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Sammanfattning 

Idag upplever nästan av alla kvinnor och män i Sverige sitt arbete som psykiskt påfrestande 

enligt Arbetsmiljöverkets undersökning om den svenska arbetsmiljön, främst individer i 

tjänstemannasektorn. Denna kvalitativa studie avser att undersöka juristers psykosociala 

arbetsmiljö i relation till krav, kontroll och stöd, för att slutligen se om det finns 

könsskillnader i hur arbetsreateradstress upplevs och hanteras. För att nå förståelse för 

individens subjektiva upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö så används en 

fenomenologisk ansats där empirin samlades in genom teoretiskt öppna intervjuer. 

Informanterna bestod av åtta jurister, fyra kvinnor och fyra män, verksamma i både privat och 

offentlig sektor. Intervjuerna analyserades deduktivt utifrån teorin Krav-kontroll-

stödmodellen och modellen coping, men även induktivt för att få en fullständig förståelse. Av 

det kompletterades studien med work-life balance-modellen. Resultatet visar att samtliga 

informanter menar att kraven är höga och att den negativa stressen blir påtaglig om 

arbetsbördan blir för stor. Vidare upplever samtliga att de har stor kontroll över sitt arbete 

men att arbetet tar tid från privatlivet. Vi fann könsskillnader i hur män och kvinnor hanterar 

stressen, vilket även bekräftas av den tidigare forskningen. Kvinnor hanterar den främst 

genom det sociala stödet medan männen väljer att hantera stressen på egen hand. Slutligen 

fann vi en stor skillnad mellan privat och offentlig sektor vad gäller krav, kontroll och stöd. 

Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse för individens subjektiva upplevelse av sin 

arbetsrelaterade stress och om den psykosociala arbetsmiljön då majoriteten av den tidigare 

forskningen inom området är kvantitativ. 

  

Nyckelord 
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1. Inledning 

Arbete är en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna i livet. Det ger individen innehåll, 

struktur, mål, personlig utveckling, socialt stöd och ekonomisk trygghet (Levi, 2000; Theorell 

m.fl. 2003). Men för att arbetet ska generera denna positiva effekt måste kraven som läggs på 

individen i arbetet vara rimliga och inte maximala, kontrollen över det egna arbete ska ha en 

rimlig grad av inflytande och det sociala stödet måste finnas där som en trygghet (Theorell 

m.fl. 2003). 

 

Under början av 1900-talet observerades en ny typ av ohälsa i västvärlden där individer led av 

symptom som sömnlöshet, ångest och tryck över bröstet vilket gjorde det omöjligt för dem att 

prestera tillfredsställande på arbetet (Allvin m.fl. 2006). Tidigare var det främst arbetare som 

drabbades av sjukdomar relaterade till arbetet, exempelvis tung fysiskt belastning, exponering 

av kemikalier och långa arbetsdagar. De nya symptomen drabbade istället främst tjänstemän, 

affärsmän och studenter. En av förklaringarna till detta var den stora samhällsomvandlingen 

med industrialisering, massinflyttning till städerna och nya krav på individerna som 

sedermera förde med sig psykisk ohälsa (ibid.). Dessa förändringar i samhället har efter 

början av 1900-talet inte bromsat ner utan snarare ökat och under 1990-talet hade de psykiska 

problemen i samhället ökat markant med långtidssjukskrivningar som följd (Theorell, 2006). 

Nu drabbades också alla grupper i samhället, oavsett kön och typ av arbete. 

 

Ständiga samhälls- och marknadsförändringar har stor påverkan på arbetslivet i form av ökad 

flexibilitet och krav på effektivitet vilket för med sig omorganisationer, osäkra 

anställningsförhållanden och hög personalomsättning i företagen (Allvin m.fl. 2006; 

Parmsund m.fl. 2009; Theorell, 2006). I och med detta förändras arbetets utformning vilket 

leder till ökade krav, hög arbetsbelastning och större ansvarstagande för individerna. 

Osäkerhet över vilka förväntningar och vilken prestation som är tillräcklig kan då skapas hos 

individen som i sin tur kan resultera i att man arbetar mer än vad som krävs och den 

arbetsrelaterade ohälsan blir då ett faktum (Allvin m.fl. 2006; Parmsund m.fl. 2009). 

Företagens strävan efter flexibilitet och anställdas tillgänglighet påverkar även individen 

utanför arbetet genom avsaknad av en tydlig gränsdragning mellan arbetet och privatlivet, 

utan bestämda arbetstider och arbetsplats (ibid.). 
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Idag upplever hela 43 procent av kvinnorna och 35 procent av männen i Sverige sitt arbete 

som psykiskt påfrestande enligt Arbetsmiljöverkets undersökning om den svenska 

arbetsmiljön (SCB, 2011). Dessa individer upplever oro, ångest och sömnbesvär och återfinns 

främst i tjänstemannasektorn (SCB, 2012). Att arbetsmiljön är psykiskt påfrestande beror 

bland annat på att arbetsbelastningen är mycket hög och drygt varannan person uppger att de 

har alldeles för mycket att göra på arbetet och nästan lika många, 36 procent, är även tvungna 

att dra in på luncher eller arbeta över varje vecka (SCB, 2011). Trots ökat individuellt 

inflytande över sitt arbete (Parmsund m.fl. 2009) uppger 60 procent av kvinnorna och 44 

procent av männen att de inte kan påverka arbetstakten (SCB, 2011). Det är främst i yrken 

med mycket kontakt med andra människor, exempelvis kunder och klienter, som denna 

upplevelse återfinns och det är även dessa yrken som upplevs mest psykiskt påfrestande 

(ibid.). 

 

För tjänstemän är alltså den arbetsrelaterade ohälsan hög och vi ser att kvinnor i högre 

utsträckning än män upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande samt är mer sjukskrivna 

(SCB, 2011; SCB, 2012). Vidare saknas det idag en tydlig gränsdragning mellan arbetet och 

det övriga livet. Det råder också en ojämn könsfördelning av det obetalda arbetet, exempelvis 

hem och barn (Boye & Evertsson, 2014). Detta gör det intressant att undersöka om det 

förekommer könsskillnader inom arbetsrelaterad stress och stresshantering i ett 

tjänstemannayrke. 

2. Syfte och problemställning, 

avgränsning och disposition 

2.1. Syfte och problemställning 

Syftet med studien är att undersöka om det finns könsskillnader när det gäller hur stress 

upplevs och hanteras av jurister i relation till krav, kontroll och stöd. 
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Frågeställningar: 

1. Vilka situationer i det dagliga arbetet upplever män och kvinnor som stressande? 

2. Hur hanterar män och kvinnor stressen i det dagliga arbetet? 

3. Finns det faktorer utanför arbetet som påverkar individens stressupplevelse i arbetet? 

2.2. Avgränsningar 

Den tidigare forskning som använts i studien berör könsskillnader i stress och stresshantering. 

Däremot finns det mindre forskning om könsskillnader inom stress i specifika yrken, 

någonting som vi vill tillföra med denna studie. För att upptäcka dessa könsskillnader i ett 

specifikt yrke anser vi att det är en fördel att studera individer i ett yrke med jämn 

könsfördelning och med någorlunda jämna arbetsförhållanden inom branschen så att inte 

själva snedfördelningen bland könen i yrket förklarar könsskillnaderna. I denna studie 

undersöks därför juristyrket som har en relativt jämn könsfördelning (SCB, 2010) samt att 

jurister faller in i tjänstemannafacket, har mycket kontakt med andra människor och även 

präglas av en hög arbetsbörda (Domstolsverket, 2010) vilket samtliga är faktorer som kan 

resultera i psykosocial ohälsa. Även tidigare forskning inom juristyrket bekräftar de ovan 

nämnda faktorerna vilket tas upp i avsnitt 6. 

 

Merparten av tidigare forskning inom detta ämne är kvantitativ vilket betyder att man oftast 

har stannat vid ett beskrivande resultat om mer allmänna tendenser inom könsskillnader i 

upplevelse och hantering av stress och därmed inte undersökt individens subjektiva 

upplevelse kring ämnet. Vi vill med studien få en större förståelse för individens egen 

upplevelse, en förståelse som vi anser kan bidra med en fördjupad bild till befintlig forskning 

om den psykosociala arbetsmiljön och den arbetsrelaterade ohälsan. 

2.3. Disposition 

Studien inleds med en presentation av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta för studiens syfte, samt är kopplade till studiens frågeställningar. Det efterföljs av en 

förklarande och argumenterande del innehållandes val av metod och data samt hur det 

praktiserades i vårt arbete. Efterföljande del redovisar studiens resultat samt en analytisk 

redogörelse för dessa. Avslutningsvis följer diskussionsdelen där resultaten behandlas i ett 
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större perspektiv och knyts ihop med studiens frågeställningar och syfte. Där diskuteras även 

hur man kan gå vidare i framtida forskning. 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras i studien berör individens psykosociala arbetsmiljö 

vilket definieras som arbetstagarnas psykiska hälsa och som påverkas negativt av exempelvis 

stor arbetsmängd och högt arbetstempo (Arbetsmiljöverket, 2014). Den tidigare forskningen 

kring den psykosociala arbetsmiljön presenteras i två teman, upplevelse av stress och 

hantering av stress. Det första temat delas upp i två delar: upplevelse av stress hos kvinnor 

respektive män samt inom olika yrken. Yrken vi valt att undersöka är mansdominerande 

yrken, kvinnodominerande yrken och yrken med jämn könsfördelning samt yrken med mer 

eller mindre kontakt med andra människor. Slutligen presenteras stress i juristyrket. Denna 

yrkesuppdelning möjliggör att se hur upplevelsen av stress skiljer sig åt mellan könen. Det 

andra temat, hantering av stress, delas även det upp i två delar: hantering av stress hos kvinnor 

respektive män samt inom olika yrken. Detta för att kunna se eventuella könsskillnader. De 

två teman inom tidigare forskning som vi valt att presentera, motiveras genom att dessa var 

två frekvent återkommande huvudpunkter i den forskning om arbetsrelaterad stress som vi 

tagit del av.  

