 

I AFS 2015:4, 4 § beskrivs ohälsosam arbetsbelastning på följande sätt: ”När kraven i arbetet 

mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig 

och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga”. Utifrån respondenternas resultat framgår 

det att kraven i arbetet överskrider resurserna och det handlar inte om tillfälliga arbetstoppar 

utan utgångsläget tycks vara att resurserna är låga och därmed även långvariga. Möjligheten 

till återhämtning tolkar vi också som små då respondenterna arbetar under stress, ej kan ta 
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raster och inte heller kan släppa arbetet efter arbetstid. Utifrån arbetsmiljölagen och AFS 

2015:4 tolkar vi det som att kvinnorna inom vård och handels har en arbetsmiljö som inte 

tycks nå upp till de krav som ställs.  

 

Ett gemensamt mönster är att respondenterna som inte erhåller en chefsposition arbetar deltid. 

De menar att om de skulle arbeta heltid så finns det ingen möjlighet att få tid till varken 

familjen, ett liv utanför jobbet eller återhämtning. En av respondenterna har precis gått ner i 

arbetstid och uttrycker sig på följande sätt: 

 
Alltså det känns så himla skönt att veta att jag ska få mer tid för återhämtning, men jag vet inte än, 

det är första veckan.  

 

Hon beskriver även att det ska bli skönt att ”Få lite luckor i vardagen”. Utifrån svaren i vår 

studie framkommer det att det varken finns tid eller ork kvar till det övriga livet efter 

arbetstid. Tänkbara möjligheter till att tid och ork saknas efter arbetet kan vara dels att 

arbetskraven är alldeles för höga, men även att respondenterna inte kan lämna arbetet enligt 

schemat. Hänsyn gällande att inte kunna lämna arbetet enligt schemat behövs då också tas till 

att respondenterna arbetar obekväma arbetstider från början, vilket innebär att de arbetar 

kvällar, nätter, helger och röda dagar.  

 

4.1.2 Möjlighet till egenkontroll 

 
Theorell (2012, s. 27f) menar att om den anställde har möjlighet till egen kontroll innebär det 

att denne ska kunna vara med och påverka sitt arbete genom att vara en del av planeringen 

gällande hur och när arbetet ska utföras. Han menar vidare att den anställde ska ha rätt 

kompetenser för att kunna utföra sitt arbete väl. Även AFS 2015:4 beskriver hur den anställde 

ska kunna få vara delaktig och inneha ett visst handlingsutrymme, samt att den anställde ska 

ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Utifrån studiens resultat tyder det på att cheferna 

har större möjlighet att påverka sitt arbete än vad de anställda har. Rent logiskt menar vi att 

det skulle kunna vara ett förväntat resultat då chefen ansvarar för planeringen och även är den 

som innehar arbetsledningsrätten. Vi anser det intressant i studien att även om cheferna har 

större möjlighet till egen kontroll så tycks den ändå vara mycket begränsad. En av 

respondenterna beskriver hur arbetet planeras och utav vem: 

 
Vi jobbar utefter PM, där finns ju allt med som vi ska hinna på ett arbetspass. Bara att bocka av. 
Rutinen är att vi kommer på morgonen och då får vi rapport från nattpersonalen sedan sitter vi och 

läser, sedan har vi morgonmöte och sedan går vi ut och jobbar. Morgonmötet är till för att kolla av 

läget, ifall någon grupp behöver förstärkning på något sätt, vissa grupper kan ju ha det jättejobbigt. 

Då fördelar chefen om så de får hjälp /…/ 

 

Vi tolkar det som att intentionen är att arbetat ska vara välplanerat och med möjlighet för 

chefen att påverka upplägget av det. Detta skulle också kunna medföra en tydlighet för de 

anställda genom att de vet hur deras arbetsdag kommer att se ut. Enligt resultatet visar det sig 

dock att oavsett om det var chefer eller anställd som svarade på frågorna gällande 

planeringen, kom de ändå fram till att planeringen aldrig höll, inte ens över en dag. En 

respondent berättar: 
 

Ja, men jo, jag gjorde ju alltid en planering för dagen, man ville ju liksom se till att allt flöt på och 

blev så effektivt som möjligt. /…/ Njaee, det gick ju aldrig riktigt att hålla sig till dagsplaneringen, 

man visste ju inte hur mycket kunder och varor det blev [skratt]. Jag undrar verkligen om jag fick 

planeringen att hålla nån gång [skratt]. 
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Ovanstående citat tyder på att trots de goda intentionerna att hålla sig till en viss planering, så 

kan det inom vissa yrken vara i stort sett omöjligt. En möjlig förklaring kan vara att både 

inom vård och handels så arbetar de anställda i en miljö fylld av individer i form av kunder, 

leverantörer, patienter och anhöriga och det går aldrig att förutspå exakt vilka önskemål, krav 

och behov de har. Ingen kan i förväg svara på hur många kunder som kommer till butiken, hur 

mycket varor som levereras, hur mycket vård en patient behöver eller hur de anhöriga 

reagerar. En respondent ger en liknande beskrivning men tycks också vara medveten om 

svårigheterna att hålla sig till planeringen och har en strategi för att hantera det: 

 
Det har jag också lärt mig av erfarenhet vilken prioritetsordning olika arbetsuppgifter har. Det är 

sällan en dag blir som man tänkt sig från början, det är ofrånkomligt. Det viktiga är att man kan 

prioritera och försöka att inte bli stressad över det. 

  

Ytterligare en faktor som kan påverka de anställdas inom vård och handels att kunna planera 

sitt dagliga arbete kan vara att de är påverkade av exempelvis leveranser av varor eller andra 

delar av de inom vårdkedjan som laboratorium och kirurger. I följande svar belyses hur 

respondenterna påverkas av kirurgerna och att de även i sin tur tycks ha höga arbetskrav och 

möjligtvis låga resurser. En respondent säger:  
 

Men man vet ju aldrig när kirurgerna dyker upp. Ronden sker liksom när de kommer, för de 

kommer när de kan. Det är ju inte så att de sitter och fikar, de har också ett extremt pressat schema 

därför kommer de när de har tid och då får man släppa allt och hänga på dem. Allas scheman är 

extremt pressade. /…/ Det är ju svårt när en läkare ringer kl. 07:50 och säger ”Hej kom och ronda 

nu!” och då har jag inte ens sett patienterna. För vi har haft vårt morgon möte till kl. 07:40. Det är 

så jävla stressigt! Och då sitter jag på ronden och säger: jag vet inte, det har jag ingen aning om 

och så vidare [skakar på huvudet]. 

 

Vi tolkar ovanstående citat som att den anställde inte bara har låg grad av kontroll utan att det 

också skapar dåliga förutsättningar att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, då 

respondenten inte kan ge den bästa tänkbara informationen till kirurgerna. Vi menar att 

respondenten troligtvis känner sig otillräcklig och ej ges möjlighet att göra ett bra jobb då det 

finns för lite tid för henne att sätta sig in i arbetet innan ronden sker. Detta skulle också kunna 

innebära stress för de anställda särskilt om de vet att det i sin tur kan komma att påverka 

patienten negativt. Gällande vården kan detta arbetssätt och förutsättningarna möjligtvis även 

komma att påverka patientsäkerheten. När förutsättningarna ser ut så här menar vi att det 

borde föra med sig en medvetenhet om att bemanningen förmodligen borde utökas och 

rutinerna skulle kunna behöva ses över.  

 

4.1.3 Grad av socialt stöd 
 

Enligt Karasek och Theorell (1990, s. 68ff) fungerar det sociala stödet som en skyddande 

buffert vid obalans mellan arbetskrav och möjlighet till egenkontroll. De presenterade 

resultaten gällande arbetskrav och möjlighet till egen kontroll i vår studie tyder ju som ovan 

nämnt på mycket höga arbetskrav och små möjligheter att kunna påverka sitt arbete. Vi tolkar 

det som att det sociala stödet för kvinnorna i vår studie således är oerhört värdefullt. Det 

sociala stödet kan ju också ses som en del av den psykosociala arbetsmiljön som 

respondenterna själva till stor del kan vara med och påverka till skillnad mot de höga 

arbetskraven och den låga graden av egenkontroll. Utifrån studiens resultat förmedlar 

respondenterna en bild av att ”de alla sitter i samma båt” och för att få vardagen att fungera så 

bra som möjligt så byter de pass med varandra, stöttar varandra i fikarummet när det behöver 

talas ut om ”besvärliga” kunder eller ”svåra” patienter och de hjälper även varandra om 
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arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att det är svårt att lösa dem själv. En av kvinnorna 

svarar följande gällande stödet från kollegorna när arbetsuppgifterna är svåra: 

 
/…/ Sedan jobbar jag ju med X, vi jobbar ju supertajt tillsammans, hon jobbar ju väldigt hårt och 

är väldigt ambitiös. Jag känner jättemycket stöd i henne och vi har en jättebra relation. 
Hon lägger liksom en ribba som man jämför sig med. Hon är ju så lugn och trygg i sin roll. 

 

Respondentens svar belyser hur de stöttar varandra inom arbetsgruppen och att relationerna är 

mycket goda. Vi tolkar det som att respondenterna finns där för varandra, stöttar varandra och 

inte ser på sina kollegor som konkurrenter. Inom de arbetsgrupper med så höga arbetskrav och 

så låg grad av egenkontroll som beskrivs av respondenterna menar vi att det blir det extra 

viktigt att de sociala delarna fungerar och blir tillgodosedda.   

 

Ett tydligt mönster utifrån respondenternas svar är att de ger en beskrivning av det sociala 

stödet som mycket högt. Respondenternas svar tyder på att de har ett bra socialt stöd från 

cheferna men det absolut största stödet finns hos kollegorna. En av respondenterna svarar 

följande gällande stödet från kollegorna: 

 
/…/ Men jag hade det jätte bra med dem jag jobbade med. Det här tjejgänget. Vi hade en så himla 

bra sammanhållning och vi hade det trevligt och kul. Det blir ju som ens familj vi träffas ju varje 

dag. Vi har ju kontakt än fast vi inte jobbar ihop längre!  

 

Citatet tyder på vikten av att ha högt socialt stöd från sina kollegor och genom det troligtvis 

också skapa trevligare arbetsdagar. Då det senare i studien kommer att framgå att flera av 

respondenterna är ”socialt trötta” efter ett arbetspass och inte orkar gå iväg på sociala 

tillställningar som exempelvis en middag, menar vi att det finns en möjlighet att en stor del av 

respondenternas sociala liv möjligen återfinns i deras arbetsliv.  

 

Eriksson och Larsson (2009, s. 149) beskriver hur det sociala stödet kan komma både från 

chefer och från kollegor. Följande citat tyder också på en god sammanhållning och bra socialt 

stöd mellan en chef och en anställd: 

 
Hmm, jaaa vi har en väldigt bra relation jag och min chef /…/ Det kändes som att alla trivdes, vi 

var inte som en chef och anställda utan vi gjorde saker tillsammans och var som ett lag /…/  

 

Respondentens svar tyder på både ett högt socialt stöd från kollegor men också mellan en chef 

och anställd. Vi menar att det troligtvis är av yttersta vikt att de anställda blir bekräftade att de 

utför ett bra arbete och får uppskattning, samt har en god relation med sin chef när de arbetar 

under så tuffa arbetsförhållanden. En annan respondent beskriver hur de tar stöd av varandra 

när det är tufft runt vissa patienter: 
 

Om vi hinner fika så är det verkligen jättetrevligt [skratt]. Vi har ett väldigt bra klimat /…/ Vi har 

väldigt svåra patienter ibland och då är det väldigt jobbigt. Och då är det väldigt skönt att vi har 

varandra. Det är jävligt jobbigt.  

