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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera arbetsrelaterad stressnivå hos förvärvsarbetande 

kvinnor och förvärvsarbetande män samt att undersöka om det förekommer könsskillnader i 

stress. För att undersöka våra hypoteser så har vi använt oss utav data från 

Levnadsnivåundersökningarna (LNU) för förvärvsarbetande män och kvinnor i åldrarna 18-75 

i Sverige år 1991 (N=3402) samt år 2010 (N=4415). Vårt huvudfokus ligger dock på 2010 

eftersom det ligger närmst i tid. Vi har använt oss av Karaseks teori om krav och kontroll 

samt olika arbetsmarknadsfaktorer och teorier om familjeförhållanden för att studera hur 

dessa påverkar stressnivån hos förvärvsarbetande män och kvinnor. Den analysmetod som vi 

har använt oss av är linjär regressionsanalys. Resultatet av vår studie visade att 

förvärvsarbetande kvinnor upplever i genomsnitt mer stress än förvärvsarbetande män. Vi 

kunde inte förklara könsskillnaden i stress även om faktorer som exempelvis arbeten med hög 

anspänning visade sig ha en viktig inverkan på stress. Resultatet visade även att andra stress-

faktorer påverkade förvärvsarbetande kvinnor och förvärvsarbetande män olika mycket. 

 Ytterligare en slutsats är att arbetsrelaterad stress minskar ju äldre individen blir.  Män och 

kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn upplever mer stress jämfört med arbetande 

inom den privata sektorn. 
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Inledning 

En undersökning av Statistiska Centralbyrån pekar på att det har blivit allt mer vanligt att män 

och kvinnor känner sig stressade av sitt arbete (Statistiska Centralbyrån, 2014). Det är dock 

svårare att finna forskning som visar om det föreligger någon skillnad i hur yrkesarbetande 

män och kvinnor upplever stress. Vi tror att det förutom arbetsmarknadsfaktorer finns andra 

orsaker som ligger bakom stress hos arbetande kvinnor och män. På grund av det anser vi att 

det är intressant att studera vidare kring ämnet och försöka besvara frågor som om kvinnor 

och män upplever olika stressnivå.  

Vårt syfte med studien är att undersöka könsskillnader i stress och se om dessa kan förklaras 

med hjälp av olika arbetsmarknadsfaktorer samt familjeförhållanden. Kan faktorer som 

skiftarbete, arbete med hög anspänning, civilstånd och antal barn förklara könsskillnader i 

stress? Vi vill även med hjälp av dessa variabler skapa interaktionsvariabler avseende kön för 

att studera om män och kvinnor påverkas olika mycket.  

Forskning visar att det är mer vanligt förekommande att uppleva att arbetstakten inom 

kvinnodominerande yrken är svårkontrollerad. Det förekommer mer frekvent att människor 

upplever arbetstakten som jäktad inom exempelvis vården där personalen är beroende av sina 

patienter och deras behov. Kvinnor upplever till större del än män att de känner att deras 

arbete är psykiskt ansträngande (Arbetsmiljöverket, 2001).  

Vi antar att kvinnor tenderar att uppleva mer stress än vad män gör. Det grundar vi på att fler 

kvinnor arbetar inom yrken med låg kontroll, men även att kvinnor generellt sett tar mer 

ansvar i hemmet med avseende till exempel på hushållsarbete och barnomsorg (Forsell, 2002; 

Ruppanner, 2008). Livspusslet kan på det viset kännas mer krävande när man dels har ett 

arbete att fokusera på och dels tar stort ansvar på det privata planet (Arbetsmiljöverket, 2001).  

Vi har valt att använda data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010 eftersom det ligger 

närmst i tid och är mest aktuellt. En separat analys från 1991 har även utförts för att se om 

könsskillnaden har ökat under en period när arbetsmarknaden har genomgått stora 

förändringar sedan 90-talet och kraven på de anställda har ökat (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Vår studie är avgränsad till yrkesverksamma svenskar i åldrarna 18-75 år, då vi enbart 
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fokuserar på förvärvsarbetande och hur arbetslivsförhållanden samt familjerelaterade aspekter 

bland förvärvsarbetande påverkar stress. Vi har på grund av vår tidsram valt att inte studera 

stressnivån hos individer som faller utanför ovanstående kategori. 

Vi hoppas kunna bidra till förståelsen av ökad stress och ökade könsskillnader i stress utifrån 

olika arbetsmarknadsmekanismer samt familjeförhållanden.  

Teori 

Hans Selye införde begreppet “stress” år 1958 och definierade det som “kroppens ospecifika 

uppvarvning som svar på en påfrestning eller utmaning vilken som helst” (Theorell, 2012, s. 

39). Vi kommer att diskutera teorier som kan hjälpa oss att förstå könsskillnader i stress bland 

förvärvsarbetande män och kvinnor. Vi börjar med teorier om arbetslivsrelaterade faktorer 

som påverkar stress och även diskuterar hur familjelivsrelaterade faktorer kan bidra till 

könsskillnader i stress. 

Vid studier av psykosocial arbetsmiljö är det vanligt att forskare använder sig utav Robert 

Karaseks Krav-och kontrollmodell (demand-control-support) för att förstå sambandet mellan 

arbetsmiljö och hälsa (Karasek, & Theorell, 1990). Krav-och kontrollmodellen skapades 1979 

och har sedan dess använts i cirka hundra studier i världen. För att kunna förstå effekterna av 

de psykiska krav som ställs på oss i arbetet så fokuserar man på hur hög andel kontroll de 

anställda har i sitt arbete.  

Begreppet kontroll används i modellen och inbegriper två sorters kontroll, dels kontroll i, och 

dels kontroll över arbetet. Kontroll i arbetet kan beskrivas som det inflytande man har i det 

dagliga arbetet och de mindre uppgifterna. Kontroll över arbetet tar istället sikte på de 

övergripande besluten som har en större inverkan (Stressforskningsinstitutet, 2015). 

Sambandet mellan krav och inflytande i arbetet samt sambandet mellan kraven i arbetet och 

graden av frihet att själv besluta över och/eller styra sitt arbete beskrivs här enligt en 

vedertagen modell.  

Jobb med hög anspänning - personer utsätts för höga krav på jobbet och till följd 

därav inte har möjlighet att påverka och skaffa sig kontroll över arbetssituationen. 
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Konsekvenserna medför negativ stress med allvarliga hälsorisker, samt förhindrar 

utvecklingen av stresshantering (Stressforskningsinstitutet, 2015; Theorell, 2012).  

Aktiva jobb - personer utsätts för höga krav på jobbet, men samtidigt har de möjlighet 

att påverka och ha kontroll över dessa krav. En förmåga att hantera stress utvecklas hos 

personerna, vilket leder till att de inte drabbas av någon negativ hälsopåverkan 

(Stressforskningsinstitutet, 2015; Theorell, 2012).  

Passiva jobb - personer utsätts för låga krav på jobbet och saknar utrymme att påverka 

och kontrollera det som händer på arbetet. Medför en risk att förlora inlärda färdigheter och 

kompetens, då motivation saknas (Stressforskningsinstitutet, 2015; Theorell, 2012).  