 

Sökning efter litteratur skedde mestadels genom de av universitetet tillhandahållna 

databaserna, främst JStor, Sociological Abstracts och SAGE Journals online kompletterat med 

Google Scholar. Relevanta resonemang och påståenden i en artikel kunde via 

källförteckningen föra oss vidare till annan intressant forskning. Nyckelord i sökprocesserna 

var “gender”, “work”/”job”, “stress” och ”hantering”/“coping”. 

3.1.1. Könsskillnader i upplevelsen av stress 

Som nämnts i inledningen har samhällsutvecklingen förändrat arbetslivet och påverkat 

individerna med ökade krav och större enskilt ansvarstagande för arbetssituationen. Detta ser 

man främst hos män då de situationer som män upplever som stressande särskilt har 



 

 5 

anknytning till arbetet och kraven att prestera (Frankenhaeuser, 1993; Levi, 2000). De 

förändrade kraven i arbetslivet för även med sig förändrade nya krav och ansvarstagande i det 

övriga livet, något som påverkar kvinnor i en högre grad än män (ibid.). Orsaken är att 

stressen i arbetet kan vara relaterad till hem och familj då kvinnorna fortfarande har 

huvudansvaret för de obetalda arbetsuppgifterna i hemmet och med barnen (Boye & 

Evertsson, 2014). Många kvinnor har även lägre kontroll i arbetet än män vilket kan förklaras 

med att kvinnor befordras mer sällan än män och med högre befordran följer generellt sett 

mer kontroll i arbetet (Theorell, 2003a). Att kvinnor inte befordras lika ofta kan förklaras av 

statistisk diskriminering, att arbetsgivare antar att kvinnor tar ett större ansvar för hem och 

familj och därför kommer vara borta mer från arbetet än männen (Albrecht m.fl. 2003; 

Lövström, 2004; Muhonen, 2010). Studier inom work-life balance, konflikt mellan arbete och 

privatliv, visar att det främst är kvinnor som hamnar i konflikt mellan jobb och familjeliv och 

därför upplever det som mer stressande än män (Antoniou m.fl. 2006; Dainty m.fl. 2007; 

Frankenhaeuser m.fl. 1989). Vad som skapar stress hos individen tar olika form beroende på 

förutsättningarna att hantera situationen i arbete och privatliv (Frankenhaeuser m.fl. 1989). 

Stressupplevelsen kan alltså te sig olika för män och kvinnor beroende på dessa olika 

förhållanden, men det kan även variera i olika yrken. 

6.1.2. Könsskillnader i upplevelsen av stress i olika yrken 

Tidigare studiers resultat av könskillnader i upplevelsen av stress i olika yrken redogörs nedan 

i mans- och kvinnodominerande yrken, i jämt könsfördelade yrken samt i yrken med mycket 

kontakt med andra människor och slutligen i juristyrket, för att finna eventuella likheter och 

skillnader. 

3.1.2.1. Mansdominerande yrken 

I mansdominerande yrken upplever kvinnor mer stress än män och studier visar att det kan 

bero på faktorer som löneskillnader eller att hamna efter kompetensmässigt i och med den 

tekniska utvecklingen i arbetet (Thompson & Vivien, 1996). Vidare finner sig kvinnor mindre 

tillfredställda än män i sitt arbete med förklaringen att de uppfattar sina karriärsmöjligheter 

begränsade (Dainty m.fl. 2007). Studier visar också att både kvinnor och män upplever 

rädslan för att inte räcka till eller att göra misstag som stressande (Beaton m.fl. 1994; 

Loosemore & Waters, 2004; Thompson & Vivien, 1996). En studie om byggarbetare i 

Sydafrika visade att kvinnorna överlag upplevde högre nivå av stress än männen, men att 

männen istället upplevde högre press i att klara deadlines (Bowen m.fl. 2014). Slutligen finner 
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vissa kvantitativa studier inom mansdominerande yrken inga signifikanta könsskillnader i 

stressupplevelse (Beaton m.fl. 1994; Garland m.fl. 2007). Sammanfattningsvis visar majoritet 

av tidigare forskning att kvinnor upplever mer arbetsrelaterad stress än män i 

mansdominerande yrken. 

3.1.2.2. Kvinnodominerande yrken och yrken med jämn 

könsfördelning 

Relevant forskning om könsskillnader i upplevelse av stress inom kvinnodominerande yrken 

och inom yrken med jämn könsfördelning finner vi mindre av. Resultat som vi kan redogöra 

för är att det i en studie om personalbranschen visat sig att kvinnor upplever sitt arbete som 

mer stressande än män (Hitt m.fl. 1989). Förklaringen kan vara att det är fler kvinnor än män 

på arbetsplatsen, vilket även en studie av Evans och Steptoe (2002) styrker. I studien 

jämfördes sjuksköterskor, som är ett kvinnodominerat yrke, med revisorer, som är ett 

mansdominerat yrke. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde mer stress än revisorerna, 

men när man däremot studerade yrkena var för sig så fann man inga signifikanta skillnader i 

balansen mellan krav och kontroll i arbete, som sedermera kan leda till stress. Samtidigt fann 

forskarna i en annan studie om sjuksköterskor inga signifikanta skillnader i 

utmattningssyndrom mellan könen (Dagona m.fl. 2011). Det är alltså svårt att redogöra för 

om kvinnor upplever mer stress än män i kvinnominerande yrken. I forskning om 

könsskillnader i upplevelsen av stress i yrken med jämn könsfördelning så finner vi i en studie 

om lärare att kvinnorna upplever arbetsmiljön och eventuella problem i själva klassrummet 

som mer stressande jämfört med männen (Antoniou m.fl. 2006). Men med detta enda resultat 

är det svårt att uttala sig om könsskillnader i jämnt fördelade yrken. 

3.1.2.3. Yrken med mycket kontakt med andra människor 

Att yrken med mycket kontakt med andra människor idag genererar stress och ohälsa (SCB, 

2011) styrks i den tidigare forskningen. Både i mansdominerande yrken (Beaton m.fl. 1994; 

Loosemore & Waters, 2004), kvinnodominerande yrken (Hitt m.fl. 1989) samt i yrken med 

jämn könsfördelning (Antoniou m.fl. 2006), en situation som även jurister faller in under i 

form av frekvent kontakt med klienter. 

 

Det vi ser ovan är att utfallen i upplevelser av stress kan te sig olika i olika yrken samt i olika 

sammanhang, men att majoriteten av studierna visar att kvinnor i högre grad än män upplever 

stress i arbetet, oavsett könsfördelning i yrket. Viktigt att påpeka är dock det faktum att det 



 

 7 

finns en uppsjö av modeller för att mäta stress vilket gör att man inte automatiskt kan jämföra 

studier med varandra utan man kan enbart dra generella slutsatser vid jämförande av resultat.  

3.1.2.4. Stress i juristyrket 

Studier visar alltså att den arbetsrelaterade stressen främst återfinns i tjänstemannayrken och 

år 2011 jobbade i genomsnitt 26,2 procent av juristerna i Sverige övertid en vanlig 

arbetsvecka (Lundgren, 2011). Juristyrket sammankopplas ofta, oavsett land, med en hög 

arbetsbörda och mycket övertid för de anställda (Domstolsverket, 2010). Den stora 

arbetsmängden samt de olika kraven i yrket kan under längre perioder leda till psykisk 

utmattning. Detta bekräftas av en studie som omfattade 391 amerikanska advokater (Brief 

m.fl. 1987). En annan studie visar att den stora arbetsbörda jurister utsätter sig för, och som 

sedermera kan leda till stress, är positivt korrelerat med graden av motivation i arbetet 

(Wallace, 1997). Vidare diskuteras det i studien om det kan vara självförvållat på så sätt att de 

känner sig skyldiga gentemot arbetsgivaren att göra ett gott jobb på grund av den relativt höga 

lönen inom juristyrket, men det kan också bero på att de anställda känner att yrket de utövar 

fyller en viktig samhällsfunktion. 

 

En taiwanesisk kvantitativ studie om advokater visade att för stort emotionellt engagemang i 

sina klienter kan leda till psykisk ohälsa (Chan m.fl. 2009). Vidare påvisas en konflikt mellan 

arbete och privatliv i en kvantitativ studie om advokater där kvinnor i större utsträckning än 

män visar på depressionssymtom som följd av konflikten mellan karriär och familjeliv (Hagan 

& Kay, 2007). Även en kanadensisk studie om advokater av Kobasa (1982), visade att de 

största stressorerna inte var arbetsrelaterade utan snarare kopplade till familjelivet. 

 

Forskningen om juristers psykosociala arbetsmiljö och könsskillnader är som synes sparsam 

och merparten av den tidigare forskning vi funnit om jurister är främst inriktad på advokater. 

