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Abstrakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningen visar att kvinnor är mer utsatta av stress än män mycket på 
grund av den dubbla arbetsbördan av arbete, hem och familj. De vanligaste 
orsakerna till psykosocial stress bland kvinnor är stress vid separationer, 
stress i äktenskapet och stress i arbetet. Syftet med detta projektarbete var 
att ta reda på om kvinnorna som jobbar med montering av armaturer på 
ackord dagtid känner lika mycket stress som kvinnorna som jobbar tvåskift 
och om dessa två grupper stressas av samma saker på arbetet. Detta 
undersöktes med hjälp av enkätformulär som lämnades ut till 60 kvinnor 
på fem monteringsavdelningar. Det var 52 kvinnor som svarade på 
enkätformulären och resultatet visade att 38 kvinnor kände sig stressade 
och 14 kvinnor kände sig inte alls stressade. Det var något fler kvinnor 
som jobbade dag som kände sig stressade. Oavsett om kvinnorna jobbade 
dag eller tvåskift kände de sig nästan lika stressade av arbetet och de 
stressades mest av bl.a. ackordet och produktionsstörningar som uppkom 
under arbetets gång.   
 

 
 
 
 

Avd för Arbets- och miljömedicin 
Lunds universitet 
221 85 LUND 

Nyckelord 
Stress+woman, work related stress in woman, shiftwork 

t



Innehållsförteckning 

Introduktion...............................................................................................................................3 
Introduktion...............................................................................................................................3 

Bakgrund ..............................................................................................................................3 
Stress ...............................................................................................................................3 
Stressreaktioner ...............................................................................................................4 
Fysiologiska reaktioner.....................................................................................................4 
Coping och KASAM..........................................................................................................4 
Krav-kontroll-stöd-modellen .............................................................................................5 
Kvinnor och stress............................................................................................................5 
Kvinnligt, manligt ..............................................................................................................6 
Folkhälsomål 1 Delaktighet och inflytande i samhället .....................................................7 
Folkhälsomål 4 Ökad hälsa i arbetslivet ...........................................................................7 

Syfte .....................................................................................................................................7 
Metod .......................................................................................................................................8 

Beskrivning av företaget .......................................................................................................8 
Urval .....................................................................................................................................8 
Instrument ............................................................................................................................9 
Genomförande ...................................................................................................................10 
Analys/Bearbetning ............................................................................................................10 
Etisk avvägning ..................................................................................................................11 

Resultat ..................................................................................................................................12 
Slutna och öppna frågor. ....................................................................................................12 
Känner du dig stressad? ....................................................................................................13 
Känner du dig stressad, Dag resp. Tvåskift?......................................................................14 
Stressen hos ensamstående och sammanboende kvinnor?..............................................15 
Känner du dig stressad på arbetet? ...................................................................................16 
Känner du dig stressad hemma?........................................................................................17 
Känner du dig stressad både hemma och på arbetet?.......................................................18 
Hur ofta (antal dagar/v) känner du dig stressad? ...............................................................19 
Hur många timmar känner du dig stressad/dag? ...............................................................19 
Hur upplever du din stress? ...............................................................................................20 

Diskussion ..............................................................................................................................21 
Metoddiskussion.................................................................................................................21 

Styrka .............................................................................................................................22 
Svagheter .......................................................................................................................22 

Resultatdiskussion .............................................................................................................23 
Åtgärdsförslag ....................................................................................................................26 

Referenser..............................................................................................................................28 
Bilaga 1 (3) .....................................................................................................................29 
Bilaga 2 (3) .....................................................................................................................30 
Bilaga 3 (3) .....................................................................................................................31 
Appendix 1 .....................................................................................................................37 
Coping ............................................................................................................................37 
KASAM...........................................................................................................................37 

 
 

 2



Introduktion 
 

Tidigare forskning har visat att kvinnor är mer utsatta av stress än män mycket på grund av 

den dubbla arbetsbördan som kvinnor har av arbete, hem och familj (1). Forskningen visar 

också att skiftarbetet i sig, främst morgonskiftet och nattskiftet men även eftermiddagsskiftet 

kan innebära problem med sömnen och störningar av den biologiska rytmen. Detta visar att 

skiftarbetet i sig är skadligt för vår hälsa. För att ta reda på om skiftarbetet på sikt påverkar 

dödligheten behövs det göras mer studier (2). 

Som företagssköterska kommer jag dagligen i kontakt med många arbetande kvinnor som 

känner sig stressade. Det kändes därför både naturligt och intressant att som projektarbete 

välja kvinnor och stress. Jag har valt att titta närmare på kvinnor som jobbar med montering 

av armaturer på ackord. Vilka kvinnor känner mest stress de kvinnor som jobbar dagtid eller 

tvåskift? Detta är av speciellt intresse med tanke på att den vetenskapliga litteraturen visar att 

kvinnor är mer stressade än män och både stress och skiftarbete leder till sömnbrist och sämre 

hälsa och sjukdom. Sömbristen kan i sig förstärka stressens effekter (1,2). Utifrån detta tror 

jag att kvinnorna som jobbar två skift är mer stressade än kvinnorna som jobbar dagtid. Jag 

vill också titta vidare på vad som stressar kvinnorna i arbetet och/eller i hemmet och hur de 

upplever stressen? Och om upplevelsen av stress påverkar kvinnorna om de är ensamstående 

eller sammanboende? 