 

Citatet tyder på ett gott klimat inom arbetsgruppen och vikten av att få prata av sig när det är 

jobbigt runt patienter. Samtidigt som det tyder på ett högt socialt stöd så tyder det även på en 

bristande psykosocial arbetsmiljö där möjligheten till stödet blir begränsat på grund av den 

höga arbetsbelastningen. Olsson (2008) beskriver buffertgrupper som något som växer fram 

på arbetsplatser då arbetstagarna inte upplever att de får bekräftelse för allt arbete och det 

engagemang som de ger. Genom att de anställda genererar emotionell energi sinsemellan så 

klarar de av att stå emot en dålig arbetsmiljö och dåliga arbetsvillkor. Men vad händer då om 
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organisationerna blir så underbemannade att de tillslut inte hinner ta en kaffe eller äta lunch 

ihop? Vi menar att det sociala stödet genom buffertgrupperna kan vara det som är helt 

avgörande för huruvida en anställd ”står ut” eller inte inom vård och handels. Sannolikheten 

att fler blir sjukskrivna alternativt säger upp sig menar vi ökar för varje kafferast som de 

anställda inte hinner att ta. Ett tredje tänkbart alternativ är att de anställda fortsätter på arbetet 

men utför jobbet helt utan engagemang vilket troligtvis också påverkar deras resultat. 

 

Avslutningsvis har vi valt att placera in respondenterna i Karaseks krav- kontroll- och 

stödmodell. Respondenterna har placerats på följande sätt: 

 

 
 

Figur 5: Krav/kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990).  
 

Utifrån respondenternas resultat gick det att utläsa två olika mönster. Respondenterna som 

hade en chefsbefattning hade höga arbetskrav men en viss möjlighet att påverka hur och när 

arbetet skulle utföras. Detta tolkar vi som att de hade en någorlunda möjlighet till 

egenkontroll även om den var begränsad då de båda måste ta hänsyn till kunder respektive 

patienter samt leverantörer respektive kirurger och politiken. Cheferna hade ett bra socialt 

stöd vilket även kan fungera som en skyddande buffert mellan de höga arbetskraven och 

möjligheten till egenkontroll är låg. Cheferna befinner sig inom högstressarbeten och vi har 

valt att placera ut cheferna med ett rött kryss. 

 

Det andra mönstret som gick att utläsa gällde för de respondenter som inte hade en 

chefsbefattning. Deras arbetskrav var mycket höga och möjligheten till egenkontroll var i stort 

sett obefintlig. Dessa respondenter hade ett mycket högt socialt stöd som med största 

sannolikhet också är en bidragande faktor att de står ut med de arbetsvillkor som fanns inom 

organisationerna. De anställda som ej har chefsbefattning befinner sig precis som cheferna 

inom högstressarbeten och vi har valt att placera ut respondenterna utan chefsbefattning med 

ett grönt kryss. Det finns en möjlighet att de anställdas arbeten kan upplevas något mer 

stressigt än chefernas då möjligheten till egen kontroll tycks vara lägre.  

 

4.2 Får könssegregeringen konsekvenser för kvinnors arbetsmiljö, i så fall 

hur? 

 
I följande avsnitt kommer den andra frågeställningen att besvaras. Frågan gäller huruvida 

könssegregeringen får konsekvenser för kvinnors psykosociala arbetsmiljö och i så fall hur. 

Vi kommer att börja med att kort redogöra för hur könssegregeringen ser ut på de 

organisationer vi utfört studien på. Vi kommer även att redogöra för möjliga informella regler 

och normer för kvinnor och män och vilka arbetsuppgifter de ”ska” utföra utifrån vilket 
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biologiskt kön de har. För att förstå varför kvinnor till stor del befinner sig där de gör på 

arbetsmarknaden så behöver vi redogöra för könssegregeringen och kvinnornas underordnade 

position gentemot männen. Vi kommer sedan redogöra för på vilket sätt kvinnor påverkas av 

att de till stor del befinner sig inom omsorgs- och serviceyrken som vård och handels.  

 

4.2.1 Strukturer utifrån kön och könssegregering 

Sociala strukturer innebär bland annat vilka accepterande normer som finns och vilka 

informella regler som finns för hur man bör uppträda. Strukturer existerar också inom 

organisationer och det går att se på organisationer utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. Utifrån 

det könsteoretiska perspektivet handlar strukturer inom organisationer om hur de är 

uppbyggda utifrån kön, grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner samt 

hur fördelningen ser ut gällande inflytande och makt (Wahl et al. 2014, s.61f). När vi frågade 

respondenterna om hur könsfördelningen ser ut i arbetsgrupperna svarade hon följande:  

/…/ Bland undersköterskor är det extremt få män, vi har bara en kille hos oss som är 

undersköterska. Sjuksköterska verkar vara mer attraktivt yrke bland män. Ofta vill de som kommer 

till oss egentligen till ambulansen eller till akuten.. det är nog lite mer spänning där.  
 

Vi tolkar detta som att det är möjligt att killar och män som utbildar sig till sjuksköterskor ofta 

har ett mål att ta sig vidare till andra avdelningar och områden. En tänkbar möjlighet kan vara 

att de sociala strukturerna och könsuppdelningen som beskrivs av Wahl et al. (2014, s. 62f) 

och dess informella regler påverkar att männen drar sig till de yrken som möjligtvis anses mer 

”manliga” och spännande som till exempel att arbeta inom akuten eller på ambulansen. 

Könsarbetsdelningen beskriver skillnader i vad som betraktas som manliga och kvinnliga 

arbetsuppgifter (ibid). Det finns även en möjlighet att könsarbetsdelningen och strukturerna 

kan skapa förväntningar på män om att vilja ha mer spänning och att det inte är manligt nog 

att ”bara” ha ett arbete som innebär mycket omvårdnad, som på ett äldreboende eller 

liknande.  

 

Wahl et al. (2014, s. 65) beskriver hur den horisontella könssegregeringen innebär att vi 

befinner oss inom olika sektorer och branscher medan den vertikala könssegregeringen 

innebär att män i hög grad återfinns i de högre chefspositionerna än vad kvinnor gör. Från 

resultaten i vår undersökning så tyder det på att beskrivningen från Wahl et al. gällande den 

vertikala och horisontella könssegregeringen stämmer bra in på de undersökta 

organisationerna:  

 
Vi var typ 15 personer, fem ordinarie. Och på dem var det tre eller fyra som var män. Men 

männen, de jobbade inte så många pass /…/  Det var bara män som var chefer, regionschefen är en 

man, försäljningschef och verksamhetschef var också män. Men på ekonomi och HR där fanns det 

kvinnor. 

Vi menar att på positionerna som innebär en viss form av makt och beslutsfattande återfinns 

männen medan kvinnorna befinner sig på tjänster som innebär att stötta och underlätta för 

chefer och medarbetare. Dessa arbetsuppgifter skulle kunna ses som typiskt ”kvinnliga”. 

Ytterligare en liknande beskrivning gällande könssegregeringen ges av en respondent inom 

vården och även från detta citat kan vi tolka det som att kvinnorna representerar störst del av 

de tjänster som möjligtvis har mer omvårdande arbetsuppgifter. Respondenten beskriver:  

”Majoriteteten i arbetsgruppen är ju kvinnor men bland läkarna är det betydligt fler män /…/ I mitt 

närmsta chefsled finns det inga män, men högre upp finns dom”. 
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Gällande den interna könssegregeringen som enligt Wahl et al. (2014, s. 66) innebär att 

kvinnor och män med samma yrke och ibland även vid samma arbetsplats och arbetsgivare 

tilldelas olika arbetsuppgifter menar vi att våra resultat tyder på att även detta stämmer in bra 

på de organisationer vi har undersökt. En respondent ger följande svar på fördelningen av 

arbetsuppgifter: 

Det här har vi pratat om mycket på jobbet. Det fanns ju vissa avdelningar som männen var på. 

Männen var också betydligt mindre i kassan, det var de. Man antar väl att lite ”hårda” saker passar 

killarna bättre, än vad mjukare varor gör. /…/ Det var absolut uppdelat…Det vet jag faktiskt inte 

om alla var nöjda med….. Det blev bara så. 

Respondenten uttrycker att ”man antar väl” att vissa arbetsuppgifter lämpar sig bättre för 

männen än för kvinnorna och att ”det blev bara så”. Utifrån svaret gör vi tolkningen att varken 

cheferna eller de anställda ägnar särskilt stor tid åt att fundera på varför det görs en 

könsuppdelning över vilka arbetsuppgifter som anses mest lämpade för män och vilka 

arbetsuppgifter som är mest lämpade för kvinnor. Vi tolkar det således som att dessa 

uppdelningar sker automatiskt och troligtvis som ett resultat från befintliga sociala strukturer 

och tankar om vad som anses manligt och kvinnligt. 

Både Hirdmans (1988) och Hartmann (1976) anser att kvinnor har en underordnad position 

gentemot männen. Hartmann (1976) gör en koppling mellan underordningen och den 

könssegregerade arbetsmarknaden. I vår studie har vi undersökt om det finns skillnader i hur 

kvalificerade arbetsuppgifterna är för kvinnor och män inom samma yrke och med samma 

titel är. På frågan gällande detta gavs följande svar från en av respondenterna:  

Jag ser att papperskorgen är överfull och då tar jag med den ut när jag ändå går, de här sakerna tar 

inte så lång tid, men om man slår ihop dem så blir det mycket tid det handlar om. /…/ Men de 

(männen) bryr sig liksom inte på samma sätt som vi...De tycker att de har fullt upp så /…/  

 

Enligt citatet tar männen inte lika stort ansvar för de mindre kvalificerade uppgifterna och vi 

menar att det kan vara möjligt att kvinnors underordnade position innebär att de förväntas 

utföra dessa. Den tidigare nämnda könsarbetsdelningen gällande arbetsuppgifter som anses 

vara manliga och kvinnliga kan också vara av betydelse. Enligt Wahl et al. (2014, s. 63) var 

det förr kvinnorna som ansvarade för hem och hushåll vilket skulle kunna innebära att det 

skapats en social struktur även på arbetsplatser gällande om kvinnor och att de ”bör” ansvara 

för arbetsuppgifter som anses kvinnliga. Nedanstående citat tyder på samma könsuppdelning 

av de okvalificerade arbetsuppgifterna: 
 

Tjejerna tar mycket mer ansvar. /…/ Generellt sett så har killarna varit väldigt mycket slarvigare 

och det gäller allt /…/ Jag har aldrig sett en kille stå och sortera udda varor. /…/ Men det var inte 

heller så att någon av grabbarna drog fram en sprayflaska och började putsa speglar [skratt]. 