Advokater, som ingår i gruppen jurister, har högre kvalifikationer samt oftast mer 

arbetserfarenhet och därmed högre kontroll i och över sitt arbete än vad, exempelvis, en 

biträdande jurist har. Därför är det intressant att undersöka hela juristyrket. Allt ifrån 

nyutexaminerade jurister till advokater och genom det kunna ge ett mer heltäckande resultat 

angående juristyrket och könsskillnader inom yrket. Även tidigare forskning med kvalitativ 

ansats är sparsam vilket gör det intressant att studera juristers subjektiva uppfattning om stress 

och få mer detaljerad information om olika situationer.  
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3.1.3.  Könsskillnader i hanteringen av stress 

Det finns även skillnader i hur män och kvinnor hanterar stress. Tidigare forskning gällande 

hantering av stress visar att män finner arbetet som den främsta stressoren och hanterar dessa 

situationer genom att exempelvis hävda sig mot andra, genom ilska, att hålla tillbaka sina 

känslor eller genom flykt medan kvinnor istället upplever faktorer utanför arbetet, hem och 

familj, som mest stressande och hanterar sin stress genom att samtala med familj och vänner 

(Frankenhaeuser, 1993; Levi, 2000). Även andra studier visar att kvinnor i högre grad än män 

söker stöd för att hantera stress (Higgins m.fl. 2010; Neale & Stone, 1984). Att kunna hantera 

den arbetsrelaterade stressen genom att varva ner efter arbetsdagens slut är svårare för kvinnor 

än män eftersom krav relaterade till hem och familj i högre grad möter kvinnan när hon 

kommer hem (Boye & Evertsson, 2014; Frankenhaeuser, 1993). 

3.1.4.  Könsskillnader i hanteringen av stress i olika yrken 

Vad gäller könsskillnader i hantering av stress i specifika yrken har vi haft svårare att finna 

tidigare forskning, vilket vi anser motiverar syftet med vår studie, att just begränsa oss till ett 

specifikt yrke. De könsskillnader som tas upp i avsnitt 6.1.3. bekräftas dock av en studie om 

IT-branschen i Singapore (Thompson & Vivien, 1996). Där visades det att kvinnor i större 

utsträckning än män hanterar stress med hjälp av det sociala stödet i arbetet och med vänner 

och bekanta. Männens sätt att hantera stress framstod som mer introvert och med det menades 

det att männen försöker agera mer rationellt och bortse från den upplevda stressen eller 

genom att ignorera problemet (ibid.). 

3.1.5. Slutsatser av tidigare forskning 

Stor del av den tidigare forskningen inom psykosocial arbetsmiljö visar alltså att kvinnor i 

högre grad än män upplever sitt arbete som stressande även om det finns studier som visar på 

motsatsen samt studier där det inte finns några könsskillnader i stressupplevelse och 

hantering. Forskningen visar aspekter inom krav såsom att inte räcka till i arbetet och i 

familjen, göra misstag, klara av deadlines och övertid, inom kontroll genom 

utvecklingsmöjligheter, stimulans och problem i arbetet samt inom hantering där kvinnor 

söker det sociala stödet i större utsträckning än män. Däremot är merparten av den relevanta 

forskningen om könsskillnader i den psykosociala arbetsmiljön kvantitativ samt att studier 

inom jämt könsfördelade yrken och juristyrket är begränsade i omfattning. Vi vill med vår 

studie bidra med en kvalitativ undersökning för att nå förståelse för individens subjektiva 
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upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön och hanteringen av den arbetsrelaterade stressen 

inom det jämnt könsfördelade juristyrket, och då kunna jämföra mellan könen för att se 

eventuella könsskillnader. 

 

Till vår hjälp för att begripliggöra detta kommer vi därför, liksom andra studier ur den tidigare 

forskningen, att primärt använda oss av en av de mest användbara teoretiska modellerna för 

just psykosocial arbetsmiljö, Krav-kontroll-stödmodellen. Vidare kommer även aspekter som 

rör hantering av stress att undersökas. Slutligen tar studien en induktiv ansats där vi under 

arbetets gång är uppmärksamma på om nya subjektiva aspekter skapas. I empirin 

framkommer det aspekter utanför arbetet som påverkar individens stress och stresshantering. 

För att möta dessa induktiva delar kompletterar vi studien med work-life balance-modellen. 

Den tidigare forskningen som berörts har inte använt teorin och de två modellerna 

tillsammans, någonting som denna studie gör för att nå en heltäckande bild. 

3.2. Teori 

Den teori som presenteras i studien är alltså Krav-kontroll-stödmodellen som berör de krav, 

den kontroll och det stöd individen har i arbetet, coping som berör hantering av stress samt 

work-life balance-modellen som berör konflikten mellan jobb och privatliv. 

3.2.1. Krav-kontroll-stödmodellen 

Modellen bestod till en början av komponenterna krav och kontroll och introducerades redan 

1979 i en forskningsartikel av den amerikanska professorn i arbetsmiljöforskning och 

psykologi, Robert Karasek (Karasek, 1979), för att sedan vidareutvecklas i boken “Healthy 

Work” tillsammans med den svenska professorn i psykosocial miljömedicin Töres Theorell 

(Karasek & Theorell, 1990). Under 80-talet fick relationen mellan socialt nätverk och hälsa 

stor uppmärksamhet (Orth-Gomér, 2003; Parmsund m.fl. 2009) och forskning visade att de 

negativa effekterna av de psykiska kraven kan mildras om individen har tillgång till ett väl 

fungerande socialt stöd (Hall & Johnson, 1988). En sociolog som ägnade sig åt sociala 

nätverk och hälsa var Jeffrey V. Johnson som år 1988 kompletterade modellen med just 

variabeln stöd och därav namnet Krav-kontroll-stödmodellen.  

 

Modellen berör stress i arbetslivet och menar att stressutfallen för individen beror på de krav 

samt vilken möjlighet till kontroll och socialt stöd som finns i arbetet (Karasek & Theorell, 
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1990). Med krav menas de yttre psykiska kraven och som kan generera i psykosocial stress, 

exempelvis tidspress och stor arbetsmängd. Definitionen av kontroll är vilket beslutsutrymme, 

exempelvis inflytande över sin egen arbetsplanering, samt stimulans, exempelvis varierande 

arbetsuppgifter och individuell utveckling (Karasek & Theorell, 1990). Modellen beskriver 

sambandet mellan individens möjligheter till krav, kontroll och stöd och skalan går från låga 

till höga krav, lågt till högt beslutsutrymme, kontroll, och från lågt till högt stöd (Karasek & 

Theorell 1990; Stressforskningsinstitutet, 2012), se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen. 

Källa: Johan Nilsson, Stressforskningsinstitutet (2012). 

 

Den bättre arbetssituationen är den med rimliga krav, stor kontroll samt att det finns ett bra 

socialt stöd på arbetsplatsen, se “ideal” i figur 1. Här finns det möjligheter till att planera och 

påverka sitt eget arbete vilket ökar individens förutsättningar att hantera höga krav och även 

stimuleras av dem (Theorell m.fl. 2003). I denna arbetssituation är den psykiska hälsan 

överlag god (Theorell, 2003a). Den värsta arbetssituationen är den med orimligt höga krav, 

liten kontroll samt utan socialt stöd, se “iso-spänd” i figur 1. Här klarar inte individen av att 

möta de höga kraven som ställs och de uppgifter som man utsätts för (Theorell m.fl. 2003). 

Denna arbetssituation har även visat sig öka risken för psykisk ohälsa som stress, 

sömnsvårigheter och värkande muskler samt att individen kan få svårt med inlärning och att 

utvecklas på jobbet (Parmsund m.fl. 2009). 

 

För att nå studiens syfte och få förståelse för den psykosociala arbetsmiljön hos jurister 

kommer alltså Krav-kontroll-stödmodellen att användas. Teorin kommer genomgående i 

studien användas som ett hjälpmedel för att skapa teman och fokus för att finna förståelsen för 

individens egen upplevelse av den kontroll och det sociala stödet på arbetsplatsen som 

individen har och hur dessa faktorer kan underlätta för individen att kunna hantera de krav 
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som ställs. Krav-kontroll-stödmodellen är en väl använd modell inom forskning kring 

psykosocial arbetsmiljö, men som vi upplever har använts mer sparsamt inom forskning om 

könsskillnader. 

3.2.2. Coping 

Att hantera de stressade situationerna i den psykosociala arbetsmiljön kallas för coping och är 

ett vedertaget begrepp inom sociologin och psykologin. Theorell m.fl. (2003) menar att en 

individs möjlighet till att kunna hantera problemen och stress ofta handlar om vilken kontroll 

individen har över sin situation, som exempelvis kan nås genom det sociala stödet, och därför 

styr hur utfallet av coping blir. Andra copingstrategier är att ändra situationen genom att 

exempelvis lösa problemet, förändra upplevelsen av situationen genom att övertyga sig själv 

om att problemet inte var så illa, fly från problemet eller helt ignorera problemet (Levi, 2001). 

Situationerna ser olika ut och styr vilken copingstrategi som individen kommer välja och detta 

kommer i sin tur generera i olika stressupplevelser (Theorell m.fl. 2003). Att kunna hantera 

stress ser alltså olika ut för olika individer då valet av copingstrategi beror på vilka 

möjligheter man har, men också av den individuella förmågan att kunna hantera stress (Levi, 

2001; Theorell m.fl. 2003). Copingstrategierna kommer att användas för att förklara 

individens hantering av stress. 

3.2.3. Work-life balance 

Ett begrepp som ligger nära arbetsrelaterad stress är work-life balance. Det finns dock ingen 

klar definition för begreppet men modellen försöker sammanfatta konflikten mellan de olika 

krav som individer ställs inför mellan jobb och privatliv. Beutell och Greenhaus (1985) delade 

upp konflikten mellan arbete och familj i tre olika delar med olika orsaksbakgrund. Först 

beskrivs en tidsbaserad konflikt, där tiden som spenderas i individens yrkesroll, till exempel 

att jobba övertid, går ut över rollen som familjemedlem och att det därför blir svårare att leva 

upp till de krav eller åtaganden som det innebär att vara familjemedlem. Vidare beskriver de 

en konflikt som grundar sig i de påfrestningar som kan finnas i en roll, till exempel obalans i 

krav och kontroll, samt dess konsekvenser, så som utmattning och ångest. Till sist har de 

format en konflikt mellan arbete och familj baserad på att individens beteende i den ena rollen 

påverkar förmågan att leva upp till kraven i den andra rollen. Det kan vara svårt att hitta en 

övergång från ett beteende i yrkesrollen till ett annat beteende som familjemedlem. 
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I denna studie fokuseras det främst på den första aspekten, tid, av konflikten mellan arbete 

och privatliv då jurister är en av de yrkesgrupper i Sverige som har flest övertidstimmar 

(Lundgren, 2011), dock utan att stänga ute de andra aspekterna. Vi väljer också att inte 

begränsa oss till enbart familj då det förutsätter att alla informanter har en familj samt att det 

allt som oftast finns andra krav i individers privatliv utöver familjen. Work-life balance-

begreppet kommer att fungera som ett komplement till Krav-kontroll-stödmodellen då denna 

teori ej inbegriper faktorer utanför arbetet som kan påverka individens stressupplevelse på 

arbetet. 