 

Bakgrund 
 

Stress 

Stress är en mekanism som funnits med sedan urminnes tid och varit nödvändig för vår 

överlevnad. Den har gett oss möjlighet till strid och flykt. Vid stress sker en uppvarvning i 

kroppen. Utsätts vi för en uppvarvning alltför ofta eller under en längre tid sliter det på 

kroppen och det kan bli skadligt. Stress påverkar vår hälsa negativt och ökar risken för 

sjukdom. ”Vi tål inte den värld vi har skapat” (3, sid.7). Vårt moderna samhälle och dess krav 

och påfrestningar är i obalans med våra biologiska förutsättningar (3). Den moderna 

människan för ständigt en kamp emot klockan. Vi mäter vårt liv i timmar och minuter. Vi har 

ständigt brist på tid.  Mitt i allt detta införs ny teknik och vi får nya rutiner (1). Fler företag 

expanderar vilket kan leda till positiva effekter med en förbättrad psykosocialmiljö för de 

anställda om företaget satsar på bra chefsutbildning. En chefsutbildning i syfte att öka 
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kunskapen om de anställdas behov av belöning, stöd, kontroll och krav m.m. Men medaljen 

kan också ha en baksida. När tillväxten ökar ställer det större krav på chefen och 

medarbetarna med risk för att stressen ökar (2). Många människor klagar i dag över stress. 

Stress används i skiftande sammanhang och kan lätt missbrukas. ”Vår tids stress” (4, sid.8). 

Stressreaktionerna förekommer hos människor liksom hos djur (4).  

 

 

Stressreaktioner 

Vid stress sker ett komplicerat samspel mellan hjärnan och kroppen. Vi människor utsätts för 

olika stressorer och påfrestningar som vi reagerar olika på. Detta beror delvis på olika 

genetiska skillnader, erfarenheter, kunskap och sociala förutsättningar. Vid stress sker 

automatiskt olika fysiologiska reaktioner via nervimpulser och hormoner. Kroppen sätts i 

beredskap och ger oss en känsla som framkallar ett stressbeteende eller leder till handling (3).  

 

 

Fysiologiska reaktioner 

Musklerna spänns, pulsen och blodtrycket stiger och blodet fördelas om till de stora 

musklerna. Vår andning blir snabbare. För att inte förlora blod vid en eventuell skada drar de 

ytliga artärerna ihop sig. För att förhindra blodförlust koagulerar blodet snabbare. 

Ämnesomsättningen ökar och tillförseln av socker och fett ökar i blodet. Matsmältningen 

avstannar och tarmen och blåsan vill tömmas. Hörseln blir bättre och pupillerna vidgas. Vid 

akut stress stärks vårt immunförsvar tillfälligt för att senare vid ett kroniskt tillstånd 

försvagas. Vid kronisk stress upplever vi känslor som spänning, olust och ångest som i 

förlängningen leder till trötthet, utmattning, depression och utbrändhet (3). 

 

 

Coping och KASAM 

Oftast används begrepp som Coping och KASAM (känsla av sammanhang) inom 

beteendemedicin och folkhälsovetenskap. Detta som en förklaring till varför vi hanterar svåra 

livssituationer så olika och varför vissa människor har lättare att hålla fast vid en personlig 

livsstil (appendix 1).  
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Krav-kontroll-stöd-modellen 

Modellen är bearbetad efter Karasek och Theorells modell. Modellen är ett sätt att visa och 

förklara varför vi reagerar och klarar av vårt arbete på så olika sätt. Modellen delas in i fyra 

arbetssituationer som avspänd, passiv, tänd och spänd. Vid en avspänd arbetssituation 

finner vi låga krav och hög grad av kontroll. Passivt arbete blir det när det är låga krav med 

låg kontroll. En tänd arbetssituation är det när individen har höga krav och hög grad av 

kontroll. Vid en spänd arbetssituation är det höga krav och låg kontroll. Enligt denna modell 

innebär det att ett kravfyllt och stimulerande arbete där det finns möjlighet till egenkontroll 

och beslutsutrymme leder till en inre tillväxt och harmoni. Motsatsen leder till en inre 

förminskning och stressrelaterade sjukdomar (5). 

 

 

Kvinnor och stress 

I en intervjubaserad studie KOK (kvinnor med kranskärlssjukdom) har professor Kristina 

Orth-Gomér intervjuat 292 hjärtsjuka kvinnor i Stockholm och lika många friska kvinnor. 

Alla kvinnor var under 65 år. De kvinnor som hade kranskärlssjukdom hade oftare svårare 

och högre psykosocial belastning både på arbetet och i privatlivet jämfört med de friska 

kvinnorna. Det var också vanligare att belastningarna från arbetet och privatlivet förekom 

samtidigt. De tre vanligaste orsakerna till psykosocial stress bland kvinnor var stress vid 

separationer, stress i äktenskapet och stress i arbetet. Stressen från hemmet innebar lika stor 

risk som arbetsstressen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. När man tittade på stressen i 

äktenskapet och i samband med separation var riskerna större än stressen från den 

psykosociala stressen från arbetsmiljön. Många kvinnoyrken kännetecknas av att kraven är 

höga, små kontroll och utvecklingsmöjligheter och liten eller avsaknad av stimulans. När det 

gäller låg utbildningsnivå och socioekonomisk status är risken lika stor för hjärt- och 

kärlsjukdom mellan kvinnor och män (8). Psykosocial stress ökar risken för kvinnor att 

insjukna i hjärt- och kärlsjukdom. Oftast har kvinnor en låg socioekonomisk status, brist på 

socialt stöd, drabbas oftare av depression, utmattning och relationsstress. En kvinna med 

bråttom beteende (Typ A-beteende) är inte lika utsatt att få hjärt- och kärlsjukdom som en 

man med samma beteende (1). En avhandling på Göteborgs universitet har visat ett tydligt 

samband mellan konflikter, otydlig organisation och lågt inflytande samt kvinnors möjligheter 

att klara av sitt arbete. Här hade chefens stöd en stor betydelse för att kvinnorna skulle orka 

att ta sig tillbaka till sitt arbete igen (9). 
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Kvinnligt, manligt 