Jobb med låg anspänning - personer utsätts för låga krav på jobbet, men samtidigt får 

utrymme att påverka och kontrollera det som händer i arbetet. (Stressforskningsinstitutet, 

2015; Theorell, 2012). 

 

 

Figur 1. (Författarnas illustration, inspirerad av Karasek och Theorells (1990) krav och 

kontroll- modell.) 

 

För att försöka förklara könsskillnader i stress kan vi dels använda oss av 

arbetsorganisatoriska tolkningar som könssegregering av yrken. Kvinnor är 

överrepresenterade i yrken med hög anspänning exempelvis arbeten inom vården, vilket kan 

vara en orsak till att kvinnor generellt är mer stressade än män (Halldén, 2014; 
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Arbetsmiljöverket, 2001). Ur hälsoperspektiv är den värsta situationen att arbeta under hög 

anspänning i situationer utan socialt stöd vilket benämns för den “iso-spända” situationen 

(Theorell, 2012). En motivering till att män och kvinnor arbetar inom olika yrkeskategorier 

kan dels bero på valet av utbildning. Det är fler män än kvinnor som väljer att utbilda sig 

inom naturvetenskapliga ämnen medan kvinnor till exempel inriktar sig på vårdutbildningar 

och utbildningar inom pedagogik. Kvinnor har i genomsnitt fler antal utbildningsår än män 

och könsskillnaden av yrken kan därför förklaras av valet av utbildning (Halldén, 2014). Det 

finns även tidigare forskning som pekar på att individer som har skiftarbete som sin 

huvudsakliga arbetsform upplever att dem är “ur fas” i den dagliga tillvaron. En motivering 

till att kvinnor skulle vara mer stressade än män, kan således bero på att kvinnorna är 

överrepresenterade inom vissa skiftarbeten som vård- och service-yrken.  Det blir ännu 

svårare för dem att kombinera familjeliv och arbetsliv om vänner och familj har “normala” 

arbetstider. Yrkesarbetande som arbetar under natten och behöver ta igen sömn dagtid går på 

så sätt miste om umgänget med familj och vänner. Forskning har visat att skiftarbete 

kortsiktigt orsakar sömnproblem, nervösa problem samt matsmältningsproblem (Costa, 2003). 

Enligt teorin om krav och kontroll är stress och hur mycket kontroll individen besitter tätt 

sammanlänkat. I de fall där kontrollen över en situation går helt förlorad, tappar vi 

motivationen att försöka återfå den och blir istället passiva. Effekterna av psykiska krav beror 

dels på andelen beslutsutrymme de anställda ges samt hur mycket medhåll organisationen ger 

de anställda (Theorell, 2012). 

Dimensionen ”stöd” i Krav och kontroll-modellen innefattar det stöd man får av 

arbetskollegor och chefer. Enligt krav- och kontroll-modellen är den ideala arbetssituationen 

när individer får tillräckligt stöd från medarbetare och överordnade i kontrast till den ”iso-

spända”-situationen där stöd saknas. Coping är ett uttryck för hur personer hanterar och 

utövar kontroll i vardagen. Individer som under en längre period besitter en ”spänd” 

jobbsituation, där de känner sig pressade och har litet beslutsutrymme, tappar möjligheten att 

kunna utveckla sin kontroll över arbetssituationen (Theorell, 2012). De individer som däremot 

under långa perioder lever i en ”aktiv” jobbsituation där de står inför höga krav, men även har 

beslutsutrymme att bestämma på vilket sätt de ska möta kraven, ökar utvecklingen av sin 

kontrollhantering. En sådan situation gör att de kommer vara bättre utrustade när de står inför 

perioder av ”spända” arbetsförhållanden (Theorell, 2012). De personer som besitter höga 
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chefspositioner med höga krav och stort ansvar kan därför antas kunna hantera detta på grund 

av ökad kontrollhantering.  

 

Kontroll och krav-modellen har dock mött viss kritik. En studie av forskarna Fletcher och 

Jones där de har undersökt hur väl den är applicerbar i verkligheten, visade resultaten att 

kontroll och krav är viktiga faktorer, men de är inte tillräckliga för att kunna förutspå stress 

och dess inverkan. Däremot visade deras studie att variabeln stöd har störst inflytande på 

psykisk stress jämfört med kontroll och krav-variablerna (Fletcher & Jones, 1993; Höglund & 

Armelius, 2003).  

Det är inte bara i arbetet som män och kvinnor utsätts för krav och kontroll, utan det kan även 

finnas en viss påverkan hemifrån. Arlie Hochchild beskriver i sin bok ”The Second Shift” 

(2012 [1989]) om hur förvärvsarbetande kvinnor bär på en dubbel börda då de kommer hem 

till ytterligare ett arbetspass med hemarbete. Hochchild uppskattar att dessa kvinnor arbetar en 

hel extra månad varje år vilket orsakar trötthet, känslomässig utmattning och sjukdomar. 

Kvinnor tar på sig mer familjeansvar och även det orsakar påfrestningar. Hon menar även att 

det inte enbart är kvinnorna som lider av den extra arbetsbördan, utan även män påverkas 

negativt. En del män gör avkall på sitt eget förvärvsarbete för att kunna bistå sina respektive 

gällande hushållsarbetet. De män som inte hjälper till och delar “The second shift”, påverkas 

av hur bördan sliter på deras partner (Hochchild, 2012 [1989]). 

 

Hochchild menar att kvinnor utvecklar strategier för att handskas med “the second shift”. En 

del kvinnor valde partners som var villiga att dela hushållsarbetet. Vissa kvinnor som inte 

klarade av slitaget av den extra hushålls-arbetsbördan gick istället ner i arbetstimmar 

alternativt slutade jobba. Andra sänkte sina krav på vad som är viktigt gällande 

hushållsarbete, sitt äktenskap och avseende sina barn (Hochchild, 2012 [1989]). 

 

Enligt teorin om “the second shift” så upplevde flertalet män stor press från sina fruar att 

hjälpa till mer hemma. Vissa klagade på att deras arbete var mer stressigt än sin frus, och 

borde därför inte tvingas dela “the second shift”. Andra sänkte istället sina krav på hur 

hemmet och familjen skulle skötas (Hochchild, 2012 [1989]). Forskning tyder även på att 

män och kvinnor som tar på sig “olika roller” i form av att kombinera hushållsarbete med 

förvärvsarbete är mer välmående. Män stärker relationen till barnen genom att ta ett större 
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ansvar i hushållet och kvinnor som yrkesarbetar tenderar att känna en högre grad av 

tillfredsställelse och självständighet (Nordenmark, 2004).  