Kan det stämma att kvinnor föds med en gen som är mer utvecklad för att tömma 

papperskorgar, para ihop omaka varor och ge mer omvårdnad? Sannolikheten för det är 

mycket liten. Utifrån svaren vore det fort gjort att tolka det som att männen är slarviga och 

inte bryr sig om de okvalificerade arbetsuppgifterna. För att öppna möjligheten att se det från 

ett annat perspektiv citeras ytterligare en respondent: 

Vi var även väldigt starka tjejer på den här arbetsplatsen, jag undrar nu i efterhand om vi släppte in 

dem (männen)? Om vi liksom lät dem ta för sig? 
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Vi menar att det finns en möjlighet att det är sociala strukturer som påverkar kvinnor att 

utföra vissa arbetsuppgifter, men det kan även finnas en möjlighet att dessa strukturer innebär 

att männen inte ges utrymme att ta för sig. Männen kanske inte är betrodda av kvinnorna att 

bädda sängar på sjukhuset, att putsa speglar i butiken eller att sortera omaka varor. Vi tolkar 

det här som att även om männen skulle vilja ta för sig mer så finns det en möjlighet kvinnorna 

inte låter dem göra det.  

Ett citat som tyder på både en vertikal könssegregering men som även kan komma att 

beskriva kvinnors underordnade position gentemot männen kommer från en respondent i en 

chefsbefattning. Frågan gäller huruvida hon upplever att hon får kämpa mer än männen för att 

”förtjäna” sin plats: 

Ja det får jag definitivt! Jag får kämpa mer än vad de manliga cheferna gör, för jag har andra 

förväntningar på mig. Jag har inga belägg för det men om man tittar sig omkring i verksamheten så 

ser det ut så. Jag kan tänka mig att det ser ut så här för att männen vågar oftast söka chefsjobben 

medan kvinnorna tror att de måste läst nån lång utbildning först. 

Vi tolkar det som att kvinnor måste bevisa att de klarar av en chefsposition och att mannen 

som ses som norm kan ha en helt annan form av tro på sig själv i arbetslivet än vad kvinnor 

har. Detta skulle också kunna betyda att det ständigt sker en slags reproduktion i arbetslivet då 

män söker poster med en högre hierarkisk positions samtidigt som kvinnor är hämmade och 

inte gör det. 

4.2.2. Emotionellt arbete 
 

Utifrån de ovan nämnda sociala strukturerna samt sett ifrån ett könsperspektiv menar vi att en 

av den horisontella könssegregationens nackdelar för kvinnor är att de till stor del återfinns 

inom yrken där de utsätts för emotionell belastning. Arbetsmiljöverket talar i sin rapport 

”Organisera för en jämställd arbetsmiljö – från ord till handling” (Rapport, 2017:6) om den 

emotionella belastning som kvinnor utsätts för. Theorell (2012, s. 212) ger en beskrivning av 

hur det förr talades om kvinnor och att de var sämre anpassade till att klara sig bra i 

arbetslivet än vad männen är. Arbetsmiljöverket (2017) menar att det inte handlar om kvinnor 

och att de besitter sämre förmågor att klara av arbetet, utan att det snarare handlar om 

exponering. Män som återfinns i arbetet som innebär emotionell belastning tenderar även de 

att drabbas av psykisk ohälsa som leder till sjukskrivningar.  

 

Som ett resultat av de sociala strukturerna och den interna könssegregeringen tyder delar av 

studiens resultat på att männen i större utsträckning väljer bort arbetsuppgifter som innebär att 

de exponeras för emotionell belastning. En respondent uttrycker det på följande sätt:  

 
Den där stackarn kanske inte blev tvättad på morgonen och behöver å bli det på förmiddagen, det 

kanske inte de (männen) ser, eller att sängen behöver bäddas och sånt… De ser inte det /…/ Men 

det blir ju mycket trevligare för patienten/…/ De (männen) sitter och dokumenterar mycket mer än 

vad vi gör. Dokumentationen kommer i sista hand för mig, jag har patienten i fokus. Jag tror vi gör 

helt olika prioriteringar i arbetet. 

 

I citatet framgår det att respondenten prioriterar de arbetsuppgifter som handlar om patienten, 

vilket innebär att tillvaron blir bättre för denne. Hon menar vidare att männen istället drar sig 

undan bort från patienterna och exempelvis prioriterar de administrativa uppgifterna. Denna 

arbetsfördelning innebär att trots att det finns män inom organisationen och med samma 

arbetsuppgifter som kvinnorna så exponeras inte de för lika mycket emotionell belastning. 
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Från studiens resultat kan vi inte utläsa om valet av arbetsuppgifter sker utifrån de sociala 

strukturer som finns och utifrån vilka arbetsuppgifter som anses vara lämpade för män 

respektive kvinnor men vi menar att detta förmodligen är faktorer som ligger bakom.  

Hochschild (2012, s. 38ff) beskriver att i emotionellt arbete innebär det bland annat att 

arbetstagaren ska leverera och skapa ett emotionellt tillstånd, både hos sig själv men även hos 

kunden eller patienten. Vilket emotionellt tillstånd som ska skapas styrs av hur arbetsgivaren 

vill att kunden och patienten ska bemötas. En av respondenterna ger följande svar på om det 

förväntas mer av henne än att ta betalt samt om hon ofta fick lägga sina egna känslor åt sidan 

och vad det fick för konsekvenser: 

 

Eeee… Ja, det tycker jag absolut, det kommer ju lite av att det är ett service jobb också. Om jag 

exempelvis hade bråkat med min kille så fick man bara släppa det när man skulle ut bland 

kunderna../…/ Man är ju rätt trött när man kommer hem ibland, särskilt typ efter en löningshelg 

och man ska iväg på middag, då är jag verkligen inget sugen på att träffa folk för jag har redan 

tömt mig på trevlighet under dagen. Man orkar liksom inte ”pleasa” folk mer. Jag har ju inte 

skrivit på något avtal på att vara trevlig men jag fattar ju att det ingår i tjänsten./…/ jag var mindre 

trevlig och social hemma.  

 

Vi tolkar det som att respondenten lägger sina egna känslor åt sidan för att kunna leverera det 

bemötandet som arbetsgivaren begär. Konsekvenserna av det blir att respondentens privatliv 

blir drabbat då hon känner att hon ”tömt sig på trevlighet”. Istället för att vilja gå på sociala 

tillställningar efter arbetstid beskriver hon också att hon hellre bara ”vill vara ifred”. Vi tolkar 

det som att arbetet definitivt kräver mer av henne än att bara ta betalt i kassan då hon också 

ska leverera en positiv helhetsupplevelse så att kunderna återkommer. 

 

Precis som Hirdman (1988) och Hartmann (1976) menar även Hochschild (2012) att kvinnor 

har en underordnad position gentemot männen. Hochschild menar vidare att detta innebär att 

de har en svagare statussköld som skydd mot andras verbala attacker än vad män har. Kvinnor 

inom serviceyrken med lägre status utsätts ofta för kritik, ohövlighet och aggressivitet. Nedan 

följer ett citat från en av respondenterna och detta visar på exempel hur hon kan bli behandlad 

inom handels: 

 
De var missnöjda med något, något var felmärkt eller om det har varit någon reklamation som man 

inte gått med på att göra /…/. Jag kunde ju ha få en vara kastad på mig eller en vara i huvudet eller 

så /…/ 
 

Genom svaret från ovanstående respondent samt utifrån resultaten från de övriga 

respondenterna tolkar vi det som att risken för kvinnor att utsättas för ohövlighet och 

aggressivitet är stor. Huruvida kvinnor har en sämre statussköld än män ger ej studien svar på. 

Hochschild (2012) menar att maktskillnaderna mellan kvinnor och män också innebär att de 

är sårbara för olika typer av kommersiell exploatering. Kvinnors förmåga att visa värme och 

charm exploateras inom emotionella arbeten. Som vi tidigare beskrev har arbetsgivaren 

kontroll över den anställdes emotionella tillstånd och respondenten beskriver att även i en 

situation som i citatet ovan så kräver arbetsgivaren att den anställde håller sig lugn och ger ett 

trevligt bemötande till kunden ” som alltid har rätt”. 

 

Då det också inom vården innebär en interaktion mellan arbetstagaren och patient samt 

anhöriga, så beskrivs även det som ett arbete av emotionell karaktär (Hochschild, 2012, s. 

147). Respondenterna beskriver hur de får härbärga inte bara sina egna känslor i svåra 
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situationer, utan även patienternas och de anhörigas. En respondent beskriver det på följande 

sätt: 

 
/…/ Det jobbigaste är att härbärgera folks frustration. Jag blir lite som folks soptunna ibland. /…/ 

Ibland är det svårt, för jag vill inte alltid visa mig svag eller klaga så att det pyser över på andra. 

Då är det skönt att vi är två så då kan jag gå till henne och spy ur mig lite. Vi är ju i samma 

position och har förståelse för varandra. Det är det bästa med att vi är två! Det är många tragiska 

öden ibland. /…/ Det är jävligt jobbigt.  

 

Utifrån respondentens svar tolkar vi det som att denne alltid vill leverera en bild av att hon är 

stark och trygg trots att hon upplever situationen som mycket jobbig. Det hon beskriver som 

”folk” är i detta fall svårt sjuka patienter, men även oroliga anhöriga som ställer krav på att 

deras fru, son eller mormor ska få den absolut bästa vården. En skillnad mellan kvinnorna 

inom vård och handels är att de inom vård har tystnadsplikt gällande patienterna och således 

inte kan prata av sig när de kommer hem. De är beroende av varandras sociala stöd för att 

lätta på sådant som känns jobbigt och vi menar att det därför är viktigt att det finns tid under 

arbetspasset som är avsatt till för att prata. I nuläget finns det knappt tid till att ta en kafferast 

tillsammans och vi ställer oss då undrande till när tiden för att ”spy ur sig” finns. 

 

Hochschild (2012) menar vidare att det inte heller spelar någon roll vilket förhållningssätt de 

som utsätts för emotionell belastning använder, de kommer att påverkas oavsett.  

 

4.3 Hur förhåller sig arbetsgivare till den formella lagstiftningen 

(AFS 2015:4)? 
 

I detta avsnitt ska vi besvara studiens tredje frågeställning om hur arbetsgivare förhåller sig 

till den formella lagstiftningen AFS2015:4. De chefer vi intervjuat säger sig arbeta med 

arbetsmiljö på ett systematiskt sätt och har även implementerat det på olika sätt i 

verksamheten. Trots detta uppger de flesta av respondenter att de inte märker av så mycket 

arbetsmiljöarbete. Samtidigt som det fysiska arbetsmiljöarbetet hamnar i skymundan så lyser 

även arbetet med den psykosociala arbetsmiljön med sin frånvaro på flera av de arbetsplatser 

vi varit på.  Resultatet tyder på varierande erfarenheter av arbetsmiljöarbetet, men trots det 

finns det ändå flera samband gällande arbetsmiljöarbetet inom organisationerna som ingått i 

studien.  