Den gamla myten att män är stresståligare än kvinnor stämmer inte. Under många år har man 

följt stressreaktioner vid inskrivningen av värnpliktiga och utgått från att samma resultat även 

gäller för kvinnor. Senare års forskning har visat att det finns skillnader mellan kvinnor och 

män i olika stressituationer. När man gjort studier under vila och avkoppling har man däremot 

inte funnit några klara könsskillnader. Påtagliga skillnader mellan män och kvinnor 

adrenalinnivå såg man vid krävande uppgifter. Mäns adrenalinnivå steg kraftigt vid 

prestationskrävande uppgifter medan kvinnors reaktion blev svagare. Både männen och 

kvinnorna presterade lika bra. Det har också visat sig att män är mer beroende av sin höga 

adrenalinnivå vid prestationer än vad kvinnor är. Mansrollen är mer förknippad med 

konkurrens att prestera och hävda sig mot andra. Genomgående tycks män reagera på ungefär 

samma sätt vid stress. Kvinnor reagerar mer flexibelt och påverkas mer av hur kvinnan 

bedömer situationen. Kvinnorollen är i sin tur mer inriktad på omsorg och relationer med 

andra. Redan på dagis ser man att när pojkar själv får bestämma väljer de aktiviteter med 

högre stresspåslag jämfört med flickor. När dagis ordnar lekar där flickor och pojkar ska göra 

samma lek har pojkar och flickor samma adrenalinnivå. Vad händer då om könsrollerna 

luckras upp? Det man har sett i forskningen är att särskilt kvinnor som jobbar i 

mansdominerade yrken efterliknar männens stressreaktioner. Kvinnorna formas av sin 

yrkesroll och yrkesbörda. Jämfört med männen känner sig kvinnorna mer tyngda av den totala 

arbetsbördan jämfört med männen. Kvinnorna känner en större konflikt mellan arbetslivet och 

kravet från arbetet hemma. Detta i sin tur påverkar kvinnans tid för återhämtning och 

avkoppling och kan vara en av orsakerna till kvinnornas höga sjukfrånvaro. Kvinnorna 

upplever också ett lägre inflytande över sin arbetssituation och upplever sitt yrkesarbete mer 

stressande än männen. Kvinnans upplevelse av stress påverkades också av antalet barn i 

familjen. Ju fler barn mannen och kvinnan har desto större var skillnaden mellan 

arbetsfördelning, arbetsbörda och känslan av kontroll hemma. När man jämförde kvinnliga 

och mannliga chefers förmåga att varva ner efter en arbetsdag upptäckte man följande. Hos 

männen sjönk blodtrycket och stresshormonerna efter kl. 17.00. För kvinnorna blev det precis 

tvärtom. När klockan var 17.00 steg både blodtrycket och stresshormonerna hos kvinnorna. 

En av förklaringarna är säkert kvinnornas dubbla arbetsbörda.  Stora förändringar är på 

frammarsch. Fadersrollen håller på att utvecklas till en vardagspappa. Statistiken visar att det 

är fler och fler pappor som tar ut sin föräldraledighet (1). 
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Folkhälsomål 1 Delaktighet och inflytande i samhället 

I Sverige har vi elva nationella folkhälsomål i vår folkhälsopolitik för att på samhällsnivå 

skapa en god hälsa för hela befolkningen. Folkhälsomål 1 innebär att individen ska kunna 

påverka sin miljö genom inflytande och delaktighet och är ett av de viktigaste folkhälsomålen. 

Det är ett av alternativen till att främja individens hälsa och sjukskrivning. Diskriminering 

dvs. att förhindra människor rätt till inflytande har en påtalad negativ effekt på hälsan. Ett 

minskat inflytande kan också leda till minskade möjligheter när det gäller valet av goda 

levnadsvanor (10). 

 

 

Folkhälsomål 4 Ökad hälsa i arbetslivet 

En arbetsmiljö där arbetstagarna har ett lågt inflytande kopplat till höga arbetskrav s.k. 

negativ stress har avgörande betydelse för folkhälsan samt utveckling för hjärt- och 

kärlsjukdomar, psykiska besvär som oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och 

sjukfrånvaro. De stigande kostnaderna för sjukskrivningarna påverkar både samhällets budget 

och den sociala utvecklingen. Med ökad risk för den enskilde individen att hamna i en passiv 

sjukroll (10).  

 

 

Syfte 
 

Syftet med projektarbetet är att ta reda på om kvinnorna som jobbar med montering av 

armaturer på ackord dagtid känner lika mycket stress som kvinnorna som jobbar tvåskift och 

om dessa två grupper stressas av samma saker på arbetet. 
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Metod  
 

Beskrivning av företaget 
 

Sedan drygt två år tillbaka är jag kontaktperson för ett företag inom belysningsbranschen. 