Tidigare forskning  

En studie från Statistiska centralbyrån som genomfördes 2012 visar att fysiska och 

psykiska besvär orsakade av arbetet har ökat hos såväl män som kvinnor. Hos kvinnor 

ökade besvären betydligt från 22 % till 28 %. En intressant faktor är att mellan 2003 och 

2012 så minskade de arbetsrelaterade besvären både för män och kvinnor, för att sedan 

återigen öka. Studien visar även att kvinnors upplevelse av att det är stress som påverkar 

besvär i arbetet har ökat markant. I den senaste studien från 2014 så har det ökat från 10 

till 15 %. Hos män syns också en ökning men från 6 till 8 % (Statistiska Centralbyrån, 

2014 ).  

Kombinationen av höga psykiska krav och litet beslutsutrymme (arbeten med hög 

anspänning) är den kombination enligt krav-och kontrollmodellen där de anställda är minst 

välmående. En arbetsplats där personalen totalt saknar struktur och där kontrollen är oändlig 

kan dock vara förrädisk på så sätt att en avsaknad av struktur kan resultera i att 

problemområden på arbetsplatsen inte ens diskuteras. I en enkätundersökning från en stor 

multinationell koncern visade det sig att de arbetsplatser där man kontinuerligt diskuterar 

aktuella problem har anställda med längst stressnivå. I den svenska delen av koncernen så 

angav 69 % av deltagarna att de använder sig av just denna teknik på sin arbetsplats och 

endast 9 % av samma deltagare uppgav att de upplever stress i arbetet. De personer som 

upplevde högst stressnivå var de anställda som angav att de hade en chef med auktoritärt 

ledarskap som inte diskuterade problem med sina anställda. Det förekommer även en skillnad 

i beslutsutrymme mellan könen (Theorell, 2012). Många undersökningar visar att kvinnor 

generellt sett inte har lika stort deltagande som män gällande beslutsfattande på arbetet 

(Halldén, 2014). En viktig förklaring till könsskillnader i beslutsfattande har att göra med att 

män till större del befordras och besitter chefspositioner än vad kvinnor gör (Theorell, 2012). 

Trots att det är fler män än kvinnor som besitter högt uppsatta tjänster har kvinnor i 
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genomsnitt längre utbildning än män, vilket borde leda till att kvinnor har lättare att få högre 

positioner i arbetslivet (Halldén, 2014).  

I relationer utan barn där mannen och kvinnan har delat på hushållsarbetet, uppstår 

tendensen till att kvinnan gör en större del av hushållsarbetet i och med tillkomsten av barn 

(Forsell, 2002). Männens tid i förvärvsarbete har alltid varit relativ stabil medan kvinnors 

tid i arbete utanför hemmet har ökat. I början av 1990-talet var 83 % av Sveriges kvinnor 

mellan 15-65 år förvärvsarbetande och antalet barn per kvinna i fertil ålder låg på 2,1 

(Ruppanner, 2008). I flertalet hushåll där både mannen och kvinnan arbetar utför ändå 

kvinnor dubbelt så mycket hushållsarbete som män. Trots könsskillnad är det relativt få 

som upplever uppdelningen som orättvis (Ruppanner, 2008). Sverige är ett land som har 

kommit relativt långt i jämställdhets-frågan och de flesta kvinnor arbetar, trots det är det 

ändå kvinnorna som sköter större delar av hushållet och endast cirka 20 % av de svenska 

kvinnorna anser att den uppdelningen är “rättvis”. Forskning har visat att i länder som 

Sverige upplever kvinnor att de kan kräva mer hjälp från männen i hushållet jämfört med 

länder som inte kommit lika långt i jämställdhets-frågor.  Svenska kvinnor utför minst 

antal timmar hushållsarbete per vecka i en studie där Nederländerna, Ungern och Sverige 

ingick. Studien visade att det var de svenska männen som hade högst grad av delaktighet i 

hushållssysslorna. Desto mer mannen hjälpte till med hushållssysslorna desto mer rättvist 

uppskattade kvinnorna att fördelningen i hushållet var (Ruppanner, 2008). 

I samband med att de särskilda kvinnolönerna avskaffades på 60-talet så föddes en debatt 

kring kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Konsekvensen av debatten blev bland 

annat att det skedde ett urval av yrken där kvinnors kompetens kunde “tas till vara på”. 

Yrken inom vård, skola och omsorg blev så kallade “kvinnoyrken” där ytterst lite 

utbildning och kompetens krävdes. Den segregering mellan olika yrken för män och 

kvinnor är något vi fortfarande ser tydliga spår av idag. Män arbetar till större utsträckning 

med tungt fysiskt arbete inom till exempel byggindustrin vilket kan vara en förklaring till 

att män upplever mer besvär av fysisk belastning snarare än av stress (Arbetsmiljöverket, 

2001). Vi kan se en ytterst liten minskning av segregering mellan så kallade “kvinnliga” 

och “manliga” yrken och könsbalanserade arbeten var under 1990-talet, 7 % bland kvinnor 

respektive 6 % bland män. Tio år senare kan vi se en ökning och resultatet visade då 13 % 

för kvinnor och 11 % för män (Theorell, 2012). Forskning visar även att det är mer vanligt 

förekommande att känna att arbetstakten inte är lika lätt att kontrollera inom 
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kvinnodominerade yrken. Det är vanligast att uppleva arbetstakten som jäktad inom 

exempelvis vården där personalen är beroende av sina patienter och deras behov 

(Arbetsmiljöverket, 2001). Ytterligare ett exempel är yrken inom pedagogik där det ställs 

höga krav på pedagogen men finns litet utrymme för kontroll. Vi har betydligt fler kvinnor 

än män som arbetar som lågstadie - och förskolelärare i Sverige, medan det är mer 

könsbalanserat bland till exempel gymnasielärare (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Hypoteser  

Utifrån tidigare forskning samt teori har vi formulerat fem hypoteser för vår studie. 

Hypotes 1: Vi antar att förvärvsarbetande kvinnor tenderar att vara mer stressade än 

förvärvsarbetande män då de tar större ansvar i hemmet.   

Hypotes 2: Vi tror att hög anspänning i arbetet leder till högre stress för förvärvsarbetande 

kvinnor än män och kan förklara könsskillnaden i stress. 

Hypotes 3: Personer som skiftarbetar har svårare att kombinera familjeliv och privatliv. 

Därför tror vi att kvinnor som skiftarbetar tenderar att vara mer stressade än män som 

skiftarbetar på grund av hur ansvar i hushållet är uppdelat. 

Hypotes 4: Vi antar att förvärvsarbetande kvinnor med hemmabarn är mer stressade än 

förvärvsarbetande män med hemmabarn. 

Hypotes 5: Vi tror att vara gift/sambo har större stresspåverkan på förvärvsarbetande 

kvinnor än på förvärvsarbetande män. 
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Metod  

Studiens forskningsfråga är undersökt på ett kvantitativt sätt, och eftersom frågan avser en 

stor population är det viktigt att ha möjlighet att kunna generalisera våra resultat för män 

respektive kvinnor i hela Sverige. Eftersom vi har utfört en sociologisk studie har vi inte tagit 

hänsyn till biologiska aspekter av stress. Vi tittar enbart på arbetslivs- samt familjerelaterade 

aspekter. Vi har använt oss utav ett deduktivt angreppssätt då vi har utgått från Karaseks teori 

om krav och kontroll samt olika teorier rörande arbetsmarknadsmekanismer och 

familjeförhållanden. Vi har med hjälp av linjära regressionsanalyser studerat våra hypoteser 

om könsskillnader i stress.  