3.2.4. Slutsatser av teori 

Då vi i vårt fenomenologiska arbete vill nå en fulltäckande förståelse av individens subjektiva 

upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö är alltså även aspekter utanför arbetet viktiga, 

vilket är aspekter som enligt tidigare forskning och empiri har en stor påverkan för en individs 

upplevelse och hantering av stress i arbetet. Krav-kontroll-stödmodellen belyser inte aspekter 

utanför arbetet vilket gör att studien alltså kompletteras med work-life balance-modellen för 

att nå konflikten mellan arbete och privatliv. Vidare kommer coping att användas för att 

förklara hanteringen av stress genom att bland annat se hur stor del kontroll har i det 

avseendet samt att vi genomgående kommer anta en mer induktiv inriktning och vara öppna 

för helt nya aspekter som kan skapas i empirin. Tillsammans möjliggör dessa modeller till att 

nå en mer heltäckande bild av juristers upplevelse och hantering av stress och till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Modellerna följer senare vidare med in i analysarbetet som 

olika teman i kodningsschemat för att slutligen landa i resultatet och i analysen. 

4. Metod och Data  

4.1. Förstudien 

Förstudien har skett genom inläsning av relevant litteratur, studerat tidigare forskning samt 

genomfört testintervju vilket sammantaget ökat vår kunskap om psykosocial arbetsmiljö. Med 

denna kunskap som grund har studiens forskningsfråga samt lämplig teori och metod för 

studien utformats (Aspers, 2009; Aspers, 2011: 75, 90). 
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4.2. Fenomenologisk ansats 

Vår studie antar en etnografisk form med en fenomenologisk ansats vilket betyder att vår 

utgångspunkt var att nå en bättre förståelse för vårt syfte genom individens eget perspektiv 

(Aspers, 2009). Studien utgick därför inte ifrån en uppsättning av antaganden utan fokuset är 

individens subjektiva upplevelser kring ämnesfrågan. 

 

För att nå denna förståelse var även en teoretisk utgångspunkt viktig som en avgränsning för 

studiens riktning (Aspers, 2009; Aspers, 2011: 32, 99-101). Teorin Krav-kontroll-

stödmodellen samt modellen coping användes för att identifiera relevanta teman och aspekter 

som är lämpliga att studera i relation till psykosocial arbetsmiljö, exempelvis krav i arbetet 

och möjlighet till kontroll och stöd i arbetet. Teorin har med det sagt inte styrt studien utan vi 

utgick alltså i första hand från individens eget perspektiv vilket gjorde att vi var öppna för att 

nya perspektiv uppstod dels under insamlingen av data samt i analysen. Detta arbete 

resulterade i att studien kompletterades med work-life balance-modellen, för att få med 

aspekter utanför arbetet. Viktigt att understryka är att studien alltså inte tog avstamp i en helt 

deduktiv ansats utan denna studie även antar en induktiv ansats. 

4.3. Förförståelse 

Då syftet med studien var att nå en förståelse för individens subjektiva perspektiv var det 

viktigt att man i arbetet bortsåg från förförståelsen för att inte styra forskningen, någonting 

som förespråkas inom fenomenologin (Aspers, 2011: 38-39). Däremot kan vår förförståelse 

inom juristyrket och stress vara positiv i den bemärkelsen att vi enklare kan förstå individers 

handlingar och meningar inom detta. Dessa motstridiga aspekter av förförståelse har vi 

genomgående i studien reflekterat över för att inte färga vårt resultat och där har bland annat 

teorin och vår öppna intervjuform hjälpt oss att se nya aspekter och få mer kunskap i detta 

ämne. 

4.4. Urval 

Då studiens fokus låg på juristers psykosociala arbetsmiljö så har vi utgått från ett yrkesurval, 

en rollselektion, och undersökt jurister (Aspers, 2011: 96). För att kunna se eventuella 

skillnader, och därigenom en god bild av det som var gemensamt för yrkesutövarna ansåg vi 
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att det var viktigt med maximal variation bland informanterna (Aspers, 2011: 96-97). Vilka 

egenskaper och vilka individer som var intressanta att studera har vår teori och tidigare 

forskning hjälpt oss med under förstudien. Vidare var vår förkunskap inom fältet knapp så vår 

första informant för testintervjun fann vi via våra kontakter i juristbranschen. Försöken att nå 

informanter var problematiskt då jurister är mycket upptagna och stressade under våren och 

när intervjuveckorna närmade sig så bokade många av. Vår första informant gav oss därför 

möjlighet till vidare kontakter i fältet, ett så kallat snöbollsurval (Aspers, 2011: 94-97). Då det 

med snöbollsurval finns en risk att urvalet begränsas till den första informantens nätverk och 

att resultatet då kan bli snedvridet valde vi att endast använda dennes mer avlägsna kontakter 

samt att välja informanter med varierade karakteristika för att nå den maximala variationen.  

 

Urvalets avgränsningar bestod i att informanterna skulle ha avlagt juristexamen samt vara 

anställda och verksamma i ett yrke där juristutbildningen är ett obligatorium. Intervjuera 

genomfördes på olika platser i Stockholm på grund av tidsbrist och det faktum att vi inte ville 

ha telefonintervjuer. Inga avgränsningar gjordes i vilken typ av jurister som skulle ingå i 

studien då vi strävade efter maximal variation samt att det primära fokuset var att undersöka 

hur könet påverkar stressupplevelse och stresshantering snarare än själva yrket. Däremot 

strävade vi efter att få en jämn fördelning mellan anställda i privat sektor, såsom 

advokatbyråer, samt offentligt anställda, såsom tingsrätter, då det under testintervjun framkom 

att det finns indikationer på att flera aspekter i arbetet skiljde sig markant åt mellan dessa två 

typer av anställningar. Slutligen har vi intervjuat åtta personer, fyra kvinnor och fyra män, ena 

hälften i privat och andra hälften i offentlig sektor. Dessa informanter var verksamma i 

Stockholm och i Västerås. Informanterna var i åldrarna mellan 26 och 63 år och hade 

varierande arbetserfarenhet inom juridik från 2,5 till 35 år. Även familjeförhållandena såg 

olika ut med två singlar, sex sambos, varav tre var gifta, och två som hade hemmavarande 

barn. Mellan könen var variationen av dessa egenskaper jämnt fördelade. Dock fanns det en 

snedfördelning i sektorstillhörighet då tre män arbetade inom privat sektor och tre kvinnor 

arbetade inom offentlig sektor. Däremot hade samtliga informanter arbetat inom både privat 

och offentlig sektor under sitt arbetsliv vilket gav utrymme för jämförelser sektorerna i 

mellan. 

4.4.1. Bortfall 

Som nämnt ovan så har vi under arbetet med att få tillgång till informanter stött på hinder. Att 

juristbranschen är extra hårt utsatt med hög arbetsbelastning under våren har vi fått 
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indikationer på från flera olika informanter. De menar att arbetsbördan runt helgdagar samt 

närmare semestern är som högst, precis under den period vi planerat in tid för intervjuer. 

Tiden för kontakt med informanter tog således längre tid än planerat vilket resulterade i att vi 

fick ihop färre äldre informanter och färre med barn än önskat. Detta gjorde att färre 

informanter kunde uttala sig om konfliken mellan arbete och familj. Vi tar med oss denna 

lärdom till framtida studier. 

4.5. Etiska aspekter 

Studien har genomgående följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002) för att både säkerställa att informanterna hålls anonyma och för att höja studiens 

kvalitet. Informanterna har innan och under intervjun fått ta del av information om forskarnas 

namn och kontaktuppgifter, studiens syfte, intervjuns upplägg, att deltagandet är frivilligt 

samt att de när som helst under intervjun kan välja att inte besvara en fråga eller avbryta 

intervjun. Vidare har de fått information om att alla detaljer som kan kopplas ihop med dem 

anonymiseras samt att det bara är vi uppsatsforskare som tar del av intervjuerna och att 

informationen endast används i detta forskningssyfte. Slutligen har informanterna fått 

informationen om att de vid intresse får ta del av forskningsresultatet och att vi kommer 

kontakta dem om detta.  

 

Denna information har varit viktigt för informanternas medverkan samt för att få ett mer 

avslappnad samtal. Vi har även säkerställt att ingen av oss uppsatsförfattare är bekant med 

den intervjuade, detta för att ytterligare öka kvaliteten och tillförlitligheten av studien. 