 

Arbetsgivaren har ett tvingande arbetsmiljöansvar och kan enligt arbetsmiljölagen 7 kap. 3 § 

(SFS 2013:610) åläggas meddelande både vite och olika förbud om denne inte tar sitt ansvar. 

På de privatägda arbetsplatserna som ingått i studien tolkar vi det som att arbetsmiljöarbetet 

sker högst sporadiskt och är något som sker på order ”uppifrån” vid enstaka tillfällen. Detta 

tyder på stora brister i arbetsmiljöarbetet vilket också styrks av respondenternas tidigare svar 

gällande exempelvis mycket höga arbetskrav och allt för lite resurser. En respondent 

reflekterade angående arbetsmiljöarbete och sa följande: 

Nej vi jobbade inte med arbetsmiljö. Inte över handtaget. Och psykosocial arbetsmiljö det visste 

jag inte ens vad det var då./…/ Förresten vi gjorde ju skyddsrond ibland. Öppnade branddörrar, 

kollade så att de funkade och dammsög bort damm från kablarna så att det inte skulle kunna börja 

brinna. Det gjorde vi… Det var nog liksom viktigare att det inte skulle börja brinna än att 

personalen skulle ha det bra… 

Respondenten hade arbetat på arbetsplatsen i cirka fem år och hade under de fem åren inte 

reflekterat över att de hade ett arbetsmiljöarbete över huvud taget. Respondenten hade vid 
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intervjutillfället avslutat sin anställning hos arbetsgivaren och ställde sig i efterhand frågande 

till varför det varit så och hur det kom sig att det inte var en mer aktuell fråga då de utförde ett 

tungt fysiskt arbete där skador faktiskt skulle kunna uppstå. Hon medger att de hade en 

skyddsrond som de utförde cirka en gång per år där de kontrollerade olika åtgärder ifall det 

skulle uppkomma brand, men det var också allt som utfördes. En respondent inom samma 

bransch reflekterade runt enkätundersökningar i citatet nedan: 

Vi gjorde små enkätundersökningar då och då, en gång per år kanske men de var liksom ingenting 

att ha. /…/ Dels fångade de inte upp själva problemen. Dels är folk skiträdda att fylla i vad de 

tänker och känner för de vågar inte lita på att de verkligen är helt anonyma. Sen händer det ju 

ingenting med resultatet ändå. Resultatet visar att det är ”såhär” men det är ingen som vill veta 

varför eller förändra något. 

Utifrån respondentens svar upplever de att enkätundersökningarna som görs tar onödig tid 

från det faktiska arbetet och kändes onödiga eftersom resultaten inte används för uppföljning 

eller förbättringsarbete utan mer som ett verktyg att ta tempen på arbetsmiljön vid olika 

tillfällen. Av citatet utläser vi också att den psykosociala arbetsmiljön möjligtvis inte alltid var 

helt god på arbetsplatsen utan att det tvärt om var relativt dämpat och lågt i tak. Vad det gäller 

att arbeta vidare med resultaten av olika enkätundersökningar tolkar vi det som att chefernas 

egen inställning till detta var av stor betydelse för uppföljningsarbetet och att mycket av den 

biten påverkades av huruvida chefer hade tid och resurser till att implementera förändringar. 

Inom vården tolkar vi det som att det förekommer mer arbete med arbetsmiljö både den 

fysiska och den psykosociala. Nedan följer ett citat från en av cheferna inom vård och vilken 

hjälp som de anställda kan bli erbjudna: 

Om vi har patienter som är tunga som det är mycket arbete med och mycket jobbigt omkring så 

kommer kuratorn.. Då får vi prata med henne /…/ Ja, det beror på, man kan bli erbjuden både i 

grupp och individuellt! 

Det tycks finnas intentioner hos chefen att de anställda ska kunna få stöd, men studien ger ej 

svar på hur ofta de anställda tar hjälp. Frågan är om de prioriterar att gå iväg och prata med en 

kurator när de knappt hinner ta lunch. 

Utifrån respondenternas svar ser vi att mycket av arbetsmiljöproblemen återfinns i just de 

psykosociala delarna såsom stress, möjligheter till att ta rast och förmågan att kunna släppa 

arbetet när man väl kom hem. Vi tolkar det som att de höga kraven och den låga möjligheten 

till återhämtning, alltså den psykosociala arbetsmiljön är ett större problem än en tung fysisk 

arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön är mer hanterbar då det finns hjälpmedel att använda sig 

av som exempelvis lyftanordningar. Gällande den psykosociala arbetsmiljön tolkade vi det 

också som att chefer och medarbetare vara mer överens om hur arbetsmiljöarbetet såg ut och 

var utformat än i de privata organisationerna. Nedan följer ett citat från en av cheferna inom 

vård gällande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön:  

 
Ja, jo det jobbar vi med, arbetsmiljön, hela tiden. Ganska mycket. Vi jobbar med spegling varje 

dag i de team som de jobbat varje dag (medarbetarna) om något varit annorlunda, om någon känt 

sig ensam, om man kunde gjort något annorlunda och så vidare. Man reflekterar över dagen helt 

enkelt. Det kan hända att någon kommer och säger ” Du, du får komma och vara med här i dag och 

spegla, vi har haft kaos” då får jag vara med och stötta och rota lite i det så att det ska bli bra och 

kännas bra för alla. Var 5:e vecka gör vi det i enkätform, för att få ett stickprov om hur det är, 

kunnat arbeta med det mer och kunna belysa vad som är högt belastat och vad vi behöver göra mer 
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av och så vidare./…/Var 5e vecka har vi APT. Då stämmer vi alltid av arbetsmiljön i grupp och 

stämmer av om det varit något speciellt, några avvikelser eller så….  

Av ovanstående citat framstår det som att de arbetar aktivt med den psykosociala arbetsmiljön 

på arbetsplatsen, och att de strävar efter att fånga upp dessa delar genom att reflektera, prata, 

stötta och göra olika stickprov. Trots detta vittnade både chef och medarbetare om ett tungt 

klimat med mycket stress, underbemanning och svårighet till återhämtning. Vi menar att det 

är bra att göra stickprov och enkätundersökningar men det viktigaste är inte att utföra dessa 

utan det viktiga börjar när arbetet med att förändra och åtgärda det som kommer fram genom 

resultaten. Frågan är om undersökningarna utförs utan att egentligen ha någon större betydelse 

och att de görs ”för att de ska göras” för att organisationerna sen ska kunna hävda att de tagit 

sitt arbetsmiljöansvar. Vi ställer oss också frågande till om personal som inte ens hinner ta en 

rast känner att de orkar lägga tid på att reflektera över sin arbetsmiljö och sedan även ta sig tid 

att utföra dessa undersökningar. Kan det vara så att de bara fylls i snabbt för att de sedan ska 

kunna få tid till sina ordinarie arbetsuppgifter?  

 

Vården är styrd under politiken och beslut som fattas där och detta påverkar i sin tur även den 

psykosociala arbetsmiljön. Cheferna menar att de gjort allt i sin makt för att förbättra den och 

att resten ligger i händerna på politiker. Nedan beskriver en respondent hur frustrerande det 

kan vara: 

 
Då har man från politikersidan beslutat om detta och drivit igenom beslutet till varje pris. Det hade 

ju varit bättre att använda de pengarna och resurserna där de behövs. Hos oss exempelvis, för att 

öppna fler vårdplatser här /…/ Men då har man från politikersidan bara kört på sitt spår utan att 

vara lyhörd för verksamheterna/…/ De (politikerna) kommer på besök ibland men det är ju 

extremt sällan. 

 

Båda organisationerna som deltagit i studien uttryckte sin frustration över att beslutsleden 

mellan avdelning och politiker kändes långa och man tvivlade på om all information gick hela 

vägen fram eftersom man år efter år inte fått gehör på vissa plan.   

 

4.3.1. Institutionell teori 
 

Resultatet från studien tyder på likartade villkor, attityder och arbetssätt hos de organisationer 

som är inom samma bransch. Inom vården återfinns ett mer utbrett arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön medan det inom handels finns ett större fokus på den fysiska 

arbetsmiljön. Gemensamt för de båda är att arbetsmiljön inte är tillfredsställande och att 

arbetsmiljöarbetet halkat efter och bortprioriterats av olika skäl. Likheterna i hur man 

förhåller sig till arbetsmiljö branscherna emellan skulle kunna kopplas samman med 

institutionell teori, organisationsfält och isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009). De 

undersökta organisationerna befinner sig i samma organisationsfält på flera vis. Dels befinner 

de sig inom samma organisationsfält eftersom de alla lyder under svensk lagstiftning, ligger i 

samma region, har avtal med samma fackföreningar och som i detta fall handlar om handels 

och kommunal. Vidare skulle AFS 2015:4 ses som uttryck för en tvingande isomorfism som 

ligger till grund för att tvinga organisationerna att bli mer lika genom att de alla måste följa 

lagen och dess förordningar. Och i och med det upprätthålla ett arbetsmiljöarbete som är 

tillfredsställande enligt förordningen. 

 

Enligt 1-3 § i AFS 2015:4 är syftet att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”. Föreskrifterna 

gäller vidare i ”samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares 
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räkning”. Det är vidare arbetsgivarens ansvar att se till att föreskrifterna följs. Nedan ges ett 

svar från en av respondenterna hur hon håller sig uppdaterad gällande nya lagar och 

föreskrifter gällande arbetsmiljö. Hon svarar även på om hon känner till några nya 

förändringar det senaste året: 

 

 
Ja, absolut (gällande om hon håller sig uppdaterad)!/…/ Ja, då går vi på utbildning.. eller vi ska 

göra det. Ibland hinner vi ibland inte./…/ Nej (gällande om det skett nya förändringar som hon 

känner till). 

 

Gemensamt för respondenterna som ingår i studien och som erhåller personalansvar är att de 

säger sig hålla sig uppdaterade om det kommer någonting nytt och att de då går på utbildning 

för att lära sig om det. Denna respondent svarar även att utbildningarna sker i mån av tid 

vilket allmänt verkar vara en bristvara för chefer vilket också påverkar deras möjligheter till 

att utbilda, utveckla och implementera ett gott arbetsmiljöarbete. Nedan följer ytterligare ett 

citat men nu från en av medarbetarna gällande om det skett några förändringar av hur arbetet 

med den psykosociala arbetsmiljön utförs: 

 
 

Respondent: Öhhhm…..[tänker]. Nej. Inte vad jag märkt. 

 

När vi frågar medarbetarna om de uppmärksammat någon förändring i arbetsmiljöarbete 

under det senaste året har vi fått liknande svar av respondenterna i studien. Av citatet ovan 

kan vi utläsa av vad en medarbetare svarat att denne inte märkt av några förändringar i 

arbetsmiljöarbetet på dennes arbetsplats under det senaste året, trots införandet av AFS2015:4. 

Det bör beaktas att arbetsmiljöarbetet i vissa organisationer från början möjligtvis kan ha täckt 

även psykosociala arbetsmiljöfaktorer på ett bra sätt och att det därför inte har krävts 

genomgripande förändringar efter att AFS 2015:4 trätt i kraft. Med resultaten för den aktuella 

studien är det inte troligt att det gäller för de undersökta organisationerna. Det kan också vara 

så att arbetet med att implementera de nya riktlinjerna inom organisationerna dragit ut på 

tiden av olika orsaker. 