 

Datamaterial  

Datamaterialet i studien är hämtad från Levnadsnivåundersökningen (LNU) som bygger på 

riksrepresentativa surveyundersökningar utförda på svenskar i åldrarna 18 - 75 (Institutet för 

social forskning, 2015). LNU har genomförts följande år: 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 och 

2010. Vi har valt att fokusera vår studie på LNU från 2010 då det ligger närmst i tiden. 

Undersökningarna detta år finansierades av Vetenskapsrådet samt av Riksbankens 

jubileumsfond. Ursprungsurvalet var 7 404 individer och svarsfrekvensen låg på 72 %. 

Urvalet bestod av svenskar i åldrarna 18-75. Majoriteten av intervjuerna utfördes genom 

hembesök från Statistiska centralbyrån. Det skickades även ut digitala enkäter till vissa 

respondenter (Institutet för social forskning, 2015). 

 

Vi har även utfört en mindre jämförelse av könsfördelningen avseende stress mellan 1991 och 

2010, där vi har använt LNU från 1991. Åtta olika forskningsråd stod som finansiärer för 

LNU 1991. Urvalet bestod av 6710 individer där svarsfrekvensen var 79,1 %. Åldern på 

individerna varierade mellan 18-75 år. Könsfördelningen i undersökningarna var jämn, dock 

råder stora ojämlikheter i åldersfördelningen av respondenterna som deltagit i undersökningen 

(Institutet för social forskning, 1998). 

 

Följaktligen har vi, med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), filtrerat bort icke-förvärvsarbetande män och kvinnor. Som vi tidigare har nämnt 

faller dessa utanför den population som vi är intresserade av. Antalet individer som återstod 
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var 2835 stycken för år 2010 samt 3402 för år 1991. Därefter har vi jämfört medelvärden 

avseende män och kvinnors stressymptom för år 1991 samt år 2010 och redovisat resultatet i 

en tabell. Eftersom att datamaterialet är insamlat under en tidpunkt (tvärsnittsdata) kan vi inte 

med säkerhet säga något om kausalitet.  

 

Variabelförteckning 

Beroende variabel 

Stress kan definieras på en rad olika sätt. Vi har valt att använda ett övergripande mått på 

stress och har influerats av Susanna Toivanens studie “Work stress and health: is the 

association moderated by sence of coherence?” (Toivanen, 2007) där hon har använt LNU 

som datamaterial.  I sin studie har hon bildat ett stressindex med hjälp av följande variabler: 

allmän trötthet, sömnbesvär, överansträngning, depressioner och nervösa besvär, nedstämdhet 

och psykisk ohälsa (Toivanen, 2007). Psykisk ohälsa är dock utelämnat från vårt stressindex 

då vi valde ett redan befintligt index från LNU. Vi anser att de andra variablerna fångar upp 

tillräckligt eftersom vårt fokus inte ligger på psykisk ohälsa, utan på stress. 

 

Vi har valt “Olles psykindex” till beroende variabel i vår analys. Detta index är ihopsatt av 

Olle Lundberg, som är Professor of Health Equity Studies på Stockholms 

universitet/Karolinska institutet. Indexet är baserat på följande frågor om psykiskt 

välbefinnande: Har du under de senaste tolv månaderna haft allmän trötthet  Har du under de 

senaste tolv månaderna haft sömnbesvär  Har du under de senaste tolv månaderna haft 

nervösa besvär  ängslan, oro, ångest   Har du under de senaste tolv månaderna haft 

depression, djup nedstämdhet  Har du under de senaste tolv månaderna haft 

överansträngning  De respondenter som har svarat “Nej” har kodats som 0, alla som svarat 

“Ja, lätt” har kodats som 1 och “Ja, svår” har kodats som 3. Bortfallen är kodade som 99 

 Institutet för social forskning, 2015). Vi har tagit bort bortfallen ur variabeln och satt dem 

som “system missing”. Majoriteten  67,1 %) för år 2010 uppger att de inte har några besvär. 

Sättet som indexet är kodat resulterar i att större vikt läggs på “svåra besvär” jämfört med 

“lätta besvär”. Bortfallet är 0 %, vilket är positivt för studiens validitet. 

Majoriteten (69,2) för urvalet 1991 uppger även dem att de inte har några besvär. Bortfallet 

här var 0,2 %. 



 

 11 

Oberoende variabler 

Kön är den betydelsefullaste variabeln för vår studie, då vi studerar könsskillnader. 

Av de förvärvsarbetande individerna i vårt urval från 2010, var 54 % män och 46 % kvinnor. 

Vi har gjort kön till en dikotom variabel (dummy-variabel), där vi har kodat kvinnor som 1 

och män som 0. Könsfördelningen av individerna 1991 var oklanderlig då 50 % var män 

respektive 50 % kvinnor. 

Bortfallet för båda åren var 0 %. 

Födelseår mäter effekten av födelseåret, men eftersom vi har tvärsnittsdata, även effekten av 

åldern. Vi har transformerat variabeln till ålder. Denna variabel är intressant för att se om det 

föreligger skillnad i stressnivå beroende på en individs ålder eller födelseår. 

Respondenterna som vi undersöker var av varierande ålder mellan 19 och 74 år och 

medelåldern låg på 43,7 år. Inget bortfall existerade för denna variabel. 

Utbildningsår beskriver totala antal år i utbildning beräknat utifrån utbildningsbiografin. Vi 

tog med denna variabel då utbildning i stor utsträckning påverkar arbetsförhållanden. Antal år 

i utbildning för individerna i vårt urval varierade mellan 5-33 år. Genomsnittet avseende år i 

utbildning var 13,72. Bortfallet för denna variabel var 0 %. 

Antal egna hemmabarn i hushållet. Individerna i urvalet hade mellan 0 och 6 barn hemma. 

Den genomsnittliga individen i vårt urval har det (fiktiva) antalet 0,86 barn i sitt hushåll. De 

som har svarat ”vet ej” på frågan om antal barn i hushållet har kodats som missing. Bortfallet 

låg på 0,2 %. 

Skiftarbete mäts genom att respondenterna fått svara på frågan  Vilken är Din huvudsakliga 

arbetstid eller skiftsform ” Denna variabel har vi gjort om till dummy-variabler.  rbetstiden 

har kategoriserats enligt följande  kvälls/natt/morgontid (kodats som 1, övriga som 0), 2-

skiftsarbete (kodats som 1, övriga som 0), 3-skiftsarbete (kodats som 1, övriga som 0) och 

Oregelbunden förläggning (kodats som 1, övriga som 0). Dagtid blev vald som 

referenskategori (kodats som 0).  