Huvudkontoret ligger i Sverige och det finns tillverkningsenheter i Sverige och bl.a. i 

England, Australien och Kina. Företagets verksamhet startades 1945 och den första fabriken 

byggdes 1946 av tre kompanjoner. På femtiotalet började man tillverka lysrörsarmaturer och i 

slutet av sextiotalet började företaget att ställa in sig på börsintroduktion. Företaget har 

expanderat de senaste åren och har nu ca 2000 anställda. Fabriken som jag har gjort 

undersökningen på har ca 700 anställda. Det är en arbetsplats med både kvinnor och män 

såväl bland tjänstemän och arbetare. Det förekommer också olika nationaliteter bland de 

anställda. En dag i veckan är jag stationerad på företaget och finns tillgänglig för fria besök i 

form av samtal, provtagning, nyanställningsundersökning, hälsokontroll och 

arbetsmiljöbedömning m.m. Med företagets godkännande har jag gjort en undersökning av 

kvinnor som arbetar med montering av armaturer på ackord. Jag har undersökt om kvinnorna 

upplever stressen olika beroende på om de jobbar dagtid (7-16) några har förskjuten arbetstid 

mellan (6-15) eller två skift (6-14, 14-24). 

 

Urval 
 

Vid val av projektarbete tog jag kontakt med nämnt företag.  

Jag framförde en önskan om lämpliga avdelningar för mitt projektarbete till min 

kontaktperson på företaget. Hon tog sedan kontakt och förankrade projektarbetet på företaget 

med aktuella chefer. Företagets önskemål var att jag skulle titta vidare på 5 

monteringsavdelningar. Totalt var det 200 kvinnor fördelat på de fem avdelningarna. Av 

dessa kvinnor jobbade 95 deltid och 45 kvinnor var frånvarande p.g.a. sjukdom, studier och 

mammaledighet. Vi kom överens om att undersöka de resterande 30 kvinnor som jobbade 

dagtid och 30 kvinnor som jobbade tvåskift, totalt 60 kvinnor.  

Efter godkännandet av företaget för att få utföra projektet på följande monteringsavdelningar 

tog jag kontakt med personal på löneavdelningen. Detta för att få hjälp med att plocka fram 

30 kvinnor som jobbar dagtid och 30 kvinnor som jobbar tvåskift och som jobbat minst ett år 

på företaget. Kvinnorna delades in i två olika åldersgrupper mellan 20-40 år och 41-63 år. 

 8



Detta för att få en jämn åldersfördelning och för att vid behov kunna se om stressen såg olika 

ut beroende på om man var ung eller äldre kvinna. När personen på löneavdelningen gjorde 

urvalet av kvinnorna valde hon kvinnor som jobbade heltid och hade jobbat minst ett år samt 

hade jämförbara arbetsuppgifter. De kvinnor som plockades bort var kvinnor som var 

långtidssjukskrivna, deltidssjukskrivna, tjänstlediga, studerande och mammalediga. 

Alla (52) kvinnorna som jobbade dag/tvåskift jobbade med montering av belysningsarmaturer 

på ackord. Det var 45 kvinnor som var svenskor, 6 kvinnor var från Polen, Bosnien och 

Asien. En kvinna har inte uppgett sin nationalitet. När jag tittade på kvinnornas civilstånd var 

15 kvinnor ensamstående och 37 kvinnor sammanboende. Utbildningsmässigt varierade det. 

Det var 14 kvinnor av 52 (27 %) som inte hade gymnasieutbildning eller högskoleutbildning. 

Gymnasieutbildning hade 37 kvinnor av 52 (71 %). Det varierade från tvååriga till treårig 

gymnasieutbildning. De gymnasieutbildningar som kvinnorna hade var inom handel, kontor, 

barn, fritid, livsmedel, media, florist, turism, konditori, restaurang, ekonomi, social, textil, 

industri, sjukvård. En kvinna hade högskoleutbildning. 

  

Instrument 
 

Jag valde att använda mig av enkätformulär i mitt projektarbete. Till en början läste jag olika 

redan befintliga enkätformulär som ”Testa din vardagsstress”, (Boston Medical Center, enligt 

Gunilla Burell, beteendemedicinska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå) och 

Appendix 1 The Works stress Questionnaire (revised version) men hittade inget som täckte in 

det jag hade tänkt titta vidare på. Eftersom syftet med detta projektarbete var att lära mig mer 

tog jag tillfället att skriva mina egna enkätfrågor i samråd med min handledare (Bil.3). Vi 

enades om tio frågor. Svarsalternativen varierade från enbart en fråga till att omfatta fråga och 

alternativ mellan a-c. Frågorna varierade mellan slutna och öppna svarsalternativ. 

Utöver frågorna hade jag och min handledare valt in bakgrunds fakta som ålder, nationalitet, 

civilstånd o.s.v. för att vid behov även väga in det i vår bedömning eller möjligtvis hitta nya 

infallsvinklar till framtida undersökningar. Data insamlingen av enkäterna har jag lagt in i 

exceldokument och bearbetat data genom att jämföra olika frågors brödtexter med varandra 

och se de olika utfallen av respektive fråga med svar i excel/pivotabeller. 

En redovisning är tänkt att göras av projektresultatet på företaget efter det att det har blivit 

godkänt av examinator. 
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Genomförande 
 

När urvalet var klart och min handledare hade godkänt enkätfrågorna tog jag kontakt med 

respektive avdelnings arbetsledare via mail, med förfrågan om respektive avdelning ville vara 

med samt om syftet och upplägget med mitt projekt. (Bil.1). Vidare frågade jag om varje 

arbetsledare kunde ansvara för utdelningen och i hopsamlandet av enkätfrågorna. I samband 

med respektive avdelnings nästkommande personalmöte lovade varje arbetsledare att 

informera kvinnorna om det kommande projektarbetet och att det var helt frivilligt att vara 

med och att allt skulle behandlas konfidentiellt. De kvinnor som ville vara med fick godkänt 

av sin arbetsledare att fylla i enkäten på arbetstid. Jag lämnade sedan ut enkäterna med 

informationsbrev om projektet och enkätfrågor till de kvinnor som vill vara med i projektet 

under november 2008. (Bil.2, Bil.3). För att enkäterna inte bara skulle bli liggande samlade 

jag ihop de enkäter som var klara samma dag och övriga enkätformulär vid ytterligare tre 

tillfällen. Det var tre tisdagar i följd då jag ändå var ute på företaget. Jag fanns då till hands 

dessa tisdagar för eventuella frågor angående ifyllandet av enkäterna. Det var 60 enkäter med 

frågor och informationsbrev som lämnades ut till de kvinnor som ville vara med i projektet. 