 

Resultaten i studien tyder på att arbetsgivare har svårigheter med att förhålla sig till den 

formella lagstiftningen (AFS2015:4) då chefer och medarbetare inte tycks veta att den finns 

och således inte har lyckats implementera den i sina verksamheter 

 

4.4 Hur ser relationen ut mellan de informella och de formella reglerna på 

arbetsplatsen? 
 

I detta avslutande avsnitt av analysdelen ska vi besvara den fjärde och sista frågeställningen i 

vår studie. Frågeställningen lyder Hur ser relationen ut mellan de informella och de formella 

reglerna på arbetsplatsen? Denna frågeställning har varit ett intressant inslag i studien som 

givit oss mycket att diskutera eftersom de formella och de informella reglerna ofta på ett sätt 

går hand i hand samtidigt som de skiljer sig åt radikalt. Detta sker inte bara på arbetsplatser 

utan överallt i samhället och i vårt vardagliga liv men samtidigt är något vi tänker på dagligen. 

Vi har valt att analysera de formella och informella reglerna på arbetsplatser med hjälp av 

Meyer och Rowans tankar om institutionell teori, institutioner och löskoppling. 
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4.4.1. Löskoppling 
 

När man efter lagändring exempelvis vill implementera en ny lag eller större förändring i en 

organisation ändrar man i organisationens formella dokument såsom, styrdokument, riktlinjer, 

policys och så vidare, detta för att organisationen ska kunna nå upp till de nya förändringarna.  

Eftersom en organisation består av människor återfinns där också institutioner.  

Institutionerna är mycket trögföränderliga och trots att man ändrar den formella strukturen i 

en organisation så är det inte säkert att man i och med det lyckas förändra människornas 

handlingsmönster. Det som uppstår då kallas enligt Meyer och Rowan (1983) löskoppling, 

vilket betyder att trots organisationens försök att ändra den formella strukturen fortsätter 

människor att handla som de gjort förut vilket skapar en klyfta mellan organisationens 

formella och informella struktur. 

 
Arbetsmiljö har vi ju policys för. Det står typ: Vi ska alltid ha rast. Vi får inte använda 

mobiltelefon på arbetstid. Inte röka på arbetstid. Och sånt…Fast, alltså röker på arbetstid det gör 

folk helt enkelt, även fast vi inte får. Men jag tycker nog ändå att vi försöker följa dem. 

 

Utifrån respondentens svar kan vi se hur denne resonerar kring deras arbetsmiljöpolicy. De 

har en policy där det står konkret att man inte får röka på arbetstid men detta ignoreras av 

arbetstagarna på arbetsplatsen. Detta är ett tydligt exempel på en klyfta mellan den formella 

och den informella strukturen på arbetsplatsen där man ändrat eller infört en regel men man 

ändå ser förbi den. Då den formella strukturen oftare är lättare att förändra än vad den 

informella strukturen baserad på människors handlingar är, det vill säga olika typer av 

institutioner är. 

 

Löskoppling sker dock som vi tidigare påtalat överallt och i varje led i organisationen. Nedan 

kommer ett citat av en respondent som reflekterar om arbetsmiljöarbetet på dennes 

arbetsplats. 

 
Som helhet så skulle jag skämmas egentligen för hur jag utförde mitt arbete och allt jag inte visste 

om. 

 

Respondenten tycks nu i efterhand uppleva att hon hade alldeles för lite kunskap om 

arbetsmiljö för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt och för att kunna ta ansvar över 

personalgruppen. Nu i efterhand är hon väl medveten om att hon inte utförde ett bra arbete 

och tycks bli lite förlägen när hon tänker på det. Hon säger också följande: 

 
Jag vet att jag ringde för det var så jävla mycket blanketter som skulle fyllas i då när den här män-

niskan gjorde sig illa. Jag fick köra hem henne för hon typ tuppade av. /…/  

Jag vet att man skulle göra någon tillbudsrapportering.. Jag vet att jag pratade med dem (på 

huvudkontoret) men fick inte hjälp så jag fick ju aldrig in alla de där blanketterna som man skulle 

få in på rätt sätt. Så det blev aldrig en korrekt rapportering på hennes skada då. 

 

 

Utifrån respondentens svar kan vi dra andra slutsatser om löskoppling. Enligt formella regler 

om arbetsmiljö så ska arbetsgivaren anmäla arbetsskador och tillbud som skett på 

arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket. Respondenten i fråga försökte tillämpa organisationens 

riktlinjer om hur man anmälde ett tillbud på arbetsplatsen men kunde på grund av bristande 

stöd, kunskap och information inte fullgöra den rapporteringen. Rapporteringen blev helt inte 

av för att administrationen runt den var för krånglig och/eller tidskrävande. Detta menar vi 

tyder på en löskoppling där man inom organisationen inte har klarat av att informera chefer 

och personal om hur de ska följa de interna riktlinjerna för att fullgöra den typen av 
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dokumentation som skall göra vid en arbetsskada. Nedan följer citat från andra respondenter 

som även de haft personalansvar. Även dessa respondenter bekräftar den informationsbrist 

och okunskap de känner att de hade nu i efterhand från sina tidigare erfarenheter av 

arbetsmiljöarbete. Det första citatet nedan kommer från en respondent inom handels. Det 

andra citatet kommer från en respondent som arbetar inom vården. 
 

Jag vet inte om jag gjorde så mycket fel men jag gjorde inte så himla mycket bra heller.  

 

Det var så mycket som jag inte visste att jag skulle göra då… 

 

Citaten bekräftar att det inte är unikt att enskilda chefer känner att de har eller har haft 

bristande kunskap, tid, möjligheter, resurser eller information om hur man ska utföra ett 

tillfredsställande arbetsmiljöarbete. Nedan följer ett citat som tyder på att informella regler 

kan få företräde och vi tolkar det som att det kan bero på tidsbrist: 

 
Men Gud, jag hann ju inte ta in mer personal även fast vissa jobbade mycket. Det kom ju upp 

varningar i systemet som bara: VARNING! veckovila! Veckovila!!!! Och jag bara tryckte bort allt 

sådant! Det är ju också fel! 

 

Vi ser här att respondenten bortser från formella regler för att få det dagliga arbetet att 

fungera, vilket faktiskt kan ses som ett brott mot arbetsmiljölagen. Detta är förmodligen inte 

positivt i ett långsiktigt perspektiv då det påverkar de anställda negativt. Detta anser vi tyder 

på att organisationer ofta rekryterar till chefstjänster utan att ansvara för att cheferna har de 

kvalifikationer, kunskaper, resurser och möjligheter de behöver för att utföra sitt arbete med 

det ansvar som det innebär på ett tillfredsställande sätt. Respondenterna menar vidare att det 

inte bara handlar om att arbetsmiljöarbetet skulle vara tillfredsställande utan att det också 

handlade om en personlig press att göra bra ifrån sig med de medel man hade och de krav 

man kände på sig själv i början av en anställning. I citatet nedan kan vi utläsa problematik 

som kan uppstå gällande regler på arbetsplatsen: 

 
Hon skiter i många regler som hon själv sätter upp. Ena dagen sätter man upp en lapp med regler 

på väggen. Dagen efter bryter chefen mot reglerna. Om man ifrågasatte så bara skrek hon ju åt en! 

 

Vi menar att det finns mycket frustrationen över vad respondenten och antagligen även 

dennes chef kände inför olika regelverk som fanns på arbetsplatsen. Här infördes regler på 

arbetsplatsen som inte gick i linje med medarbetarnas normer vilket var frustrerade för 

arbetstagarna. De formella reglerna blev här något som hängde på väggen och samlade damm 

medan det informella reglerna tickade på som förut. Ett liknande scenario kommer i följande 

citat: 

 
Jag vill liksom veta varför man inte får göra si eller så. Men det kan inte chefen svara på. Då finns 

det liksom ingen vits med reglerna. De fyller ingen som helst funktion. Jag blir vansinnig när det 

inte finns någon anledning till för VARFÖR man gör en viss procedur. Speciellt när den inte är 

den enklaste, effektivaste vägen. 

 

Citaten ovan behandlar mycket frustration hos medarbetarna och hur de känner ifråga om 

olika regler på arbetsplatsen. Utifrån citatet tolkar vi att respondenten vill förstå 

bakomliggande orsak till att regler sätts upp och funktionen för varför de ska finnas för att de 

för respondenten ska bli legitima att följa. Resultatet tyder på att det är den här typen av 

formella regler som skapar den största löskopplingen. Det gäller då alltså formella regler som 

skapats av någon utomstående och inte förklarats på arbetsplatsen. De känns för medarbetarna 

inte relevanta för dem och ignoreras då istället för att implementeras i verksamheten. 
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Skillnaden mellan handels och vård är att inom vården förstår de anställda innebörden av 

reglerna och varför de finns och blir således lättare att ta till sig. Nedan följer ett citat från 

vården om formella regler som regler och rutiner: 

 
Ja, allting är uppstyrt utefter rutiner och regler. Vi jobbar utefter PM. Där finns ju allt med som vi 

ska hinna på ett arbetspass. Bara att bocka av. Rutinen är att vi kommer på morgonen och då får vi 

rapport från nattpersonalen, sedan sitter vi och läser sedan har vi morgonmöte och sedan går vi ut 

och jobbar. Morgon mötet är till för att kolla av läget /…/ Det är ju jätteviktigt att ha ett sånt möte. 

 

Respondenter som de ovan känner alltså att rutiner och reglers funktion är tydliga och har ett 

tydligt syfte vilket gör att de har en helt annan inställning till reglerna. Här har reglerna fått en 

tydlig innebörd och varit lättare för medarbetarna att ta till sig vilket har gjort reglerna 

legitima så att de på så vid implementerats i verksamheten och i det dagliga arbetet. I studien 

kan vi tydligt se att löskopplingen mellan den formella och den informella strukturen är 

mycket mindre på arbetsplatser där innebörden och anledningen till reglerna i den formella 

strukturen inte varit lika abstrakta för medarbetarna.  

 
Det är så lätt att säga i skolan ”så här ska ni göra” men i verkligheten funkar det ju inte riktigt så” 

 

En annan löskoppling som vi också ser tydligt i studien är löskopplingen mellan skola, 

utbildning och arbetslivet. Respondenterna inom vård yrkena menar att man får lära sig en rätt 

väg under utbildningens gång och att man sedan kommer ut till mycket komplexare fall än 

vad man väntat sig där det sällan finns enbart en väg att gå och att det till en början känns 

övermäktigt att hantera då det skapar en stor stress hos nyanställda medarbetare. 