4.6. Empiri 

Syftet med denna fenomenologiska studie är alltså att nå förståelse för individens subjektiva 

upplevelse av psykosocial arbetsmiljö och därför har enskilda intervjuer med informanterna 

använts för att möjliggöra detta. Att nå studiens syfte genom observationer bedömer vi som 

svårare och mycket mer tidskrävande samt att man inte fångar upp det subjektiva perspektivet 

på samma sätt (Aspers, 2011: 91, 139).  
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4.6.1. Den tematiskt öppna intervjun 

Studiens intervjuform är den tematiskt öppna intervjun vilken är lämplig när man genom en 

fenomenologisk ansats använder teori för att nå förståelse, utan att teorin tar överhand 

(Aspers, 2011: 143). Mer konkret så skapades relevanta teman att undersöka ur teorin, den 

tidigare forskningen samtidigt som vi tillsammans med den intervjuade försökte utveckla 

samtalet induktivt mot nya aspekter och teman, aspekter som kan visa sig vara intressanta för 

studien (Aspers, 2011: 139, 143-145). För att möjliggöra denna utveckling så antog 

intervjuerna ett vardagsliknande samtal. Att använda intervjuformer som är starkt deduktiva, 

som den strukturerade eller den semistrukturerade, eller starkt induktiva, som den helt öppna 

intervjun, är därför inte önskvärt när den intervjuade önskas lyfta sitt eget perspektiv kopplat 

till studiens syfte (Aspers, 2011: 143-144).  

 

Intervjuguiden som användes i intervjuerna var A-schemat (Aspers, 2009). Schemat har en 

tematisk uppbyggnad och består av rutor som representerar sju teman och aspekter som 

identifierats ur frågeställningarna, Krav-kontroll-stödmodellen, coping, tidigare forskning 

samt work-life balance som kompletterade schemat i efterhand. Dessa teman är kontroll, krav, 

stress, stöd i arbetet, stress i hemmet, stöd utanför arbetet samt hantering. A-schemats 

utseende med tematiserande rutor minskar risken för en alltför deduktiv uppbyggnad med 

frågor rad för rad vilket kan hindra möjligheten att se samtalet på ett övergripande sätt samt 

nå en fulltäckande förståelse (Aspers, 2011: 143, 152). Vissa rutor var tomma och tänkta för 

att fyllas med den induktiva informationen. Det var även här work-life balance identifierades. 

Intervjuguiden möjliggör att det analytiska arbetet kan börja redan under intervjun genom att 

dra pilar mellan rutorna, mellan teman, och identifierar på så sätt relationer och kopplingar 

dem emellan (Aspers, 2009). 

4.6.2. Insamling av empiri 

Vi uppsatsförfattare har tillsammans samlat in empirin och intervjuerna har antingen 

genomförts med en eller två närvarande uppsatsförfattare. Vid de tillfällen där intervjuerna 

genomfördes tillsammans så förde den ena samtalet medan den andra satt passiv i bakgrunden 

och antecknade. Vid dessa tillfällen fick informanterna godkänna detta på förhand då vi fann 

det troligt att en informant som är oförberedd på detta kan agera annorlunda och uppleva 

stress. Empirin har samlats in under en period på två veckor i april 2014, huvudsakligen på 

informanternas egna arbetsplatser och då i ett avskilt rum för att undvika störningsmoment i 
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största möjliga mån. Möjligtvis skulle en mer “neutral” plats få informanten att slappna av 

mer och känna sig mer komfortabel med att svara på obekväma frågor om arbetsplatsen, 

jämfört med att sitta på arbetsplatsen som kan vara starkt sammankopplad till stress. Dock så 

fanns det ingen annan möjlighet för informanterna att flytta på sig då de var väldigt 

uppbundna till jobbet. 

4.7. Analysarbetet 

Efter en genomförd intervju påbörjades transkriberingen så att arbetet med analysen kunde 

börja omgående (Aspers, 2011: 155). Det möjliggjorde även att nya aspekter och teman som 

kom upp under intervjun kunde föras in i kommande intervjuer. Intervjuerna skrevs ut 

ordagrant och de pauser, skratt, höjningar av röster med mera som bedömdes förtydliga eller 

vara relevanta i sammanhanget antecknades också (Aspers, 2011: 156).  

 

Så snart den första intervjun var transkriberad började arbetet med kodningen av materialet 

och därmed också arbetet med analysen (Aspers, 2011: 166-193). Kodningsprocessen 

inleddes med en induktiv ansats genom att öppet koda allt i empirin som bedömdes som 

intressant oavsett teman och teori. Där framkom det tydliga mönster i att informanterna i stor 

grad nämner en konflikt mellan arbete och privatliv. Detta gjorde att studien kompletterades 

med work-life balance-modellen. Därefter fortsatte kodningen mer deduktivt och det skapades 

ett nytt kodningsschema utifrån syftet och frågeställningarna samt utifrån intervjuguidens 

teman. Det utkristalliserades åtta centrala huvudteman där sju var kopplade till teorierna och 

modellerna, medan det sista var genererat induktivt. Det induktiva arbetet med att finna 

motstridiga fall tog främst fart efter att vi genomfört de första intervjuerna då vi kunde se 

tydliga spår i teorin och kunde utmana dessa i vidare intervjuer. I de fall där motstridigheter 

uppkom under intervjuerna ställde vi frågor inom temat och teorierna, men belyste frågorna 

på olika sätt för att utmana motstridigheten och se om skillnaderna var befogade eller om det 

snarare var olika exempel inom samma ämne. Empirin i de centrala teman delades in i 

underkategorier efter intervjusvaren för att ställa svaren mot varandra och på så sätt hitta både 

likheter och olikheter. 

 

Enbart de för forskningsfrågan relevanta och intressanta resultaten redovisas i analysen och 

ovidkommande svar har därför aktivt selekterats bort för att få ett så konkret avsnitt som 

möjligt. Analysdelen berör även i viss mån hur man kan ta vid vår forskning till vidare 
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studier. Vid användandet av citat som har funktionen att stärka våra slutsatser har vi numrerat 

informanterna 1-4 samt delat upp dem efter kön där männen tillskrivs som “M” och kvinnorna 

som “K”.  

5. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras empirin som är kopplad till studiens syfte och frågeställningar. 

Empirin redogörs som en resultatbeskrivning samt en analytisk koppling till teori och 

resultatet är koncentrerat på det mest informationsrika kring könsskillnader i upplevelse och 

hantering av stress. Det presenteras i fem olika teman: upplevelse av stress, krav i arbetet, 

kontroll, hantering av stress och det induktivt formade temat work-life balance. 

 

Informanterna är jurister av olika grad. Tre till antalet var både de biträdande juristerna och 

upphandlarna och de två sista bestod av en tingsnotarie och en advokat. Upphandlarnas 

huvudsakliga syssla är att granska avtal som ska slutas mellan deras statliga arbetsgivare och 

beställaren/klienten. De biträdande juristerna och advokaten har på det stora hela liknande 

arbetsuppgifter förutom att advokaten tar sig an mer viktiga eller lukrativa ärenden. Det kan 

handla om alltifrån juridisk rådgivning, granska avtal, skatteplanering och så vidare. De 

biträdande juristerna i studien antyder att de sköter det administrativa arbetet åt deras 

handledare, överordnade, samt att det minskar ju högre erfarenheten är. Tingsnotarien jobbar 

på en tingsrätt och skriver där ner domar, deltar vid förhandlingar samt gör rättsutredningar. 

5.1. Upplevelse av stress 

Samtliga informanter upplever att det finns positiv stress i arbetet. Exempel på denna positiva 

stress som informanterna, fyra till antalet, nämner är deadlines som gör individen mer 

effektiv, högt tempo om arbetsuppgifterna är roliga och engagerade samt att det är positiv 

stress så länge arbetet går bra och att man kan klara av uppgifterna. 

 

“Skönt att ha en deadline för då blir jag mer effektiv och jobbar på och det känns roligare och det känns mer 

motiverande att sitta ner och göra det.” - K2 
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Juristerna talar om rimliga krav och stimulans i arbetet, som enligt teorin definieras som 

kontroll, samt att arbetsbelastningen är varierande, även om den överlag är hög. Vidare 

uppger de att de har stor kontroll över sitt eget arbete men att de inte kan styra över mängden 

arbete de får av handledare eller klienter. När mängden arbete, alltså kraven, inte längre är 

inom ramen för individernas kontroll så slår stressen däremot över från positiv till negativ. 

Tidspress och deadlines är återkommande ord i intervjuerna vilket bekräftar ovanstående. Vi 

finner inga könsskillnader när det gäller upplevelsen av den positiva arbetsrelaterade stressen. 

 

Samtliga informanter menar att stress överlag är negativt och inom upplevelsen av negativ 

stress fann vi endast få tydliga könsskillnader. Den negativa stressen som kvinnorna relaterar 

till är främst kopplad till andra personer. Kvinnorna uppger att om förväntningar eller 

instruktioner är otydliga, alltså krav och kontroll enligt teorin, så kan det generera i negativ 

stress. Lika så om någon klagar eller upplevd avsaknad av uppmuntran i situationer med hög 

arbetsbörda, alltså stöd och hantering enligt teorin. Det kan bero på att kvinnorna har ett större 

behov av stöd än männen. Alla kvinnor samt två män upplever även negativ stress när de inte 

kan hantera en uppgift på ett effektivt sätt på grund av den höga arbetsbelastningen. En man 

berättar här om sin upplevelse av negativ stress: 

 

“Negativ stress är när man på nåt sätt inte kan handskas med saker på ett effektivt sätt eller när man mår dåligt 

över saker. När man inte riktigt kan handskas med det som sker. Det är negativ stress.” - M1 

5.1.1. Psykiska och fysiska besvär 

Samtliga informanter utom en upplever att den negativa arbetsrelaterade stressen har fört med 

sig fysiska besvär. Den avvikande mannen hävdar att han inte hade arbetat i branschen om 

han hade fått fysiska besvär, men han nämner samtidigt att han har ett visst temperament som 

han hävdar är stressrelaterat och som personer i hans omgivning märker av. Lika många män 

som kvinnor har drabbats av sömnbesvär och svettningar. De fysiska besvären som nämns i 

intervjuerna kan kopplas till den psykiska ohälsa som arbetsrelaterad stress kan innebära då 

individen befinner sig i teorins “iso-spända” arbetssituation, se figur 1 i avsnitt 6.2.1 

(Parmsund m.fl. 2009).  