Totalt samlades 52 enkäter in. Av dessa 52 enkäter var det 26 kvinnor som jobbade dag 

respektive 26 kvinnor som jobbade två skift som hade svarat. Åldersfördelningen bland 

kvinnorna som jobbade dag var12 mellan 20-40 år och 14 kvinnor mellan 41-63 år. 

Åldersfördelningen bland kvinnorna som jobbade två skift var15 mellan 20-40 år, och11 

kvinnor mellan 41-63 år.  

 

Analys/Bearbetning 
 

Alla enkäter lästes igenom. Samtliga frågor var besvarade. Databearbetningen har jag gjort i 

Excel. En del svar är presenterade i fortlöpande text och en del är presenterade i form av 

stapeldiagram med hjälp av excel/pivotabeller. 
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Etisk avvägning 
 

Jag väger in tre etiska principer i mitt projektarbete. Autonomiprincipen som innebär att 

deltagarna som tillfrågas upplever att det är frivilligt att vara med och att ingen kommer att 

behandlas annorlunda om man deltar eller inte deltar i projektet. Omsorgsprincipen innebär 

att ingen av deltagarna ska behöva känna att de blir utsatta och kommer till skada för att de 

deltar i projektet. Därför vet alla deltagare redan från början att allt material behandlas 

konfidentiellt. Allt material behandlas av mig och min handledare. Rättviseprincipen innebär 

att alla deltagare ska känna att de behandlas lika av mig alla ska få samma information och 

frågeformulär och tillgång till resultat när projektet är klart (5). 
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Resultat 
 

Slutna och öppna frågor. 
 

Det var 33 kvinnor av 52 som upplevde sitt arbete stimulerande.  

På frågan vad som behövde ändras för att arbetet skulle kännas mer stimulerande svarade 

kvinnorna som jobbade dag följande: Det var 21 kvinnor som var nöjda. Av de 5 kvinnor som 

inte var nöjda ville 3 kvinnor ha mer variation och nya utmaningar i sitt arbete. Det var 1 

kvinna som svarade mindre stress, 1 kvinna ville ha bättre arbetsbänkar. Vidare ville 2 

kvinnor ha mer inflytande och respons från chefen. Detta för att arbetet skulle kännas mer 

stimulerande.  

 

Av de kvinnor som jobbade tvåskift var 12 kvinnor nöjda, 5 kvinnor har svaret vet inte, 4 

kvinnor ville ha mer variation och utmaningar, 1 kvinna ville ha mer rotation. 1 kvinna 

svarade mindre stress, 2 kvinnor ville jobba på förmiddagen, 1 kvinna nämnde mer respons 

från chefen, 1 kvinna ville ha lugnare tempo. 

  

En klar majoritet av de 52 kvinnorna kände att de hade tillräckliga kunskaper för sitt arbete.  
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Känner du dig stressad? 
 

Resultatet visade att många kvinnor kände sig stressade. Totalt 38 kvinnor av 52 kände sig 

stressade (73 %) och 14 kvinnor (27 %) kände ingen stress alls.  
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Figur 1. Svar på hur många kvinnor som kände sig stressade. 
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Känner du dig stressad, Dag resp. Tvåskift? 
 

Hälften av de 52 kvinnorna (26) jobbade dag och hälften (26) jobbade tvåskift. 

Av de 26 kvinnorna som jobbade dag kände sig 22 stressade (85 %), 11 av de stressade 

kvinnorna var i åldern 20-40 år och 11 kvinnor i åldern 41-63 år.  

 

Av de 26 kvinnorna som jobbade tvåskift kände sig 16 stressade (62 %), 10 av de stressade 

kvinnorna var i åldern 20-40 år och 6 kvinnor i åldern 41-63 år.  

 

Av de kvinnor som inte kände sig stressade jobbade 4 (15 %) kvinnor dag och 10 (38 %) 

kvinnor tvåskift, 5 av de kvinnor som inte upplevde någon stress var i åldrarna 20-40 år och 9 

kvinnor i åldern 41-63 år.  
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Figur 2. Svar på hur många kvinnor som kände sig stressade dag respektive tvåskift. 
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Stressen hos ensamstående och sammanboende kvinnor? 
 

Av 52 kvinnor var 15 ensamstående och 37 sammanboende.  

Av de ensamstående var 11 av 15 stressade (73 %). 

Bland de sammanboende var 27 av 37 stressade (73%).  

Ensamstående och sammanboende kvinnor kände sig generellt lika stressade. 
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Figur 3. Svar på kvinnornas upplevelse av stress om kvinnorna är ensamstående eller 

sammanboende. 
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Känner du dig stressad på arbetet? 
 

I fortsättningen analyseras de 38 kvinnor som fyllt i att de kände sig stressade. Av dessa 

kvinnor jobbar 22 på dagen och 16 tvåskift. Kvinnorna upplevde ungefär lika mycket stress 

på arbetet oberoende om de jobbade dag eller tvåskift. 

Av de kvinnor som jobbade dag kände sig 21 av 23 kvinnor (91 %) sig stressade på arbetet. 