 

Så för att sammanfatta och slutligen besvara vår fjärde och sista frågeställning om hur 

relationerna ser ut mellan de informella och de formella reglerna på arbetsplatsen så blir vårt 

svar att varje arbetsplats är unik och det ser olika ut överallt. Dock kan vi se många 

gemensamma drag mellan organisationerna som ingått i studien. Ett gemensamt drag är att de 

respondenter som erhåller ett personalansvar ofta inte har den tiden de skulle behöva för 

fortbildning inom arbetsmiljöområdet. De har alla lärt sig mycket om arbetsmiljöarbetet 

genom att de ”gått på egna nitar”. Löskopplingen mellan formell och informell struktur 

återser vi i alla organisationer som ingått i studien. Den är dock inom organisationer som 

implementerat policys, riktlinjer och rutiner i verksamheten genom att informera medarbetare 

om bakgrunden till regler inte lika omfattande som i organisationer där regler verkar komma 

”uppifrån” utan medarbetarnas förståelse för bakgrunden till reglerna. Löskopplingen verkar 

dock inte vara av ondo utan en förutsättning för att få arbetet i organisationen att kunna 

fortlöpa. Vi har valt att förklara hur löskopplingen ser ut inom de organisationer som vi 

undersökt, genom bilden nedan: 
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Figur 6: Författarnas egen bild av formell-, informell struktur och löskoppling.  
 

I bilden till vänster ser vi hur förhållandet mellan den formella och den informella strukturen 

ser ut inom den traditionella organisationsteorin. Där utgår man från att organisationer är 

rationella och ingen löskoppling sker. I bilden till höger ser vi hur förhållandet mellan formell 

och informell struktur ser ut inom den institutionella teorin. Löskopplingen kan där ligga som 

en klyfta mellan den formella och den informella strukturen. Ju större löskopplingen är ju 

större är klyftan och således även sammanhanget mellan den formella och den informella 

strukturen i en organisation. Ett gemensamt mönster utifrån studiens resultat är att det 

förekommer löskoppling och organisationerna stämmer därför in på beskrivningen som ges 

till den högra bilden. Löskopplingen sker bland annat då organisationer bortser från 

arbetsmiljölagen genom att inte ha tillräckligt med resurser, att anställda inte kan ta sina raster 

eller gå hem enligt schemat eller när man handlar mot föreskrifter och riktlinjer som finns på 

arbetsplatsen. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 

I det femte och även uppsatsens sista avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat som vi 

kommit fram till i studien. Vi kommer också att föra en diskussion runt studiens slutsatser och 

ge förslag på framtida forskning. Avsnittet avslutas med några korta slutord för studien. 

 

5.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien är att förstå kvinnors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön och 

varför den inte tycks förbättras, trots de nya föreskrifterna i AFS 2015:4. Vi har arbetat utifrån 

studiens fyra frågeställningar. Med en ambition att tydligt besvara våra frågeställningar 

kommer slutsatserna att redovisas under tillhörande frågeställning. 

 

5.1.2 Vilka erfarenheter har kvinnor inom handels och vård- och 

omsorgsyrken gällande deras arbetsmiljö? 
 

Vi har valt att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön utifrån Karaseks krav- kontroll- och 

stödmodell. Inom organisationerna är arbetskraven mycket höga vilket innebär att de anställda 

ofta är stressade på grund av den ohälsosamma belastningen. Det upplevs som i stort sett 

omöjligt att kunna ta hela sin lunchrast och ofta får respondenterna också stå över en kortare 

fikapaus. De höga arbetskraven innebär också att respondenterna arbetar övertid och har svårt 

att släppa jobbet när de kommer hem. Det finns lite tid till återhämtning och flera av 

respondenterna arbetar eller vill arbeta deltid för att få mer tid till återhämtning och 

privatlivet. Respondenternas intentioner och då framförallt hos de som har en chefsbefattning 

är att ha egenkontroll i arbetet genom att upprätta dagsplaneringar och PM att arbeta efter. Då 

organisationerna befinner sig i en miljö som innebär mycket interaktion med andra människor 

och då arbetet även innebär att de befinner sig i en slags kedja där de är beroende av andra, 

verkar det i stort sett omöjligt att hålla sig till planeringen. Det finns respondenter som är 

medvetna om att utgångsläget ser ut så och har en strategi som innebär att prioritera bland 

arbetsuppgifterna istället för att stressa upp sig. Den utarbetade strategin verkar vara ett 

resultat från många års erfarenhet inom branschen och det finns en möjlighet att det därför 

kan vara svårare för de med mindre erfarenhet att hantera situationen. Möjligheten till 

egenkontroll för de av respondenterna som inte har en chefsbefattning beskrivs som mycket 

liten. Då arbetskraven är höga och möjligheten till egenkontroll låg blir det extra viktigt med 

ett stort socialt stöd från kollegor och chefer, vilket samtliga av respondenter också beskriver 

att de har. Flera av respondenterna beskriver hur nära de står sina kollegor, hur de stöttar 

varandra och de ser varandra i stort som en familj. De trivs så pass bra med varandra att några 

av dem även umgås på fritiden. Då de anställda inte får bekräftelse för sitt arbete så har det 

troligtvis skapats buffertgrupper som innebär att de anställda skapar energi dem emellan och 

detta blir även deras strategi för att behålla engagemanget i arbetet.  

 

5.1.3. Får könssegregeringen konsekvenser för kvinnors arbetsmiljö, i så 

fall hur? 
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Det finns en könsarbetsdelning som innebär att vissa arbetsuppgifter utförs av de kvinnliga 

anställda medan andra utförs av de manliga anställda inom organisationerna. De kvinnliga 

arbetsuppgifterna inom organisationerna kan ses som lägre kvalificerade och kan exempelvis 

innebära att tömma papperskorgar eller bädda sjukhussängar. Respondenterna beskriver hur 

det finns en intern segregering på arbetsplatsen och att denna innebär att kvinnorna som också 

har en underordnade position gentemot männen står för att utföra största delen av dessa 

okvalificerade arbetsuppgifter. Det finns en möjlighet att kvinnorna utför dessa som ett 

resultat av de sociala strukturer som finns både inom organisationer med också i samhället. En 

faktor som tyder på det är att uppdelningen görs per automatik och inte genom medvetna val. 

Det finns svar som tyder på att kvinnorna inte släpper in männen och låter dem utföra de lägre 

kvalificerade arbetsuppgifterna. Som så många andra kvinnor befinner sig respondenterna 

inom vård och handels. Inom dessa branscher utsätts de anställda för emotionell belastning 

och respondenterna beskriver hur de utsätts för både kritik och ohövlighet från kunder, 

patienter och anhöriga. De beskriver också att de fungerar som en slags soptunna för andras 

känslor och får lägga sina egna känslor och behov åt sidan. Den emotionella belastningen 

påverkar respondenterna så pass mycket att det i sin tur påverkar deras privatliv. 

Könsarbetsdelningen innebär också att männen inom organisationerna i större utsträckning 

väljer bort arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för emotionell belastning än kvinnorna. 

Inom vård utför de exempelvis arbetet med att dokumentera mer än kvinnor som istället väljer 

att ge lite extra omvårdnad eller service till patienter och kunder.  Det upplevs som omöjligt 

för respondenterna att inte på ett eller annat sätt påverkas av av sitt arbete och att de i många 

fall för tränga undan sina egna känslor och behov. Resultaten visar på att fler män befinner sig 

högre upp inom organisationerna och att respondenterna som är kvinnor tror att de får arbeta 

hårdare för att bli betrodda som chefer än männen.    

 

5.1.4 Hur förhåller sig arbetsgivare till den formella lagstiftningen (AFS 

2015:4) 
 

Utifrån resultaten från studien är det svårt för både chefer och medarbetare att förhålla sig till 

den formella lagstiftningen AFS 2015:4. De respondenter i studien som har en chefsbefattning 

säger alla att de håller sig uppdaterade gällande nya lagar genom att de får information från 

exempel huvudkontoret eller att de får utbildning. Resultaten tyder dock på att information 

om nya lagar med mera inte når fram till cheferna och att de bara går på utbildning om de har 

tid. Enligt resultaten är tid en bristvara så sanningen tror vara att det blir mycket svårt att hålla 

sig uppdaterad. Vi finner skillnader mellan vård och handels i arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön. Inom handels sker arbetsmiljöarbetet mycket sporadiskt och det är då främst den 

fysiska arbetsmiljön som står i fokus genom att exempelvis en skyddsrond utförs för att se att 

nödutgångar inte är blockerade och att det är rätt tryck i brandsläckarna. Vi finner inget som 

tyder på att det överhuvudtaget sker arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön inom 

handels. Inom vården tyder resultaten på att arbetet med den fysiska arbetsmiljön är relativt 

högt då det finns olika hjälpmedel som exempelvis lyftanordningar och liknande att använda 

sig av vid behov. Inom vården arbetar organisationerna med ”spegling” för att fånga upp den 

psykosociala arbetsmiljön och det utförs både enkätundersökningar och stickprov för att mäta 

den. Studien ger dock ej svar på hur uppföljningsarbetet med undersökningarna hanteras och 

vad det leder till. Chefer och medarbetare inom vård var mer överens om hur 

arbetsmiljöarbetet såg ut än vad de var inom handels. Till skillnad från de privatägda 

butikerna inom handels så är vården styrd under politiken, vilket kan innebära en viss 

frustration då vissa beslut inte går i linje med verksamhetens behov samt att beslutsleden 

upplevs som långa. Inom båda branscherna förhåller sig organisationerna till 



51/60 

 

arbetsmiljöarbetet på ett sätt som kan kopplas samman med institutionell teori, 

organisationsfält och isomorfism. Organisationerna befinner sig inom samma 

organisationsfält och blir genom det mer och mer lika vilket i sin tur kan innebära att arbetet 

med arbetsmiljön utförs på ett liknande sätt. 

 

5.1.5. Hur ser relationen ut mellan de informella och de formella reglerna 

på arbetsplatsen? 
 

I studien har vi kommit fram till att det sker en löskoppling mellan den informella och den 

formella strukturen inom alla organisationer och på alla nivåer. Löskopplingen ser olika ut 

inom olika organisationer men framför allt har vi sett att löskopplingen varit störst i de 

organisationer där regler och rutiner skapats utanför arbetsgruppen. Arbetsgruppen har då inte 

kunnat påverka reglernas utformning och har vid fler tillfällen även inte informerats om 

bakomliggande orsaker till varför reglerna skapats och är viktiga. Resultatet av detta har varit 

att man på ett eller annat sätt förbisett reglerna och arbetat på det sätt som ansett varit 

effektivast eller mest gynnsamt för individerna själva. Vi har också sett att det förekommit 

löskoppling som varit oavsiktlig där man velat göra som de formella reglerna säger men inte 

fått utrymme för det i verksamheten för att man varit under för hård tidspress, haft för lite 

resurser, kunskap eller stöd till att utföra moment eller uppgifter som de bör utföras enligt den 

formella strukturen. Där löskopplingen verkat minst har vi sett sambandet att man gjort 

anledning och orsakerna till att reglerna finns och varför man bör följa dem klart tydliga för 

individerna i organisationen. Vår slutsats är att om individerna förstår innebörden av en regel 

så har de lättare att se den legitim och anpassa sig efter den. Regelverket blir på så vis lättare 

att implementera i verksamheten och löskopplingen blir i det avseendet mindre omfattande. 