 

“I efterhand så tänker man att hur många gånger när jag haft sådana tankar, med ångest och legat kallsvettig 

om natten.” - M3 
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5.2. Krav i arbetet 

Samtliga informanter anger olika krav som de har i arbetet. Prestationskrav, att man inte får 

göra fel, uppger tre män och två kvinnor som en stor press. Detta menar de främst beror på de 

lagkrav som finns, men också att de inte vill göra klienterna besvikna då dessa räknar med att 

juristerna gör ett fläckfritt arbete. 

  

“Det är så att säga jobbigt och det är juristen hemska vardag. Om man gör fel är man out. Det får inte hända i 

stort sett. Att göra ett sånt fel är väldigt stressande. Och har alltid varit” - M4 

 

Deadlines är också ett stort krav och sex av åtta informanter, jämn könsfördelning, nämner 

deadlines som ett återkommande krav i arbetet. Kraven anses som rimliga när tiden att utföra 

arbetsuppgifterna är tillräcklig för att utföra dem på ett tillfredställande sätt. Alltså när det 

finns en balans mellan krav och kontroll enligt teorin. Är tiden knapp betyder det att 

arbetstakten måste öka vilket ökar risken för misstag samt att deadlines inte hinns med, vilket 

då gör att kraven överstiger kontrollen som sedermera kan leda till stress enligt teorin. En 

informant beskriver att detta är lite av juristens dilemma: 

 

“Förutom att det ska gå snabbt ska det också vara bra gjort.” - K2 

 

Vi finner även ett tema som samtliga informanter berör och det är jämförelsen mellan privat 

och offentlig sektor relaterade till upplevelse av stress. Inom den privata sektorn ingår främst 

advokatbyråer och inom den offentliga sektorn verkar bland annat tingsrätter eller statliga 

myndigheter. Tre kvinnor och en man menar att kraven är högre på privata byråer, vilket kan 

kopplas till låga och höga krav i teorin Krav-kontroll-stödmodellen. En kvinna som nu arbetar 

statligt uttrycker sig såhär: 

 

“Att arbeta statligt är så speciellt om man jämför med privat. Man har helt andra krav på sig privat. Hade 

uppsatspraktik tio veckor på en byrå, och de förutsätter att man ska jobba som alla andra. Jag upplever att det 

är lättare att få skit personligen om man misslyckas, de har högre förväntningar.” - K3 

 

Den skillnad vi finner är att samtliga män på privat byrå ofta kopplade deadlines till 

debiteringskraven som ligger på dem, alltså hur många timmar man ska debitera i jobb med 

klienternas mål för att dra in pengar till byrån, samt att timmarna de debiterar är 

bonusgrundande. Det finns då en underliggande ekonomisk orsak till att sträva mot att klara 
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sig innan deadline enligt informanterna. Citat nedan kommer från en man som ser det som 

jobbigt att inte ha något att göra då han vet att det finns ett debiteringskrav. 

 

“Din budget måste gå ihop på ett år. Har du inget att göra då måste du jobba mer en annan gång… Det 

påverkar ju ens debitering som man har som krav på sig trots allt.” - M3 

 

Förutom debiteringskraven finner vi inga könsskillnader i vad som upplevs som krav i arbetet. 

5.2.1. Arbetsbelastningen 

Alla informanter menar att det är mycket att göra överlag och alla informanter, förutom en 

kvinna, tar med sig jobb hem från och till. Dessutom så uppger alla informanter, utom en 

annan kvinna, att de jobbar över regelbundet och man menar att detta i princip sker varje dag. 

Det kan vara självförvållat på grund av debiteringskraven eller viljan att avancera i karriären, 

men främst bristen på tid fram till deadline. 

 

“Behöver man sitta en natt för att hinna så... Då gör man ju det…” - K3 

5.3. Kontroll 

Alla informanter uppger att de har stor frihet att disponera sitt arbete inom ramarna för 

deadlines. Förklaringen till att arbetet är så pass fritt beror på att juristyrket är ett väldigt 

individuellt arbete där man, i åtminstone informanternas fall, oftast jobbar ensam. Det kan 

också bero på att man, som tidigare nämnts, förväntas göra rätt som jurist och att det därför 

inte behövs någon kontroll utifrån som stämmer av arbetets gång. 

 

“Ja, jag är rätt fri. Men jag tycker nog att jag är ganska fri. Sen låter han oss jobba ganska fritt. Ingen vidare 

kontroll. Jag gillar inte kontroll, när chefer utövar för mycket kontroll.” - K4 

 

Återkommande är också det faktum att informanterna allt som oftast inte kan styra över 

mängden arbete som läggs på dem. Detta kan göra så att bristen på kontroll, alltså mängden 

arbete som läggs på en, skapar stress.  

 

“Jag kan inte styra över hur mycket jobb som läggs på mig.  Men det är ju alltid saker utanför ens kontroll som 

påverkar ens stress.” - M3 
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Däremot menar samtliga informanter, förutom en, att man har möjlighet att styra över 

deadlines i dialog med klient, men att man strävar efter att hålla dem. Exempelvis genom att 

istället välja att arbeta över och då är det strävan efter att leverera som driver informanterna. 

Dock är det bara män, tre till antalet, som lyfter fram att det ligger på deras egna ansvar att 

tacka nej till ärenden som deras handledare ger dem när arbetsbördan redan är hög.  

 

“Nu när man jobbat ett tag vet man vad man tackar ja och nej till, man vet hur saker och ting fungerar, både 

tidsmässigt men också hur saker och ting blir gjorda.” - M1 

 

Även om informanterna strävar efter att vara arbetsgivare och klienter tillfreds så är det ett 

förebyggande arbete för att motverka stress som männen gör här. Om det beror på att männen 

eller kvinnorna missbedömer sin egna förmåga att klara av alla uppgifter är svårt att säga, 

men klart är det att männen i alla fall reflekterat över sin arbetskapacitet. Det kan också tyda 

på att kvinnorna kan jobba under större press än männen, men det finns det inget som styrker. 

Utöver detta finner vi inga könsskillnader i hur kontrollen över det egna arbetet ser ut.  

 

Slutligen finner vi att informanter även berör kontroll i jämförelsen mellan privat och 

offentlig sektor. Tre informanter, två kvinnor och en man, menar att det i det på privata byråer 

finns konkurrens mellan anställda, vilket kan bli en stressfaktor då individerna förlorar 

kontroll över sin egen arbetsmängd, utveckling och att man jämför sig med andra. Att 

individen vid rådande konkurrens förlorar kontroll kan jämföras med låg kontroll i teorin. 

 

“...många unga, samma nivå ungefär, framförallt tjejer i mellan... man tävlar med varandra då... Och känner att 

„varför får den de uppgifterna och inte jag? Är jag inte tillräckligt bra?‟ eller sådär... Jag upplevde det som 

väldigt stressigt.“ - K2 

5.4. Hantering av stress 

Det vanligast förekommande sättet för informanterna att hantera stress i arbetet är att skapa 

mer kontroll över de krav som har resulterat i negativ stress, vilket styrks i avsnittet om 

coping (Theorell m.fl. 2003). Givet mängden ärenden en informant har så planerar sex 

informanter, fyra kvinnor och två män, upp sitt arbete på ett strukturerat sätt genom att skapa 

en tidsplan där det ingår när och hur man ska göra vad. Ofta skriver de en lista medelst papper 

och penna. Detta menar de hjälper dem att hantera stressiga situationer. Vidare är det fem 

informanter, tre män och två kvinnor, som betar av det mest tyngande först vilket betyder att 
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problemlösning, att få bort stressoren, också är ett sätt att hantera stress, vilket också styrks av 

coping (Levi, 2001).  

 

“Då försöker jag skriva en lista på vad jag ska göra, en prioriteringsordning och så försöker jag hålla mig till 

den. Sen bockar jag av saker på den så jag får känna mig lite duktig.” - K2, angående vad hon gör för att hantera 

stress i arbetet. 

 

Studiens resultat visar alltså inga direkta könsskillnader när det gäller att hantera en stressig 

dag på arbetet. För enskilda moment som stressorer finner vi dock tydliga könsskillnader i 

hanteringen. Dessa små stressorna rör alltifrån krånglande skrivare till nödvändiga dokument 

som informanterna inte hade tillgång till. För männen, tre stycken, ger sig denna stress i 

uttryck som svordomar eller att slå sönder saker medan kvinnorna försöker ta det lugnare och 

ha ett trevligt bemötande utåt, vilket bekräftar den tidigare forskning vi funnit om coping. En 

man berättar nedan om sina utbrott. 

 

“När datorn går sönder som jag inte kan lösa själv, då freakar man ju ut alltså! Mycket mer än att jag får ett 

ordentligt problem.” - M4 

5.4.1. Hantering av stress med hjälp av det sociala stödet 

Den arbetsrelaterade stressen hanteras även genom det sociala stödet på arbetsplatsen. Alla 

informanter bekräftar att det sociala stödet bland kollegor är mycket viktigt vid hanteringen av 

stress samt att det på arbetsplatserna råder ett öppet klimat vad gäller att hjälpa varandra med 

olika frågor och problem. Det främsta stödet man söker är att kunna ventilera kring ett 

problem eller en stressig dag med en kollega utan att fokusera på problemlösning, vilket tre 

kvinnor och en man nämner. Det kan ses som ett slags flyktbeteende där man för några 

minuter sätter det åt sidan och bara “tömmer” sig själv innan man tar tag i arbetet igen. De 

berättar att de i sådana situationer gärna tar sig in på kollegans kontor med en kopp kaffe och 

diskuterar något arbetsrelaterat som är jobbigt för stunden eller bara snacka om någonting 

som inte alls har med jobbet att göra. En kvinna beskriver det som en stor trivselfaktor. 