Majoriteten (68 %) av individerna arbetade dagtid. Här ligger bortfallet 12,5 %. 
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Tabell 1. Deskriptiv Statistik – medelvärde för kontinuerliga 

variabler och % för kategoriska variabler 

    Medelvärde 

andel 

N 

Olles Psykindex    0,89 3044 

Kvinna    46,4 % 3044 

Man    53,6 % 3044 

Ålder    43,75 3044 

Utbildningsår    13,73 3043 

Lägre 

tjänstemän och 

förmän 

   17,2 % 3044 

Tjänstemän på 
mellannivå 

   22,7 % 3044 

Högre tjänstemän    18,7 % 3044 

Egen företagare och 

jordbrukare 

   10,6 % 3044 

Manuell arbetarklass    30,8 % 3044 

Offentlig sektor    32,3 % 3044 

Privat sektor    67,7 % 3044 

Hög anspänning    4,7 % 3044 

2-skiftsarbete    4,4 % 3044 

3-skiftsarbete    2,2 % 3044 

Kvälls/natt/morgon -

arbetstid 

   5,8 % 3044 

Oregelbunden tid    10,7 % 3044 

Dagtid    76,8 % 3044 

Antal barn    0,86 3038 

Gift/Sambo    72,3 % 3044 

Frånskild    4,3 % 3044 
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Änka/änkling    0,8 % 3044 

Ogift    22,6 % 3044 

 

Civilstånd är vald då det kan vara av intresse att se skillnader i stress utifrån 

hushållskonstellationer. Majoriteten (71,7 %) av respondenterna i urvalet var gifta eller 

samboende. Här har vi kodat om till följande dummy-variabler: frånskild (kodats som 1, 

övriga som 0), gifta, sammanboende samt gifta men ej sammanboende (kodats som 1, övriga 

som 0), änka/änkling (kodats som 1, övriga som 0). Vi utsåg “ogift” som referenskategori 

(kodat som 0). Bortfallen låg på 0 %. 

EGP nuvarande arbete är ett “klass-mått” som är av betydelse för vår studie.  ven 

definierad som “Eget yrke sysselsättning enligt Erikson, Goldthorpe och Portocarero 

 E   ”  Institutet för social forskning, 2015). Här har vi gjort dummy-variabler genom att 

gruppera olika yrken till följande variabler: högre tjänstemän
1
 (kodats som 1, övriga har 

kodats som 0), lägre tjänstemän
2
 (kodats som 1, övriga har kodats som 0), 

egenföretagare/jordbruk
3
 (kodats som 1, övriga har kodats som 0), samt manuell arbetarklass

4
 

(kodats som 1, övriga har kodats som 0). Vald referenskategori är tjänstemän på mellannivå
5
 

(kodats som 0). Bortfallet för denna variabel låg på 1,3 %. 

 

                   för den intervjuade personens nuvarande arbete. Denna variabel är 

omgjord från en kategorisk variabel till en dikotom dummy-variabel (Edling & Hedström, 

2013). Där vi har kodat offentlig sektor som 1 och privat sektor som 0. Vi har valt bort icke-

förvärvsarbetande då vi enbart är intresserade av den arbetande populationen. Majoriteten 

(64,8 %) av urvalet arbetade inom den privata sektorn. Bortfallet låg på 0 %. 

Hög anspänning är en dummy-variabel som skapats för att med hjälp av Karaseks teori om 

kontroll och krav i arbetet mäta “hög anspänning på arbetet”. Susanna Toivanen använde 

                                                 

1 Högre tjänstemän innefattar: fria akademiska yrken, samt högre tjänstemän 

2 Lägre tjänstemän innefattar: lägre tjänstemän, förmän samt förmän primär sektor 

3 Egenföretagare/jordbruk innefattar: små arbetsgivare, egenföretagare samt egenföretagare jordbruk 

4 Manuell arbetarklass innefattar: kvalificerade arbetare, kvalificerade arbetare primär sektor, 

okvalificerade arbetare, okvalificerade arbetare i primär sektor samt biträdespersonal 

5 Tjänstemän på mellannivå innefattar: tjänstemän på mellannivå 
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detta index i hennes studie ”Work stress and health  is the association moderated by sence of 

coherence ”  Toivanen, 2007 . Variabeln innefattar följande två index, krav-indexet samt 

kontroll-indexet. Krav-index: Där respondenter som har svarat “Ja” på frågan “ r ditt arbete 

jäktigt ” samt “Ja” på frågan “ r ditt arbete psykiskt ansträngande ” får värdet 1 och mäts 

som “Stora psykiska krav i arbetet” och de respondenter som har svarat “Ja” och eller “nej” 

på dessa frågor får värdet 0 och mäts som “inte stora psykiska krav i arbetet”. Kontroll-index: 

Där respondenter som svarat “Nej” på frågan “Kan du själv bestämma din arbetstakt ” samt 

“Ja” på frågan “ r ditt arbete enformigt ” får värdet 1 och mäts som “lågt beslutsutrymme på 

arbetet” De övriga får värdet 0 och mäts som “relativt högt beslutsutrymme”. 

Dessa index har kombinerats och bildar “Hög anspänning” där de som uppgav höga krav på 

arbetet och lågt beslutsutrymme i arbetet får värdet 1, och de övriga får värdet 0.  För denna 

population så upplever 3,9 % av män och 5,5 % av kvinnor hög anspänning i arbetet. För 

denna variabel föreligger det ett bortfall på 12,9 %. 3,9 % män 5,5 % kvinnor. 

 

Regressionsanalys  

Vi har valt att undersöka vårt samband med hjälp av en linjär regressionsanalys. Denna metod 

är vanligt förekommande vid samhällsstudier där man har en kontinuerlig beroende variabel. 

En linjär regressionsanalys skattar en linje som beskriver sambandet mellan den beroende 

variabeln och de oberoende variablerna. En univariat linjär regressionsanalys används då 

syftet är att se hur en enskild oberoende variabel påverkar den beroende variabeln. Vill man 

undersöka hur fler oberoende variabler påverkar den beroende variabeln används en 

multivariat regressionsanalys (Edling & Hedström, 2013). Vi kommer i denna studie använda 

oss utav både univariat regressionsanalys samt multivariat analys. För att minimera risken för 

Typ 1 fel (det vill säga att man tror att ett samband råder även fast sambandet i fråga beror på 

slumpen) tittar vi på signifikans-värdet (Sig.) Är värdet mindre än 0,05 så kan vi med 95 % 

säkerhet förlita oss på att samband råder (Edling & Hedström, 2003). Är signifikansvärdet 

mindre än 0,1 kan vi med 90 % säkerhet anta att ett samband råder. 