Resultatet tyder också på att man exempelvis på chefsnivå arbetar mycket med att släcka 

bränder, det vill säga hantera akuta händelser som kommer upp under dagen, snarare än att 

arbeta strukturerat och förebyggande med arbetsmiljön. Medarbetare har även de sett förbi 

flera arbetsmiljörelaterade regler för att de helt enkelt inte har tid att utföra arbetet enligt vad 

den formella strukturen kräver. Löskoppling har då på grund av tidsbristen varit en enda 

förutsättningen för att få det dagliga arbetet att fungera. 

 

5.2 Diskussion 

 
I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion om studiens slutsatser. För tydlighetens 

skull har vi har valt att diskutera de fyra frågeställningarna var för sig. Vi kommer även att 

presentera förslag på vidare forskning samt hur arbetet med arbetsmiljö kan stärkas. Vi 

avslutar avsnittet med reflektioner över studiens process och vilka styrkor samt svagheter som 

kan finnas i studien. 

 

Slutsatsen gällande att kvinnor har en bristande psykosocial arbetsmiljö samt andra villkor än 

männen menar vi är intressant. Samtidigt som organisationer får fler föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket att förhålla sig till gällande den psykosociala arbetsmiljön så ökar kvinnors 

sjukskrivningar. Även tidigare generationer av arbetande kvinnor har haft en arbetsmiljö och 

villkor som kunnat beskrivas på ett annat sätt än männens, där arbetsuppgifterna varit 

okvalificerade och lönerna lägre (Wahl et al, 2014, s. 64). Slutsatserna i studien visar på att 

arbetskraven är allt för höga i förhållande till resurserna och att möjligheten till återhämtning 

och rekreation är oerhört begränsad. Detta kan handla om problem på organisatorisk nivå 

vilket bland annat innebär att verksamheten inte är planerad utifrån ett perspektiv som tar 
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hänsyn till varken individen eller AFS 2015:4 och dess föreskrifter gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns en möjlighet att planeringen sker med en 

för kortsiktig bild gällande exempelvis personalkostnader men med en ökad bemanning så 

kan troligtvis de höga arbetskraven minska samtidigt som möjligheten till återhämtning ökar. 

Detta skulle i ett långsiktigt perspektiv kunna innebära lägre sjukskrivningskostnader, lägre 

kostnader för rekrytering då personalen stannar längre inom organisationen och det skulle 

också kunna resultera i ett mer hållbart arbetsliv för kvinnor inom vård och handels. 

Slutsatserna om de höga arbetskraven och den låga möjligheten till egenkontroll känns relativt 

hållbar då det rent konkret går att se att dagsplaneringar inte håller och att de anställda inte 

kan ta varken sin lunch eller kafferast. I våra slutsatser går att läsa att det sociala stödet bland 

chefer och kollegor inom organisationerna är oerhört högt vilket förmodligen är mycket 

värdefullt. Det sociala stödet fungerar som ett skydd då arbetskraven är höga och möjligheten 

till egenkontroll är liten. Det sociala stödet är också den enda del som de anställda själva kan 

påverka och det kan vara så att de ställer upp och stöttar varandra så mycket de bara kan för 

att försöka påverka sin arbetsmiljö till det bättre. Slutsatsen att det sociala stödet är högt och 

att det är värdefullt, är också relativt hållbart, men det finns svagheter runt hur vi kan uttala 

oss om att det skyddar. Vi menar att det behövs insatser på organisatorisk nivå och att man ser 

personalen som en tillgång värd att investera i för ett mer hållbart arbetsliv. Dessa insatser bör 

ses ur längre perspektiv där investeringen ger utdelning på sikt. Ökad bemanning, ökad 

möjlighet till återhämtning och en möjlighet att påverka mer i sitt arbetsliv kan komma att bli 

viktiga faktorer för ett hållbart arbetsliv framförallt för kvinnor. Förslag på framtida forskning 

kan vara huruvida de som blivit sjukskrivna har haft ett högt eller lågt socialt stöd kan vara 

intressant för att kunna värdera betydelsen av stödet.  

 

Vi tycker också det är intressant att ingen av respondenterna själva säger att de har en dålig 

psykosocial arbetsmiljö men när vi ges en tydlig bild av deras villkor och förhållanden så kan 

den inte beskrivas som tillfredsställande. Till skillnad från Olsson (2008) som beskriver att 

alla hennes respondenter är oerhört arga så är de som ingår i vår studie väldigt milda och 

ödmjuka. Visst berättar de om arbetsvillkor som man inte kan tro är sanna, men samtidigt som 

de berättar så är det nästan som att de skojar lite runt det eller rycker på axlarna som att, jaja 

det finns inget att göra så här ser det ut inom vård och handels. Sker det en slags glorifiering 

från de anställda och görs det som ett skydd för att orka arbeta under dessa förhållanden eller 

som ett skydd för att inte skada organisationen? En annan tänkbar orsak kan vara att om de 

anställda aldrig arbetat under andra villkor så är detta vad de anser som ett normalläge. 

Ytterligare en faktor som kan vara av betydelse är att vi känner respondenterna och att de inte 

vill lämna ut sig själva för mycket. Vi vill poängtera att en bristande arbetsmiljö aldrig borde 

få anses som normalt eller okej. Vi kan dock inte dra några slutsatser gällande detta då studien 

ej besvarar ämnet. 

 

Slutsatsen om att de sociala strukturerna och könssegregeringen på arbetsmarknaden har 

negativa effekter för kvinnor anser vi vara hållbar. Ända sedan kvinnorna gjorde entré på 

arbetsmarknaden har de sociala strukturerna som talar om för oss hur vi ska vara och vad som 

passar oss utifrån vilket kön vi har, fått konsekvenser för kvinnor. Precis som i linje med 

Arbetsmiljöverket rapport om kvinnor och deras arbetsmiljö (2017) så visar vår studie på att 

den emotionella belastningen som kvinnor exponeras för oftast återfinns inom de 

kvinnodominerade branscherna. Arbetsmiljöverket menar vidare att det inte handlar om att 

kvinnor är sämre lämpade än männen för att klara av den emotionella belastningen utan att det 

handlar om att de exponeras så mycket för den.  Vi anser att det finns två tänkbara lösningar 

på problemet men vi är väl medvetna om svårigheterna med det. Den första lösningen är att 

med kraft bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Det har ingen betydelse att kvinnor 



53/60 

 

gör entré i mansdominerade yrken så länge inte männen återfinns i kvinnodominerade yrken. 

Om männen förflyttar sig ger det också möjlighet att höja statusen inom dessa yrken då 

mannen fortfarande ses som norm och har en överordnat position jämfört med kvinnorna. Den 

andra lösningen kan vara att se till att faktiskt förbättra kvinnors arbetsvillkor rejält inom vård 

och handels. Respondenterna påverkas negativt då arbetet är så pass krävande att privatlivet 

blir lidande. Om kvinnorna inte harvarken tid eller ork till sitt privatliv om de arbetar 40h/v. 

så kanske det innebär att arbetet är så pass krävande att 35h/v. eller liknande ska räknas som 

heltid. Det behövs också ett aktivt arbete med att bryta den könsuppdelning som sker per 

automatik inom organisationerna och som troligtvis görs utifrån de sociala strukturer som 

finns. Vid ökad medvetenhet hos chefer gällande genus kunde arbetet troligtvis bli mer aktivt 

runt att bryta vad som anses som kvinnliga och manliga arbetsuppgifter. Det är också viktigt 

att de anställda blir medvetna om genusfrågor för att inte ”göra som man alltid gjort”.  

 

Gällande slutsatserna för hur arbetsgivarna förhåller sig till AFS 2015:4 visar resultaten att 

ingen av respondenterna ens vet att AFS:en existerar. Det blir således svårt att ge ett resultat 

på hur de förhåller sig till den, men vi har ändå valt att diskutera för hur arbetet ser ut idag. 

Att de respondenter som är chefer menar att de håller sig uppdaterade gällande nya 

förändringar tycks inte stämma. Frågan är om det högre upp inom organisationerna arbetas 

med att få ut bestämmelserna i AFS:en. Kanske kan det vara så att implementeringarna är 

tänkta att ske över en längre tid. Det verkar vara ett glapp mellan de olika nivåerna inom 

organisationen. Vi anser att detta innebär brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet då 

organisationerna inte lyckas kommunicera ut informationen särskilt då arbetsgivaren har 

ansvar för arbetsmiljön. Det bör tas i beaktning att studien är relativt liten och att det är 

omöjligt att empiriskt generalisera utifrån den, men utfallet om denna ovisshet kring den 

formella lagstiftningen angående arbetsmiljö är ändå en ögonöppnare till att förstå varför 

arbetsmiljöarbete ofta kommer i skymundan och blir eftersatt. Vi anser att chefer i 

organisationer gör så gott de kan med de medel de har och att bristen i arbetsmiljöarbetet inte 

ligger på en enskild person utan snarare är ett fel på organisatorisk nivå. Slutsatserna tyder på 

att arbetet utförs olika inom vård och handels och en tänkbar möjlighet till det kan vara att 

inom landstinget bör arbetet vara mer transparent då det är sannolikt att organisationerna blir 

synade oftare än de inom handels. Det kanske inte är lika märkbart om det inte sker arbete 

med arbetsmiljön inom handels. Något som också kan påverka tror vi kan vara 

utbildningsnivån på cheferna. Vi menar att det borde vara obligatoriskt för alla chefer att få en 

utbildning i arbetsmiljö och vilka risker och konsekvenser det kan innebära att ta sitt 

arbetsmiljöansvar.  Förslag på framtida forskning kan vara att se hur utbildningsnivån på 

chefen ser ut i förhållande till sjukskrivningstal inom organisationen. 

 

Gällande resultatet för den fjärde frågeställningen hur relationen ser ut mellan de informella 

och de formella reglerna på arbetsplatsen så tolkar vi det som att löskoppling sker på alla 

nivåer inom en organisation. Vi vågar säga att resultatet är hållbart då vi tydligt kan se att 

löskoppling är en del av vardagen inom organisationerna. Vi menar att detta inte behöver vara 

till ondo utan snarare möjligtvis en förutsättning för att organisationer ska kunna hantera sin 

vardag. När de anställda drabbas av tidsbrist, har för lite resurser och kunskap så faller det sig 

naturligt att man löser uppkomna situationer på ett så effektivt sätt som möjligt och detta kan i 

sin tur innebära att en löskoppling sker gentemot de formella reglerna. Det kan tänkas att 

löskoppling idag ligger närmre till hands än vad det gjorde förr när många anställda 

exempelvis befann sig inom industrier och arbetade efter löpande band principen. Utrymmet 

till att gå förbi de formella reglerna kan då ha varit mindre. Resultaten tyder på att när de 

anställda förstår meningen med varför formella regler finns så är chansen större att de håller 

sig till dessa. Om det finns regler som skapats men inte har getts någon förklaring till varför 
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de finns, tyder svaren på att de lätt förbigås. Löskopplingen tycks kunna ske avsiktligt där 

man med meningen gör på ett annat sätt än hur de formella reglerna beskriver att de ska 

utföras men löskopplingen kan också ske oavsiktligt och detta sker exempelvis när en chef 

inte vet vilka krav arbetsmiljölagen ställer på denne och vilket ansvar som arbetsgivare har. 