 

“Jag tycker det är jätteviktigt. För min del är det en stor del i att trivas på jobbet, att ha kollegor på jobbet som 

man kan lita på och som man kan gå till för att få stöd. Det tycker jag verkligen.“ - K1 

 

Tre informanter, två män och en kvinna, berör även skillnader i privat och offentlig sektor när 

det gäller hantering av stress med hjälp av det sociala stödet. De nämner att det är mer 

individualistiskt privat och att det inte finns tid för varandra. 
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“På byrå är det mer individualister. Man får, om man ska vara krass så får man lita mer på sig själv. Var och en 

slår vakt om sitt eget, för det är så som arbetssituationen är och det handlar inte bara om personerna som 

jobbar på byrån. “ - M3 

 

Studiens resultat visar att stödet bland kollegor och chefer är lika viktigt för kvinnor som för 

män, men att kvinnorna nyttjar det oftare. Männen väljer istället att dra sig undan både chefer 

och kollegor och väljer att lösa problem på egen hand.  

 

“Genom att, jag blir väldigt osocial, tar en snabblunch, ingen fika och stänger in sig så gott det går. Bara 

försöka jobba så fort som möjligt.“ - M3 

 

Har individen både höga krav, låg kontroll och saknar stöd befinner sig denne i teorins sämre 

arbetssituation, den “iso-spända” situationen, se figur 1 i avsnitt 6.2.1. Dock är det bara ett 

fåtal informanter som nämner detta så att dra en stark slutsats är inte möjligt.  Slutligen visar 

alltså resultatet att hantering av stress kan skilja beroende sektortillhörighet men då vi har en 

ojämn könsfördelning mellan privat och offentlig sektor, tre kvinnor inom statliga 

organisationer och en kvinna inom privat, kan det spegla resultaten. 

 

Det sociala stödet återfinns även utanför arbetet och sju av informanterna tycker att detta stöd 

i form av familj och vänner är mycket viktigt vid hantering av stress i arbetet. Även här 

tenderar kvinnorna att i större utsträckning använda sig av stödet än männen. 

 

“Jag tycker det är jätteviktigt. Att man kan få lätta sitt hjärta när man kommer hem. Ha någon som säger ‟det är 

lugnt, det fixar du!‟.” – K2 

 

En man drar sig till och med för att använda denna typ av stöd för att inte uppfattas som 

“gnällig”. Det kan bero på att kvinnor i större utsträckning än män upplever en konflikt 

mellan arbete och privatliv och därför behöver mer stöd, men eftersom bara en kvinnlig 

informant har hemmavarande barn, som visserligen bekräftar detta och som är en tung faktor i 

work-life balance, kan vi inte dra några slutsatser av studiens resultat. 

 

“Är jag mycket stressad hemma och är jag också stressad på jobbet och tvärtom.” - K4 
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5.5. Work-life balance 

I det induktiva arbetet fann vi tydliga mönster på att krav utanför arbetet har stor betydelse i 

hur man upplever och hanterar stress. Fyra kvinnor och två män menar att kraven i det privata 

kommer från dem själva snarare än från någon extern part. Det kan exempelvis vara krav på 

att träffa familj och vänner.  

 

“Jag har krav, men det är kanske mer som man har lagt på mig själv, att jag inte alltid vill vara borta utan vill 

vara tillgänglig privat och i familj.“ - M1 

 

Krav relaterade till hemmet så som att ta hand om familjen med tillhörande hushållssysslor är 

det två kvinnor som tar upp, en med barn och en utan barn. Samtidigt menar en man med 

hemmavarande barn att han sedan han blev far har dragit ned på antal övertidstimmar då han 

vill umgås mer med sin familj. Även den enda kvinnan som inte jobbar över redogör, som 

förklaring till detta, om sin familj och vad hon har för skyldigheter gentemot dem såsom att 

hjälpa med läxor, laga mat och hämta på dagis. Innan familjebildandet uppfattades jobbet som 

det primära i livet och efter bildandet av familj flyttas fokus från arbetet till familjen och dess 

välmående. Den övervikt för jobbet som fanns flyttades delvis över till familjen enligt work-

life balance-modellen.  

 

“Det är ju fokus på barnen då. Det flyttas ju till familjen när jag kommer hem. De går ju först när jag kommer 

hem. De måste vara så. De måste ha mat och ha hjälp med läxor och rena kläder. Så är det ju. Jobbet får vänta 

till dagen efter.” - K4 

 

Konflikten mellan arbete och privatliv kan alltså återfinnas åt andra hållet, att ovan nämnda 

krav utanför arbetet påverkar individen i arbetet. Fem av informanterna, tre kvinnor och två 

män, bekräftar detta och menar att det kan framkalla stress i arbetet. 

 

“Ja, det är ju stressigt att vara en viss tid på dagis. Det är ju det. Man vill ju vara där senast klockan 16. Då ska 

man gå i ganska bra tid härifrån. Och då kanske man sitter i möte och så...” - K4 

 

Samtidigt som ett motstridigt fall, en kvinna, avfärdar detta: 

 

“Men jag tror att det beror på att jag inte har några barn. Jag har ju ingen direkt tid att passa så... När man får 

barn sen kommer man ju inte att kunna göra det. Då måste man ju gå hem.” - K2, angående om kraven utanför 

arbetet stressar henne i arbetet. 
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Resultaten tyder på att work-life balance har stor inverkan på om en individ upplever stress i 

arbetet. Här ser vi inga större skillnader mellan könen utan att det förmodligen beror på andra 

faktorer, som exempelvis familj. Eventuellt hade resultaten visat tydligare könsskillnader om 

urvalet bestod av fler informanter med hemmavarande barn. 

5.6. Slutsatser av Resultat & Analys 

Sammanfattningsvis finner vi i resultatet inga betydande könsskillnader när det gäller 

upplevelse av stress utan informanterna menar att det främst är när arbetsbelastningen blir för 

hög som stressen tenderar att gå från positiv till negativ. Alltså när det går från låga till höga 

krav i teorin Krav-kontroll-stödmodellen. De situationer i arbete som juristerna upplever som 

stressande är de som ligger utanför den egna kontrollen samt att männen tar upp 

debiteringskrav som en stressor. Vidare menar samtliga informanter att de har stor egen 

kontroll i sitt arbete även om arbetsbelastningen är hög och leder till övertid. Den vanligaste 

metoden för juristerna att hantera stress, coping, är att skapa mer kontroll över de krav som 

skapat stressen. Männen gör det på egen hand medan kvinnorna söker hjälp hos det sociala 

stödet. Dessutom framkom det tydliga mönster i upplevelse och hantering av stress beroende 

på sektortillhörighet. Avslutningsvis så finner vi inga tydliga könsskillnader inom konflikten 

mellan arbete och privatliv, work-life balance, vilket kan bero på att det endast är två 

informanter med hemmavarande barn i urvalet.  

6. Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka om det finns könsskillnader när det gäller hur stress upplevs 

och hanteras av jurister i relation till krav, kontroll och stöd. Detta möjliggörs genom 

intervjuer utifrån frågeställningarna: ”Vilka situationer i det dagliga arbetet upplever män och 

kvinnor som stressande?”, ”Hur hanterar män och kvinnor stressen i det dagliga arbetet?” och 

”Finns det faktorer utanför arbetet som påverkar individens stressupplevelse i arbetet?”. 

Svaren på dessa frågeställningar redogörs nedan under rubrikerna upplevelse av stress och 

hantering av stress. Även induktiva aspekter av upplevelse och hantering av stress berörs i 

detta avsnitt samt kritiska reflektioner och förslag på framtida forskning. 
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6.1. Upplevelse av stress 

Vi finner i studien inga betydande könsskillnader när det gäller hur stressen upplevs och vad 

som orsakar den bland informanterna. Arbetssituationen och arbetsprocessen är väldigt lika 

varandra om man ställer informanterna mot varandra vilket kan ge en förklaring till detta. 

Även faktorer som hur arbetsgivaren är och hur arbetsmängden ser ut påverkar en individs 

huvudsakliga stress i arbetet. Ju högre krav och lägre kontroll desto fler perioder med hög 

stressnivå är de generella slutsatserna man kan dra utifrån empirin. Ett resultat som ger stöd 

för teorin Krav-kontroll-stödmodellen. Vidare antyder vissa informanter att det på kontor som 

präglas av konkurrens mellan de anställda tillslut kan slå över och resultera i utmattning och 

stress för individen på grund av den ständiga pressen att prestera. 

Båda könen upplever negativ stress när arbetsbördan blir för stor och man inte klarar 

deadlines samt av rädslan att göra fel, vilket styrks av den tidigare forskningen (Beaton m.fl. 

1994; Loosemore & Waters, 2004; Thompson & Vivien, 1996). Det kan bero på det dilemma 

som en informant tog upp i intervjuerna, nämligen att det både ska vara bra gjort samtidigt 

som det snabbt ska bli klart. Att noggrannhet tar tid måste ses som allmänt vedertaget och i 

juristernas fall är det så att når man inte upp till deadlineskraven så har man misslyckats. 

Samtidigt som man misslyckas om man brister i formalia- och lagkrav. De skillnader vi finner 

är att männen i större utsträckning nämner debiteringskraven som ett betydande krav. Ett 

resultat som förefaller ganska logiskt då tre av fyra män jobbade på privat byrå där det finns 

just debiteringskrav hos de anställda. Medan kvinnorna istället fann avsaknaden av stöd som 

jobbigt och stundtals stressande vid hög arbetsbelastning, ett resultat som även det styrks av 

den tidigare forskningen (Frankenhaeuser, 1993; Higgins m.fl. 2010; Levi, 2000; Neale & 

Stone, 1984). 