Av de kvinnor som jobbade tvåskift var det 16 av 17 (94 %) som kände sig stressade på 

arbetet.  
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Figur 4. Svar på om kvinnorna kände sig stressade på arbetet. 

 
Det som stressade kvinnorna som jobbade dag/två skift var nämligen: att jobba på ackord, 

stressen, ”strul” som uppkom under dagen och tempot i arbetet. Kvinnorna har även nämnt 

pressen och kollen man har på varandra i gruppen, känslan av otillräcklighet, dålig 

information och dåligt samarbete mellan avdelningarna. Vidare har de tagit upp att de kände 

stress vid sjukfrånvaro, nya saker, vid fel på material, maskiner som inte funkar, när det är 

dåligt med folk, ojämn arbetsbelastning och när man inte känner sig färdig inför skiftbytet. 
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Känner du dig stressad hemma? 
 

Resultatet visade att 12 av 22 kvinnor (55 %) som jobbade dag och 9 av 17 kvinnor (53 %) av 

kvinnorna som jobbade tvåskift kände sig stressade hemma.  
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Figur 5. Svar på om kvinnorna kände sig stressad hemma. Obs staplarna börjar vid 40 %. 

 
Hemma stressades kvinnorna som jobbade dag och två skift av att inte hinna med hem, barn 

och familj. Kvinnorna har även tagit upp tröttheten som ett stort problem att inte orka med det 

man vill och borde göra. Att få barnen klara innan de ska i väg till jobbet och att hinna med 

hushållsarbetet. Stressen från jobbet upplevde kvinnorna att de tog med sig hem. 
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Känner du dig stressad både hemma och på arbetet? 
 

Resultatet visade att 11 av 22 kvinnor (50 %) som jobbade dag, och 9 av 17 kvinnor (53 %) 

som jobbade två skift kände sig stressade hemma och på jobbet.  
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Figur6. Svar på om kvinnorna kände stress både hemma och på jobbet. 

Obs staplarna börjar vid 44 %. 

 

De gemensamma symptomen som kvinnorna kände vid stress var oavsett om kvinnorna 

jobbade dag eller tvåskift trötthet, magont, hjärtklappning, värk i axlar, nacke, rygg och 

händer. Vidare hade kvinnorna ont i bröstet, huvudvärk, spänningar i kroppen och upplevde 

ångest och oro. De kände sig nervösa, bittra, irriterade på arbetet men även hemma. De kände 

rastlöshet och okoncentration. Kvinnorna upplevde att de sov dåligt och hade lätt för att gå 

och småäta. 
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Hur ofta (antal dagar/v) känner du dig stressad?  
 

Resultatet visade att 15 stressade kvinnor av 22 kvinnor (68 %) som jobbade dag och 12 

stressade kvinnor av 15 kvinnor (80 %) som jobbade tvåskift kände sig som mest stressade 1-

3 dagar per vecka. Fler kvinnor som jobbade dag var stressade 2-3 dagar/v och fler 

kvinnor på två skiftet var stressad 0-1 dag/v.  

Vidare var det 7 stressade kvinnor av 22 (32 %) som jobbade dag och 3 stressade kvinnor av 

15 (20 %) som jobbade tvåskift som var stressade 4-7 dagar/v. Fler kvinnor som jobbade 

dag var stressade mer än 4 dagar/v jämfört med kvinnorna som jobbade två skift. 
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Figur 7. Svar på hur ofta kvinnorna kände sig stressade/vecka. 

 
Hur många timmar känner du dig stressad/dag? 
 

Mätt i timmar var det 16 av 22 kvinnor (73%) som jobbade dag som kände sig stressade upp 

till 5 timmar/dag och 6 kvinnor av 22 (27 %) som upplevde stress mellan 6-11 timmar/dag. 

Av de kvinnor som jobbade tvåskift var det 9 av 15 kvinnor (60 %) som kände sig stressade 

upp till 5 timmar/dag och 6 av 15 kvinnor (40 %) som upplevde stress mellan 6-11 

timmar/dag. Fler kvinnor som jobbade dag var stressade upp till 5 timmar/dag. Fler 

kvinnor på tvåskiftet var stressade mer än 6 timmar/dag. 
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Hur upplever du din stress? 
 

Resultatet visade att 10 kvinnor av 22 kvinnor (45 %) som jobbade dag och 8 av 16 kvinnor 

(50 %) som jobbar tvåskift upplevde sin stress som lite (låg) stress. 

Det var 12 av 22 kvinnor (55 %) på dagen och 8 av 16 kvinnor (50 %) på tvåskiftet som 

upplevde stressen som mycket (hög) stress.  
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Figur 8. Svar på hur kvinnorna upplevde sin stress. 

 

Enligt kvinnorna som jobbade dag skulle de känna sig mindre stressade om ackordet togs bort 

och det blev jämnare beläggning och bättre tider för arbetet med armaturerna. Vidare att 

tempot i arbetet minskade och att det fanns möjlighet till timlön, att flexa och kortare 

arbetsdag. Vidare att alla visar respekt för varandra, att alla vågar säga vad de tycker och att 

alla tar sitt ansvar 

 

Kvinnorna som jobbade två skift skulle också känna mindre stress om ackordet togs bort, och 

det blev jämnare beläggning och bättre tider för arbetet med armaturerna. Vidare att tempot 

minskade och att kvinnorna fick jobba förmiddag, kortare arbetsdag med timlön. Kvinnorna 

tyckte också att det var viktigt att arbeta med sig själv och sina egna krav och stress. 