 

Regressionsanalyserna i vår studie är uppdelade i fem modeller. Vi börjar med en univariat 

modell med kön som den enda oberoende variabeln (modell 1) och fortsätter kontrollera på 
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variabler som mäter arbetsförhållanden samt aspekter av familjelivet för att analysera om 

dessa kan förklara könsskillnader i stress. Vår femte modell inkluderar interaktioner mellan 

kön och arbetslivsrelaterade och familjelivsrelaterade variabler för att testa om dessa 

variablers inverkan på stress varierar för kvinnor och män (hypoteser 2-4). Nedan 

sammanfattar vi våra modeller:   

Modell 1: Stressymptom = kön 

Modell 2: Stressymptom = kön + strukturella förhållanden (kön, klass, sektor, ålder samt 

utbildning) 

Modell 3: Stressymptom = kön + strukturella förhållanden + arbetsförhållanden (kön, klass, 

sektor, ålder, utbildning, skift-arbete samt hög anspänning i arbetet) 

Modell 4: Stressymptom = kön + strukturella förhållanden +arbetsförhållanden + 

hemförhållanden (kön, klass, sektor, ålder, utbildning, skift-arbete, hög anspänning i arbetet, 

antal barn samt civilstånd) 

Modell 5: innefattar de oberoende variablerna i modell 4 men är även utökad med 

interaktionsvariabler som skapats för att analysera huruvida män och kvinnor påverkas på 

olika sätt av arbetsförhållanden samt familjeförhållanden. Följande interaktionsvariabler är 

skapade: interaktion mellan kön och hög anspänning i arbetet, interaktion mellan kön och 

civilstånd, interaktion mellan kön och barn samt interaktion mellan kön och arbetsform 

(skiftarbete) 

Män och kvinnor har barn i lika stor utsträckning, men effekten av att “ha barn” kan yttra sig 

olika mellan könen. Det vill vi undersöka med variabeln “interaktion mellan kön och antal 

barn”. Eftersom att det inte råder någon könsskillnad i äktenskap, men det råder möjligen 

könsskillnad i effekterna av att vara gift, vill vi med hjälp av variablerna som förekommer 

inom “interaktion mellan kön och civilstånd” undersöka dessa effekter. Kvinnor har mer 

frekvent “sämre jobb”, det vill säga skiftarbete samt jobb med hög anspänning än män. Vi vill 

med variablerna “interaktion mellan kön och skiftarbete” samt “ interaktion mellan kön och 

hög anspänning i arbetet” undersöka könsskillnader i effekter av dessa arbetsförhållanden. 
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Resultatet av modell 1-4 redovisas i en gemensam tabell, och modell 5 visas i en separat 

tabell. 

Resultat 

Tabell 2 Medelvärde för psykisk stress 1991 och 2010 

  1991  2010  

Kvinnor  0,85  1,21  

Män  0,61  0,66  

N  3399  2832  

 

I ovanstående tabell (2) har vi jämfört medelvärden för stress-symptom för arbetande män och 

kvinnor år 1991 samt år 2010. Vi ser att medelvärdet avseende stress-symptom har ökat 

mellan 1991 och 2010 för arbetande kvinnor medan den har varit stabil för män. Resultat är i 

linje med Statistiska centralbyråns (2014) studie. Könsskillnaden är statistiskt signifikant för 

båda åren. 

Utifrån den univariata analysen i Modell 1 ur tabell (3) nedan kan vi se att stressnivån i 

genomsnitt ökar med 0,612 enheter för förvärvsarbetande kvinnor, då vi inte ser till övriga 

faktorer. Vi kan med 95 % säkerhet fastställa att sambandet mellan kön och stressnivå inte 

beror på slumpen, då signifikansvärdet ligger på 0,000 (Sig<0,05=95 % konfidens). Modell 1 

visar även att variabeln kön förklarar 2,6 % av en individs totala stressnivå. 
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Tabell 3 Linjär regressionsanalys – trappstegsmodell. B-värde 

och signifikansmått inom parantes.  

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Konstant  0,596 

(0,000) 
1,181 

(0,002) 
1,143 

(0,009) 
1,409 

(0,003) 
Kön  0,612 

(0,000) 
0,474 

(0,000) 
0,481 

(0,000) 
0,478 

(0,000) 
Ålder   −0,004 

(0,425) 
−0,028 

(0,218) 
−0,008 

(0,278) 
Utbildningsår   −0,031 

(0,123) 
−0,028 

(0,218) 
−0,030 

(0,200) 
Lägre tjänstemän 

och förmän 
  −0,019 

(0,893) 
−0,036 

(0,802) 
−0,041 

(0,861) 
Högre tjänstemän   −0,204 

(0,141) 
−0,193 

(0,179) 
−0,193 

(0,178) 
Egen företagare 

och jordbrukare 

 

  −0,158 

(0,388) 
0,464 

(0,629) 
0,456 

(0,635) 

Manuell 

arbetarklass 

  −0,207 

(0,127) 
−0,176 

(0,215) 
−0,188 

(0,189) 
Offentlig sektor   0,207 

(0,083) 
0,208 

(0,103) 
0,200 

(0,118) 
Hög anspänning    0,830 

(0,005) 
0,832 

(0,005) 
2-skiftsarbete    −0,124 

(0,632) 
−0,129 

(0,618) 
3-skiftsarbete    −0,151 

(0,621) 
−0,121 

(0,694) 
Kvälls/natt/morgon 

-arbetstid 
   −0,547 −0,552 

(0,062) 
Oregelbunden tid    −0,038 

(0,833) 

−0,035 

(0,849) 

Antal barn     0,050 

(0,325) 
Gift/Sambo     −0,183 

(0,175) 
Frånskild     0,281 

(0,240) 
Änka/änkling     −0,169 

(0,744) 

R
2
  0,026 0,039 0,048 0,054 

N = 2825      
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I Modell (2) ur tabell (3) har vi utökat vår ursprungliga analys med variabler som mäter en 

individs strukturella förhållanden (klass-variabler, sektor, ålder och utbildningsnivå). I denna 

modell fick enbart variabeln kön samt konstant-estimatet statistisk signifikans på 5 % -nivå. 

Offentlig sektor fick statistisk signifikans på 10 % nivå, och visar att stressen ökar med 0,207 

enheter för de individer som arbetar inom den offentliga sektorn (avseende jämförbara 

individer). Däremot har b-värdet för kön minskat (till 0,474) jämfört med Modell 1, vilket kan 

betyda att någon eller några av de strukturella variablerna i analysen fångar upp lite av 

könseffekten. Vi ser även att förklaringsvärdet (R
2
) har ökat från 2,6 % till 3,9 %, vilket 

betyder att vi med denna modell lyckas förklara ännu mer av en individs stressnivå. 

 

I Modell (3) ur tabell (3) har vi utökat analysen med variabler som mäter en individs 

arbetsförhållanden (hög anspänning i arbetet samt skiftarbete). De variabler som fick 

signifikanta b-värden på 5 % -nivå är kön, variabeln för hög anspänning i arbetet, samt 

konstantvärdet (referensgruppen). Koefficienten för kön har föga förändring jämfört med 

modell (2). De som utsätts för hög anspänning i arbetet påverkas 0,830 enheter mer av stress 

jämfört med de individer som inte utsätts för hög anspänning (avseende jämförbara individer). 

Variabeln “kvälls natt morgontid” fick signifikans på 10 % nivå, och visar att de individer 

som arbetar kvälls- natt- eller morgonskift har 0,547 enheter lägre stressnivå jämfört med de 

individer som arbetar dagtid (avseende jämförbara individer). 