 

Vad gäller arbetsbelastning så uppgav männen att det ligger på deras egna ansvar att tacka nej 

till ärenden vid redan hög arbetsbelastning, något som kvinnorna inte nämnde. Vi kan bara 

spekulera i vad detta kan bero på, men branschen har historiskt sett dominerats av män vilket 

gör att det kanske det råder en viss patriarkalisk struktur på arbetsplatserna där kvinnorna har 

svårare att hävda sig än männen, möjligtvis beroende på statistisk diskriminering (Albrecht 

m.fl. 2003; Muhonen, 2010). Detta kan leda till att kvinnorna upplever att de redan på förhand 

ligger efter sina manliga kollegor. En osäkerhet över vilka förväntningar och vilken prestation 

som är tillräcklig kan då skapas hos kvinnorna vilket i sin tur kan resultera i att de tar på sig 
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mer arbete än vad de behöver (Allvin m.fl. 2006; Parmsund m.fl. 2009) för att kunna 

konkurrera med männen. 

6.2. Hantering av stress 

Kvinnorna i studien använder ofta stöd i och utanför arbetet vid hantering av stress medan 

männen i större utsträckning hanterar stressen på egen hand i form av problemlösning eller 

ilska. Den tidigare forskningen bekräftar dessa könsskillnader och menar att kvinnor hanterar 

sin stress genom att just samtala med familj och vänner medan männen exempelvis hanterar 

sin stress genom ilska (Frankenhaeuser, 1993; Levi, 2000). Dessa könsskillnader i hantering 

av stress bekräftas också av Theorell m.fl. (2003) som menar att utfallet av coping, 

hanteringen av stress, beror på vilken kontroll individen har över sin situation och att kvinnor 

och män skapar denna kontroll på olika sätt. Att kvinnor och män skapar kontroll olika givet 

en situation kan vi dock inte klargöra utifrån studiens resultat då alla informanter också har 

individuella förutsättningar att hantera stress, vilket även stöds av den tidigare forskningen 

(Levi, 2001; Theorell m.fl. 2003). Att både resultaten och den tidigare forskningen delar upp 

könen var för sig och pekar åt samma håll är dock intressant. Kan orsaken att kvinnor i större 

utsträckning än män använder sig av det sociala stödet bero på att de är formade i ett samhälle 

där kvinnan skall vara den omhändertagande individen eller att män inte får visa svaga? 

6.3. Privat vs. Offentlig sektor 

Juristerna menar att det är skillnad på att jobba i privat sektor jämfört med offentlig. De menar 

att det är högre krav och mindre kontroll och stöd i privat sektor, vilket enligt teorin skulle 

beskrivas som den värsta arbetssituationen (Theorell m.fl. 2003). Informanterna nämner att 

det är tuffa förhållanden i privat sektor, men att det även kan vara så i offentlig sektor. På 

privat byrå har jurister även debiteringskraven som nämnts tidigare och dessa krav blir till en 

långvarigstress då de kraven är löpande, till skillnad från exempelvis en deadline. Vi 

återanvänder ett citat från Resultat och Analysdelen, avsnitt 8. 

 

“På byrå är det mer individualister. Man får, om man ska vara krass så får man lita mer på sig själv. Var och en 

slår vakt om sitt eget, för det är så som arbetssituationen är och det handlar inte bara om personerna som 

jobbar på byrån. “ - M3 
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Vad är det då som skapar denna skillnad? Det kan vara det faktum att man under en längre tid 

måste leverera med hög kvalitet för att ha chans på att bli delägare i advokatbyrån och att 

detta resulterar i att man hellre ser om sitt eget än hjälper sina kollegor. Det är möjligt att 

denna känsla av tävling även finns på vissa offentliga arbetsplatser, men det hävdade inte 

informanterna. Även advokatbyråerna konkurrerar med varandra och då om klienterna vilket 

gör att delägarna kanske tar in ärenden för att inte tappa klienterna till någon annan byrå, trots 

att arbetsbördan redan ligger någonstans på bristningsgränsen. Resultatet blir mer jobb för de 

anställda. Mer jobb som de kanske accepterar då det både är bonusgrundande och ökar deras 

chanser till att bli delägare i ett långsiktigt perspektiv. Dessa krav kan dock överskrida graden 

av kontroll och således resultera i psykisk ohälsa. Man kan tänka sig en ”iso-spänd” 

arbetssituation, se figur 1 i avsnitt 6.2.1, där individen inte klarar av att möta de höga kraven 

som ställs och de uppgifter som denne utsätts för (Theorell m.fl. 2003). 

6.4. Work-life balance 

I empirin finns det tydliga mönster på att det råder en konflikt mellan arbete och privatliv. 

Samtliga informanter uppger att de har krav på att träffa familj och vänner och att de frekvent 

arbetar eller har arbetat över. Inget uppseendeväckande resultat på något sätt med tanke på hur 

de genomsnittliga övertidstimmarna ser ut för jurister i Sverige (Lundgren, 2011). De två 

informanterna med hemmavarande barn väljer istället bort arbete framför familj. Däremot 

fann vi inga betydande skillnader mellan könen vilket skiljer sig från den tidigare 

forskningen, där bland annat Boye och Evertsson (2014) lyfter fram att det fortfarande finns 

skillnader mellan könen i tiden för obetalt arbete i Sverige. Även Hagan och Kays (2007) 

resultat och Frankenhaeuser m.fl. (1989) menar att kvinnor i större utsträckning än män 

drabbas negativt av konflikten mellan arbete och familj, vilket alltså också skiljer sig från vårt 

resultat. Med fler informanter, och framför allt fler informanter med hemmavarande barn, i 

studien hade vi kanske sett större kontraster mellan könen. 

6.5. Kritisk reflektion och förslag på framtida 

forskning 

Det finns utvecklingspotential i denna studie och vi har under arbetets gång uppmärksammat 

brister där vissa av dem har åtgärdats, men vissa har varit orörda då främst på grund av bristen 

på tid. Vi hade önskat ett större urval av informanter och framförallt fler med barn då empirin 
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och resultaten visar att familj är en stor faktor i balansen mellan arbete och privatliv. Tyvärr 

hade vi problem med att finna fler informanter inom rimlig tid vilket gjorde att vi landade på 

enbart åtta informanter varav endast två hade hemmavarande barn. Även om urvalet var litet 

så kunde vi ändå urskilja mönster i resultaten som bekräftas av tidigare forskning. Den 

nämnda tidigare forskningen inom juristyrket inriktar sig främst mot endast advokater vilket 

skiljer sig i arbetsuppgifter mot till exempel upphandlare på en statlig myndighet, vilket 

gjorde att vi valde att undersöka hela juristyrket. Däremot kan det vara en fördel att begränsa 

sig till en viss typ av jurister då de innehar samma position och befogenheter, till exempel 

biträdande jurister som är “lägsta” steget på en privat byrå. Med högre befattning följer oftast 

högre kontroll  (Theorell m.fl. 2003) och då är det snarare de olika befattningarna som 

förklarar skillnaderna än könet. Vidare kan även en begränsning till enbart privata 

advokatbyråer eller statliga arbetsgivare eventuellt urskilja tydligare könsskillnader då vi 

tolkar resultaten som att typ av arbetsgivare har stor inverkan på hur en individ upplever och 

kan hantera stress.  

 

I studien har vi använt oss av krav-kontroll-stödmodellen och coping för att försöka hitta svar 

på våra frågeställningar, men eftersom det framkom att stress i arbetet påverkas av mer än 

enbart jobbrelaterade faktorer så är modellen en aning begränsad sett till vårt syfte. Vi 

kompletterade därför den med work-life balance-modellen, som belyser konflikten mellan 

arbete och privatliv, men vi är inte säkra på att det var det bästa sättet för att få svar på 

studiens frågeställningar. En genusteori i kombination med Krav-kontroll-stödmodellen hade 

eventuellt gett oss ett mer talande resultat. Att använda sig av en lämplig teori som berör hur 

män och kvinnor normaliseras in i deras könsroller skulle kanske öka förklaringsgraden i hur 

män och kvinnor hanterar och upplever stress. Skillnaderna kanske beror på inlärda beteenden 

snarare än det biologiska könet. 

 

Vi upplever att vi i forskarrollerna har agerat på ett sätt som inte märkbart kan ha påverkat 

resultatet. Det vi kan tänkas oss är vår ovana med att hålla intervjuer samtidigt som man har 

ett konsekvent analystänkande kring de frågor och svar som uppkommer i intervjun. Slutligen 

har vi en källa som kan tolkas som tvivelaktig. Det är artikeln från Du&jobbet där tidningen 

beställde siffror från SCB. I kontakten med SCB angående siffrorna hänvisade de oss till 

artikelförfattaren. Sammantaget ser vi dock ingen anledning att en väletablerad tidning skulle 

förvränga siffror som inte gynnar deras intressen. 
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Slutliga tankar som väcktes vid analysarbetet var det faktum att den omnämnda 

“ventileringen” med kollegor på rummen som ett sätt att hantera stress skulle kunna vara 

intressant att undersöka närmare med hjälp av Goffmans rollteori där det finns “frontstage” 

och “backstage”. Med det menas att man tar sig an en roll beroende på i vilken situation man 

befinner sig i, till exempel ett möte med en klient eller fikarummet på jobbet. Möjligvis skulle 

man även kunna se på stress ur ett ekonomsociologiskt perspektiv i och med 

debiteringskraven som ligger på jurister på privata byråer samt att se på och hur det skiljer sig 

mellan könen då man avgränsar sig till enbart privat sektor. I synnerhet då det av resultaten 

framgår att arbetsklimatet ser annorlunda ut beroende på om man jobbar privat eller statligt. 
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