 

Oavsett om kvinnorna jobbade dag eller två skift gjorde de lika mycket av hemarbetet i 

hemmet.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Enkätundersökning var ett hanterligt arbetssätt för att undersöka kvinnors stress och 

formuläret fungerade bra. Kanske jag borde ha valt ett mer beprövat frågeformulär, vilket 

säkert hade gett en viss tidsvinst i arbetet. Jag har lärt mig mycket på att sätta ihop egna 

enkätfrågor både när det gäller att formulerar frågor samt att tänka igenom vad jag vill få fram 

av svarsalternativen. En fråga jag ställde mig var om det hade varit en fördel eller nackdel 

med flera svarsalternativ i en fråga även tagit med ibland, ofta, sällan för att få en större 

nyansering av svaren. Det finns en risk även med det att spridningen av svaren blir så stor att 

det inte visar något säkert resultat. 

 

Samarbetet mellan företaget, personalavdelning, arbetsledare och deltagare har fungerat bra. 

Det kändes bra att de kvinnor som ville vara med fick fylla i enkätformuläret på arbetstid. 

Valet av slutna och öppna frågor gav mer material att analyser och kvinnorna fick möjlighet 

att påverka svaren utan att vara allt för styrda. Förhoppningsvis har det ökat svarsfrekvensen. 

 

Djupintervjuer hade varit ett alternativ. Det hade inneburit en fördjupad information och 

kartläggning av kvinnornas stress. Det hade gett möjlighet att kunna ställa följdfrågor och 

reda ut olika tankar och begrepp och eventuella missuppfattningar men det hade också tagit 

mer tid. 

 

På fråga 2a, 3, 4, 5a, 5b, 5c hade det varit bra att haft med svarsalternativet ibland. På dessa 

frågor hade 8 stycken kvinnor svarat ibland vilket i resultatet har noterats som ja. Svaret 

ibland har jag tolkat som att det har förekommit stress. På fråga 8 hade det varit bra om det 

hade funnits en ruta att fylla i för kväll jag har därför inte tolkat in den frågan i projektets 

resultat eller resultatdiskussion. På fråga 9a har två svarat sällan vilket i resultatet tolkats som 

0-1 dag/vecka. På fråga 10 har en person svarat 90 % och i resultatet är det tolkat som 100 %. 

På fråga 9b har en person svarat >11 timmar som i materialet tolkats till 6-11 timmar. Två 

personer har svarat, inte varje dag som av mig har tolkats som 0-5 timmar. På fråga 9c har en 

person svarat jätte mycket stress, vilket jag har ändrat till väldigt mycket för att det skulle låta 

bättre språkmässigt. 
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Styrka 

Styrkan i studien tycker jag var att svarsfrekvensen var stor och att alla frågor besvarades. 

Samarbetet mellan kvinnorna, företaget, lärare och handledare har fungerat bra och varit 

utvecklande både för mig som person, kunskapsmässigt och arbetsmässigt. Materialet kändes 

hanterligt att jobba med. Jag tycker att mycket information om kvinnornas stress har kommit 

fram och det har gett en vidgad syn på kvinnor både sett ur hem och arbetsperspektiv. Jag har 

uppnått mitt syfte. Ämnet kvinnor och stress känns fortfarande aktuellt och det är värt att 

arbeta vidare med för en bättre arbetsmiljö för kvinnor.  

 

Svagheter 

Svagheter i studien var att jag inte tog med de kvinnor som var långtidssjuka, deltidssjuka och 

tjänstlediga. Frågan är hur det hade påverkat resultatet och om det hade sett annorlunda ut. 

Jag ser i efterhand att vissa frågor hade kunnat vara tydligare och annorlunda. Det hade nog 

varit bra att testa frågorna på ett mindre antal kvinnor innan själva studien startade. 

Kanske djupintervjuer hade varit att föredra. Det hade varit lättare att ställa följd fråga och det 

hade varit intressant att fått veta varför de 14 stycken kvinnorna inte upplevde stress som de 

övriga 38 kvinnorna gjorde. 

 

Erfarenhetsmässigt har jag lärt mig att finns det tid så är djupintervjuer att föredra före enkäter 

främst vid studier där man vill ha möjlighet att ställa följdfrågor och få fram åsikter, känslor 

och stämningsläget. 
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Resultatdiskussion 
 

I min studie om kvinnor och stress var syftet att ta reda på om kvinnor som jobbar med 

montering av armaturer på ackord dagtid känner lika mycket stress som kvinnorna som jobbar 

tvåskift och om dessa två grupper stressas av samma saker på arbetet. Resultatet i studien 

visade att kvinnor som jobbar med montering på ackord känner sig väsentligt lika stressade 

oavsett om de jobbar dag eller tvåskift och att de stressas av samma saker på arbetet men 

också i hemmet. Hälften av kvinnorna som jobbade dag/tvåskift kände sig alltid stressade. Jag 

kunde inte se att stressen var annorlunda om kvinnorna var ensamstående eller 

sammanboende.  

 

De kvinnor som jobbade dag kände sig lika stressade om de var mellan 20-40 år eller 41-63 

år. Bland de kvinnor som jobbade tvåskift var det något fler kvinnor i åldrarna 20-40 år som 

kände sig stressade jämfört med kvinnorna i åldern 41-63 år. Jämförs de stressade kvinnorna 

med varandra dag respektive två skift var det något fler kvinnor i åldern 41-63 år som kände 

sig stressade på dagen jämfört med tvåskiftet. På tvåskiftet var det något fler kvinnor i åldern 

20-40 år som kände sig stressade jämfört med samma åldersgrupp på dagen. Av de kvinnor 

som inte kände sig stressade jobbade flest tvåskift och var i åldergruppen 41-63 år. 