 

I den sista modellen (4), ur tabell (3), har vi lagt till ytterligare variabler som mäter en 

individs hemförhållanden (civilstånd samt antal barn). I denna modell så är de enda 

variablerna med statistisk signifikans på 5 % -nivå följande; kön, hög anspänning i arbetet 

samt konstant-värdet för vår referenskategori. Förklaringsvärdet har dock stigit från 4,8 % till 

5,4 %, vilket betyder att hemförhållanden förklarar stressnivån till viss del. 

Könsskillnaden existerar fortfarande i modell 4. Den kunde inte förklaras av våra oberoende 

variabler. Den är stabil (med signifikans under 5 % -nivån) och har inte förändrats mellan 

modellerna (2) och (4). Även i denna modell fick de som arbetar kvälls- natt eller morgonskift 

statistisk signifikans på 10 % -nivå (dock ingen större förändring på b-värdet jämfört med 

modell 3.) Hög anspänning i arbetet är den variabeln som producerar mest stress i våra 

analyser och är fortfarande signifikant på 1 % -nivå i modell (4). Dock förklarar hög 

anspänning i arbetet inte heller könsskillnaden i psykisk stress. Förklaringen till detta är att 
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det är få individer som har hög anspänning i arbetet och könsskillnaden är liten (3,9 % av män 

och 5,5 % av kvinnor har hög anspänning i arbetet).  

I modell (5) nedan, har ytterligare interaktionsvariabler mellan kön och arbetsförhållanden 

samt familjeförhållanden lagts till i analysen. 

I en modell med interaktioner visar inte koefficientvärdet "kön" skillnaden mellan alla män 

och kvinnor, utan visar enbart skillnaden i referensgruppen av de variabler som ingår i de 

interaktioner som man har med i modellen. Det vill säga, koefficienten visar könsskillnaden 

bland ogifta/icke-samboende barnlösa individer som arbetar dagtid och utan hög anspänning i 

arbetet.  

 

Utifrån modell (5), i tabell (4), kan vi avläsa att estimatet för kön fortfarande är signifikant, 

vilket betyder att kvinnor påverkas mer av stress än män i modellens referensgrupp (se ovan).  

 

Sambandet mellan ålder och stress har fått signifikans, och visar att ju äldre en individ är 

desto mer minskar stressnivån, i genomsnitt med -0,011 enheter (avseende jämförbara 

individer). Sambandet mellan att arbeta i den offentliga sektorn och ökad stress har blivit 

signifikant på 5 % -nivå i denna modell och visar att en individ som tillhör den offentliga 

sektorn i genomsnitt har 0,179 enheter högre stressnivå än de som jobbar i privat sektor 

(avseende jämförbara individer).  

 

Vi ser att effekten på stress av vara frånskild är 1,001 enheter högre för kvinnor än män 

(avseende jämförbara individer). Värt att notera är att variabeln för hög anspänning i arbetet 

inte längre är signifikant: det betyder att det inte finns någon effekt på stress av hög 

anspänning på arbetet för män som är interaktionsvariabelns referensgrupp. Samt att 

interaktionsvariabeln mellan kön och hög anspänning i arbetet är signifikant på 10 % -nivå, 

vilket betyder att stresseffekten av hög anspänning i arbetet är 0,682 enheter starkare för 

kvinnor än för män. 
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Tabell 4. Linjär regressionsanalys av sambandet mellan psykisk 

stress och arbetsförhållanden samt familjeförhållanden 

inklusive interaktionsvariabler med kön. 

Modell 5    B-värde Sig. 

Konstant    1,546 0,000 

Kön    0,511 0,002 

Ålder    −0,011 0,001 

Utbildningsår    −0,018 0,227 

Lägre tjänstemän och 

förmän 

   −0,105 0,374 

Högre tjänstemän    −0,213 0,065 

Egen företagare och 

jordbrukare 

   −0,004 0,995 

Manuell arbetarklass    −0,137 0,221 

Offentlig sektor    0,179 0,037 

Hög anspänning    0,411 0,150 

2-skiftsarbete    0,078 0,756 

3-skiftsarbete    −0,150 0,658 

Kvälls/natt/morgontid    −0,252 0,273 

Oregelbunden tid    −0,097 0,622 

Antal barn    0,002 0,970 

Gift/Sambo    −0,226 0,099 

Frånskild    −0,140 0,604 

Änka/änkling    −0,405 0,761 

kön*hög anspänning    0,682 0,071 

kön*gift/sambo    0,121 0,528 

kön*frånskild    1,001 0,011 

kön*änka/änkling    0,992 0,484 
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kön*kvälls/natt/ 

morgontid 

 

   0,195 0,569 

kön*två-skiftsarbete 

 

   0,093 0,837 

kön*tre-skiftsarbete    0,842 0,115 

kön*oregelbunden tid    0,053 0,837 

kön*antal barn 

 

   −0,144 0,059 

R
2
 = 0,059      

N = 2835      

 

Interaktionsvariabeln mellan kön och antal barn är signifikant på 10 % -nivå och visar att en 

kvinna som har barn i genomsnitt är -0,144 enheter mindre stressad än en man med barn. 

Ytterligare en variabel som är signifikant på 10 % -nivå är “gift sambo” vilket indikerar att 

giftermål samt sammanboende minskar mäns stress med 0,226 enheter bland män. 

Interaktionsvariabeln mellan kön och gift/sambo är inte signifikant som tyder att det inte finns 

någon könsskillnad i effekten. 

 

Det mest betydelsefulla som våra resultat visar är fortfarande att könsskillnaden i stress 

kvarstår efter alla analyser. Kvinnorna har högre stress av bland ogifta/icke-samboende 

barnlösa individer som arbetar dagtid i jobb utan hög anspänning. Vi har således inte lyckats 

förklara den med hjälp av våra modeller. 

Modellerna är testade för heteroskedacitet med hjälp av en residualplott, som visade ett 

relativt linjärt samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Dock 

kan man inte påstå att Olles psykindex är fullkomligt perfekt för en linjär regression då den 

inte är normalfördelad, men den är tillräckligt tillämpbar enligt Susanna Toivanen som 

använde den som beroende variabel i hennes studie. (Toivanen, 2007). 
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Diskussion  

Syftet med vår studie var att studera könsskillnader i stress på arbetet med hjälp av Karaseks 

krav- och kontrollmodell, samt andra teorier rörande arbetsmarknadsmekanismer och 

familjeförhållanden. Studien fokuserar på förvärvsarbetande män och kvinnor mellan 19-74 år 

eftersom det är stress i arbetslivet vi velat studera. Som bakgrund till vår studie har vi även 

undersökt hur stressnivån har förändrats från 1991 till 2010 då vi antar att arbetsmarknaden 

har utvecklats till stor del under denna tidsperiod. Vår studie är inriktad på att studera om de 

undersökta faktorerna kan förklara könsskillnaden i stress då vi tror att stress för män och 

kvinnor kan bero på en mängd olika mekanismer. En betydande faktor är möjligen 

segregering på arbetsmarknaden. En ytterligare orsak till könsskillnad i stress antar vi är 

spenderad tid i hushållsarbete och barnomsorg. Det grundar vi i tidigare forskning vilket visar 

att i flertalet hushåll, där både mannen och kvinnan arbetar, utför kvinnor dubbelt så mycket 

hushållsarbete som män (Ruppanner, 2008). Det tåls att upprepa att vi inte tagit hänsyn till 

biologiska faktorer avseende könsskillnad i stress. 