Vi menar att om en chef exempelvis ska påbörja arbetet med att implementera AFS 2015:4 i 

verksamheten så förutsätter det i första hand att det finns en tydlig kommunikation från de 

högre upp inom organisationen som ska se till att cheferna har förutsättningar i sitt arbete. 

Efter det så är det förmodligen av största vikt att de anställda förstår varför dessa nya 

föreskrifter tagits fram och vad målet med dem är. Om de anställda får information om detta 

så är det inte troligt att någon motsätter sig till att arbeta utifrån de kravs som ställs särskilt då 

ett gemensamt mönster för dem alla är att de arbetar i en mycket bristande psykosocial 

arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har förmodligen en stor uppgift i att kommunicera ut de nya 

föreskrifterna till chefer men även se till att de anställda faktiskt får reda på vad de har rätt till. 

Framtida forskning skulle kunna handla om att undersöka hur lång tid det bör ta för 

implementeringar att genomföras i organisationer.  

 

Vi har under utbildningen många gånger reagerat och diskuterat om allt som anställda har rätt 

till enligt exempelvis lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. Vi 

har också genom många års erfarenhet på arbetsmarknaden själva sett att dessa formella regler 

ofta får vika undan till fördel för organisationernas informella regler. Vi har varit upprörda 

och förbryllade över hur detta kan vara möjligt, men kan nu med en ökad förståelse faktiskt 

förstå varför det sker. Visst är det lätt att i teorin vara en paragrafryttare och veta hur allt bör 

vara, men där ute i verkligheten på arbetsmarknaden är det så mycket som spelar in och måste 

tas hänsyn till om organisationer ska överleva. Vi kan nu också se hur löskoppling sker 

överallt och hur det måste ske för att saker ska fungera. Trots att löskoppling tycks vara ett 

sätt att överleva kan vi ändå önska att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter kunde få mer 

utrymme i organisationer. 

 

I diskussionsdelen har vi kortfattat redogjort för förslag för framtida forskning. Vi menar att 

de största utmaningarna inte ligger i att hitta nya intressanta områden, perspektiv eller 

företeelser inom kvinnors psykosociala arbetsmiljö att studera och forska runt. De absolut 

största utmaningarna menar vi handlar om att faktiskt börja göra skillnad. De anställda inom 

vård och handels, men även regeringen, arbetsmiljöverket och ansvariga inom organisationer 

måste sätta ner foten, det är bra nu, nu räcker det! Visst går det att sitta bakom ett skrivbord 

och arbeta fram nya bestämmelser och AFS:ar, men svårigheten ligger i att implementera 

föreskrifterna i verksamheterna. Det har nu gått över ett år sedan AFS 2015:4 som var tänkt 

som ett ökat skydd för bland annat kvinnor med en bristande psykosocial arbetsmiljö trädde i 

kraft, men ingen av de intervjuade respondenterna vet ens om att den finns och i och med det 

faller också det nya skyddet. Nu behövs det krafttag för att informera och ställa krav på 

arbetsgivarna, men även att upplysa dem om hur deras personalkostnader faktiskt kan minska 

på sikt om de har anställda som får möjlighet till återhämtning och möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. Ingen kvinna eller man ska behöva tolerera den arbetsmiljö och de 

arbetsvillkor som tycks ses som normala inom vård och handels.  

 

5.3 Slutord 

 
Det har nu blivit dags att formulera de sista meningarna för studien och det gör vi genom att 

reflektera över arbetsprocessen kring studien.  
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När det väl blev bestämt att vi skulle utföra studien tillsammans var det dags att komma 

överens om vilket ämne vi ville studera. Vi diskuterade fram och tillbaka och det resulterade 

till slut i att vi ville skriva om kvinnor och deras psykosociala arbetsmiljö. En anledning till 

att vi tyckte detta var intressant var att vi själva är kvinnor och har arbetat inom de branscher 

som undersökts och med arbetsvillkor som stundtals känts ovärdiga.  

 

Arbetet har flutit på bra och det har varit en lärorik process på många vis. Ett problem för oss 

och som ofta uppstår är att när vi blir engagerade så skenar det iväg och vi kan ha svårt att 

hålla oss till en smal, rak väg. Vår handledare Jonas Axelsson har varit oerhört värdefull för 

oss och har dragit in oss på den smala vägen igen när vi skenat allt för mycket. En svaghet i 

studien kan vara att vi är bekanta med flertalet av respondenterna. Det finns en möjlighet att 

respondenterna tagit lättsamt på undersökningen och att de inte har velat lämna ut exakt hur 

de känner gällande villkoren på deras arbetsplats till oss. Det skulle kunnat ha påverkat svaren 

de lämnat till oss. Det kanske kan uppfattas som lite obekvämt att dels lämna ut information 

om sin arbetsplats och samtidigt också lämna ut att man inte trivs eller arbetar inom en 

organisation med brister i arbetsmiljön. En styrka anser vi vara våra breda förförståelse som 

också blir användbar då det är en kvalitativ undersökning. Vi upplever att förförståelsen har 

varit en stor tillgång när vi vid arbetet med analysen försökt vända och vrida på informationen 

som respondenterna givit oss. En stor fördel anser vi också är att en av oss har många års 

erfarenhet från vården och en av oss från handels. Detta har gett ett brett perspektiv i våra 

diskussioner. Lika spännande som det var att kliva in på universitet för tre år sedan, lika 

spännande är det att nu få komma tillbaks till arbetslivet. 

 

I början på terminen skakade vi hand på att vi skulle ha en rak kommunikation och vara 

tydliga mot varandra för att inte skapa allt för mycket spänningar oss emellan. Trots våra 

olikheter där den ena ville påbörja skrivandet helst innan terminen startat och den andre 

jobbar bäst under tidspress så står vi nu här, fortfarande med en stark vänskap och oändligt 

mycket ämnen att fortsätta diskutera i framtiden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 

 

Arbetsmiljö - Institutionell teori - Löskoppling 
Kan du beskriva din arbetssituation 

-vilken roll du har? 

-hur mycket arbetar du? 

-hur länge har du arbetat här? 

 

Vad innebär en god arbetsmiljö för dig? 

 

Upplever du att ni har en god arbetsmiljö?  

 

Finns det saker som går att förbättra, i så fall vad? 

 

Hur arbetar ni med och lyfter arbetsmiljöfrågor på er arbetsplats? Är medarbetare aktiva i 

arbetsmiljöarbetet? 

 

Håller du dig uppdaterad gällande nya föreskrifter och lagar för arbetsmiljön? 

 

Känner du till om det skett några förändringar inom Arbetsmiljölagen senaste året? 

 

Arbetar ni med styrdokument, policys och riktlinjer? 

 

Har du möjlighet att vara med och påverka utformningen av dessa? 

 

Vet du om och hur dessa används i den dagliga verksamheten?  

 

Beskriv vilken funktion dessa dokument fyller hos er, och i så fall varför? 

 

Finns det svårigheter att förhålla sig till alla lagar, policys och föreskrifter när man ska utföra 

den dagliga driften? Kan de ibland få stå ut sidan till fördel för informella regler? (Vi kommer 

att ge exempel på vad vi menar) 

 

Hur ser er personalomsättning ut? 

 

Är det lätt eller svårt att få vikarier till er arbetsplats? 

 

Krav-Kontroll och Stöd 
Hur ser din arbetsmängd ut i förhållande till den tid du har att utföra dem på? 

 

Behöver du arbeta på raster och arbeta övertid? 

 

Tänker du på jobbet/jobbar du hemifrån ibland? 
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Känner du dig stressad på jobbet? 

 

Följer den känslan i så fall med dig hem? 

 

Hur går planeringen till av vilka arbetsuppgifter du har för dagen och hur de ska utföras? 

 

Hur upplever du förhållandet mellan dina kunskaper/kompetenser i förhållande till hur väl du 

kan utföra dina arbetsuppgifter?  

 

Hur ser samarbetet ut med dina kollegor? 

 

Hur ser samarbetet ut med din chef? 

 

Om det är något (privat/arbetsrelaterat) som hänt och som du behöver prata om, har du någon 

du kan anförtro dig åt på jobbet? 

 

Upplever du att arbetet ställer krav på att inte bara utföra uppgifterna utan att du ska levererar 

på ett personligt plan genom att t.ex. ge toppservice och en trevlig upplevelse? 

 

Kön 

Hur ser könsfördelningen ut på er arbetsplats? 

 

Vet du hur fördelningen ser ut uppåt i organisationen mellan kvinnor och män på 

chefsposterna? 

 

Finns det arbetsuppgifter som är typiskt för killarna att utföra och typiskt för tjejerna? 

 

Upplever du att männen tar samma ansvar för arbetet som kvinnorna gör? Ex. Följa rutinlistor 

ordentligt, städa bakutrymmen, göra de lägre värderade (tråkiga/tidskrävande) 

arbetsuppgifterna med mera). 

 

Hur tänker du runt sammansättningen av er arbetsgrupp? 

 

Kan det finnas fördelar och nackdelar med hur en kvinnlig arbetsgrupp arbetar jämfört med en 

könsblandad arbetsgrupp? 

 

Vilka positiva och negativa erfarenheter har du av olika arbetsgrupper? 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Emotionellt arbete 
Upplever du att du ofta får hantera andra människors frustration eller känslor i ditt arbete? 

 

Upplever du att du får hålla tillbaka dina egna känslor för att kunna utföra ett bra jobb? I så 

fall hur? 
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Bilaga 2. 
 

 

Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två studenter vid namn Julia Myreback och Sandra Sparrenholt. Vi läser Personal- och 

arbetslivsprogrammet på Karlstad Universitet och skriver just nu vårt examensarbete i 

Arbetsvetenskap C. 

Vi har valt att skriva en uppsats runt ämnet kvinnors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö. 

Vi anser att det är ett mycket viktigt ämne då sjukskrivningarna på grund av just den 

psykosociala arbetsmiljön ökar för kvinnor inom bland annat vård och handels.  

Med uppsatsen vill vi försöka få en ökad förståelse för hur arbetsgivare arbetar med 

arbetsmiljöfrågor och hur förhållandena ser ut på arbetsplatsen. 

Det skulle betyda mycket för oss i arbetet med vår uppsats om du skulle ha möjlighet att ställa 

upp på en intervju. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas helt konfidentiellt, 

vilket innebär att varken ditt namn, arbetsplats eller organisations identitet kommer att 

uppges. Resultaten från våra intervjuer kommer att analyseras sammanslaget. 

Intervjun beräknas att ta cirka cirka 60 minuter och vi försöker få till en tid som passar bra för 

dig.  

Har du några frågor eller funderingar som du vill ställa innan du avgör om du vill delta eller ej 

så är det bara att kontakta någon av oss.  

Vi ser fram emot att höra från dig! 

Med vänliga hälsningar,  

Julia Myreback & Sandra Sparrenholt 

 

Kontaktuppgifter:  

Julia Myreback 

070-28X XX XX 

juliyreback@xxxxxxx 

 

Sandra Sparrenholt 

070-91X XX XX 

sandraarrenholt@xxxxxxx 
 