Resultatet av studien visade att män upplever en betydligt lägre stressnivå än kvinnor. Denna 

könsskillnad har ökat då stressnivån för förvärvsarbetande kvinnor har ökat betydligt från 

1991 till 2010 medan stressnivån för män har varit stabil från 1991 till 2010. Resultatet 

stödjer vår första hypotes vilken var att vi antar att förvärvsarbetande kvinnor tenderar att vara 

mer stressade än förvärvsarbetande män. Vi ansåg att en förklaringsfaktor till det kan vara att 

kvinnor till större del arbetar inom yrken med hög anspänning, exempelvis arbeten inom 

vården. Hypotesen fick dock inte tillräckligt stöd för att förklara könsskillnader i stress hos 

förvärvsarbetande män och kvinnor. Kvinnor ansvarar i större utsträckning över 

hushållsarbetet än män, vilket kan vara ytterligare en förklaringsmekanism till att kvinnor blir 

mer påverkade av hög anspänning på arbetet och upplever sig mer stressande än män. Även 

denna hypotes saknade tillräckligt stöd i resultatet.  

Ännu en yrkesorsak till att mäns stressnivå är betydligt lägre än kvinnors kan förklaras med 

hjälp av kontrollhantering. Är en individ högt uppsatt inom ett företag med höga krav borde 

hen vara mer stressad. Men enligt Karaseks teori om krav-och kontroll har individer med en 

”aktiv” jobbsituation med stort beslutsutrymme lättare att kontrollera spända 

arbetsförhållanden  Theorell, 2012 . Det har även gjorts studier som visar att “On-the-job”-

training inte förekommer lika frekvent i kvinnodominerande yrken, vilket kan leda till att 
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kvinnor har svårare att utvecklas på arbetsplatsen och söka sig till högre tjänster inom företag 

(Halldén, 2014).  

Vår femte hypotes (vi tror att vara gift/sambo har större stresspåverkan på förvärvsarbetande 

kvinnor än på förvärvsarbetande män) fick inte stöd av resultatet från modell (5). Resultaten 

visade att giftermål/sammanboende minskar mäns stress. Däremot visade resultatet att 

effekten av stress i genomsnitt är högre för frånskilda förvärvsarbetande kvinnor jämfört med 

frånskilda förvärvsarbetande män. En förklaring till detta anser vi skulle kunna vara att en stor 

del av dessa kvinnor lever med barn men utan partner. Kvinnor som är ensamstående med 

barn borde uppleva mer stress än ensamstående män med barn eftersom kvinnor i genomsnitt 

lägger mer tid på familj. Kvinnor tjänar dessutom i genomsnitt mindre än män och att vara 

ensamstående borde därför även kunna bidra med en eventuell ekonomisk stress (Halldén, 

2014).  

Interaktionsvariabeln mellan kön och antal barn är signifikant och visar att förvärvsarbetande 

kvinnor som har barn är mindre stressade än förvärvsarbetande män med barn. Resultatet 

strider mot vår hypotes (4), där vi antog att kvinnor med barn skulle vara mer stressade än 

män med barn. En förklaring till det anser vi skulle kunna vara att män upplever en högre 

grad av stress än kvinnor på grund av ökad press från kvinnan i ett förhållande med barn 

(Hochchild, 2012). Vi antar även att effekten av föräldraledighet kan ha betydelse i denna 

tolkning. Män tenderar att ta ut mindre föräldraledighet än kvinnor. Det kan därför vara 

problematiskt att kombinera familjelivet och få tiden att räcka till när mannen samtidigt 

arbetar. Känslan av att inte “räcka till” anser vi därför kan vara en orsak till att män med barn 

upplever mer stress än kvinnor med barn.  

Personer som skiftarbetar har svårare att kombinera familjeliv och privatliv. Vår tredje 

hypotes lyder att kvinnor som har skiftarbete tenderar att vara mer stressade än män som har 

skiftarbete på grund av hur ansvar i hushållet är uppdelat. Hypotesen fick inte stöd i resultatet. 

Däremot framgår det ur modell (5) att individer inom den offentliga sektorn, där skiftarbete 

ofta förekommer, upplever en högre stressnivå än de som jobbar inom den privata sektorn. 

Den offentliga sektorn utgörs bland annat av yrken inom vård och omsorg samt pedagogyrken 

som är arbeten som bedöms ha hög anspänning.  

Resultaten från modell (5) visade även att sambandet mellan ålder och stress har statistisk 

signifikans på 5 % -nivå, och visar att med åldern så minskar även stressnivån. Orsaken till 

det kan vara att pressen av att göra karriär förmodligen minskar desto äldre man blir. 
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Följaktligen kan det vara lättare att kombinera arbetsliv och familjeliv, då barnen har blivit 

äldre. De generella slutsatser som vi kan dra från vår studies resultat är att förvärvsarbetande 

kvinnor i genomsnitt upplever mer stress än förvärvsarbetande män. Däremot kan vi inte 

förklara könsskillnaden i stress med hjälp av variablerna i våra regressionsmodeller vilket 

tyder på att det finns andra faktorer som är betydelsefulla.  

 

Kritik 

Många av de oberoende variabler som vi valde till våra analyser saknade samband med vår 

beroende variabel. Detta samt att våra R
2
 -värden (förklaringsvärden) för samtliga modeller 

var relativa låga, indikerar att vi har missat någon relevant variabel i våra modeller. En 

variabel som eventuellt hade kunnat vara med i analysen är fördelningen av hushållsarbete. 

Dock gäller det att man undersöker samboende individer.  

Orsaken till att vi har fått ett lågt R
2
 -värde är för att vi inte har undersökt alla de mekanismer 

som kan orsaka stress, utan fokus låg på könsskillnaden i stress.  

 

Framtida forskning 

Under uppsatsens utformning diskuterade vi eventuella framtida studier och anser att det 

hade varit intressant att studera om teknikens utveckling har påverkat stressnivån hos oss 

människor. De flesta arbetar till stor del idag via en dator och är även beroende av sin 

mobiltelefon under arbetstid. Vi förväntas att ständigt vara tillgängliga via telefon och 

mail, merparten av oss även under vår fritid. Majoriteten av människor i västvärlden har 

idag mobiltelefon vilket innebär att vi i princip är anträffbara dygnet runt. Det hade varit 

intressant att följa upp vår studie i framtiden och studera könsskillnader i stressen mellan 

exempelvis år 2010 och 2020 för att se om det skett en förändring med hänsyn till den 

tekniska utvecklingen. Det skulle även vara intressant att studera den fysiska påverkan av 

arbetsrelaterad stress i kombination med psykisk påverkan som vår studie haft som fokus. 
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