 

Enligt litteraturen innebär skiftarbetet ett problem och upplevs mycket påfrestande speciellt i 

längden (2). Här stämmer inte resultatet riktigt överens med litteraturen tycker jag. Här såg 

jag ingen direkt skillnad i stressen mellan de kvinnor som jobbade dag och två skiftet. Något 

fler kvinnor på dagen kände sig stressade. Däremot stämmer resultatet och litteraturen 

överens när det gäller att kvinnor är mer utsatta för stress än män p.g.a. av den dubbla 

arbetsbördan med arbete, hem och familj. I forskningen har man sett att kvinnorna främst 

stressas av kriser som skilsmässa, relationsproblem i parförhållanden och av arbetsstress och 

att kvinnorollen är mer inriktad på omsorg och relationer med omgivningen än männen. 

Tidigare forskning har visat att även antalet barn i familjen ökar kvinnornas stress och att det 

påverkar arbetsfördelningen, arbetsbördan och känslan av kvinnans kontroll i hemmet (1,8). 

 

På frågan hur många dagar och timmar i veckan som kvinnorna kände sig som mest stressade 

svarade fler kvinnor som jobbade dag att de kände sig stressade som mest 2-3 dagar i veckan 

och upp till 5 timmar/dag. Fler kvinnor på dagen var stressade mer än 4 dagar/v jämfört med 

kvinnorna som jobbade två skift. 
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Bland kvinnorna som jobbade tvåskift var det lika många kvinnor som kände sig stressade 1 

dag som 2-3 dagar/v och som mest 5 timmar/dag. Det var något fler kvinnor på tvåskiftet som 

kände sig stressade upp till 6-11 timmar/dag jämfört med de kvinnor som jobbade dag. 

 

Det var något fler kvinnor som jobbade dag som kände sig stressade fler dagar i veckan 

jämfört med kvinnorna som jobbade tvåskift. Samtidigt var det fler kvinnor på tvåskiftet som 

var stressade fler timmar/dag. Det kanske inte är så konstigt. Det var också något fler 

stressade kvinnor i åldern 41-63 år som jobbade dagen. På ett dag pass är det mer aktiviteter 

på gång. Det är fler som jobbar och många och olika beställningar ska göras i ordning och 

skickas i väg. Enligt kvinnorna själva var det flera faktorer som orsakade den uppkomna 

stressen som bl.a. sjukfrånvaro, fel på material och maskiner, ”strul” som under arbetets gång 

påverkade kvinnornas egna arbetspass men också nästkommande skift. Mycket arbete ska 

hinnas med innan skiftbytet. 

 

För kvinnorna på tvåskiftet kan jag tänka mig att stressen påverkas om inte dag passet är helt 

färdiga när de tar över. Vilket innebär att kvinnorna på tvåskiftet måste jobba ifatt andra under 

eftermiddagen och kvällen. Lägger man då till mindre bemanning och störningar i 

arbetsrytmen kan det bli pressat även här. 

 

Även detta styrks av litteraturen. Hela vår tillvaro för en ständig kamp mot klockan. Allt som 

görs mäts i timmar och minuter (3). Många kvinnor har svårt att varva ner när de kommer 

hem från arbetet. När man jämförde kvinnliga och manliga chefer efter en arbetsdag 

upptäcktes att männens blodtryck och stresshormoner sjönk efter kl.17:00. För kvinnorna blev 

det tvärtom (1). 

 

Kvinnorna i studien hade tydliga stressymptom och tecken på uppvarvning i kroppen allt från 

fysisk spänning och värk i kroppen och hjärtklappning till psykiska symtom i form av ångest, 

oro och sömnsvårigheter vilket även detta stämmer väl överens med litteraturen (3). 

 

Ungefär hälften av kvinnorna som jobbade dag upplevde sin stress som lite (låg) stress och 

hälften upplevde stressen som mycket (hög) stress. Det var samma siffror för kvinnorna som 

jobbade tvåskift hälften av kvinnorna upplevde sin stress som lite (låg) stress och hälften av 

kvinnorna upplevde stressen som mycket (hög) stress.  
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Vad menas med lite (låg) stress och vad är mycket (hög) stress? Det som för en kvinna känns 

som mycket (hög) stress kan för en annan kännas som lite (låg) stress och tvärtom detta är en 

subjektiv tolkning (3,4). Det är ändå det som kvinnan upplever som stress som räknas. Det är 

upplevelsen av stress som påverkar henne och hur hon väljer att hantera den (5). 

 

Det som kändes positivt i studien var att 33 kvinnor av 52 upplevde sitt arbete som 

stimulerande och bedömde att de hade tillräckligt med kunskaper för sitt arbete. Det var fler 

kvinnor på dagen som upplevde arbetet stimulerande och kände sig nöjda jämfört med 

kvinnorna som jobbar tvåskift. 

 

Forskningen visar också att många kvinnoyrken har en spänd arbetssituation med höga krav 

och låg kontroll vilket leder till minskade utvecklingsmöjligheter, låg stimulans, lågt 

inflytande och otydlig organisation (1,5,8,9,10). 

 

När jag tittade närmare på KASAM begreppet så fanns till viss del både meningsfullhet och 

begriplighet i kvinnornas nuvarande arbete. Naturligtvis kan även dessa delar bli bättre. 

Däremot skulle kvinnorna behöva en förstärkning av hanterbarheten d.v.s. kvinnornas 

möjlighet till personella och ekonomiska resurser för att uppnå känslan av sammanhang på 

arbetsplatsen (6). 

 

Fortfarande utsätts kvinnor för stress på arbetet och i hemmet, detta trots forskning om 

kvinnor och stress. En uppluckring är på gång. Fler män tar mer och mer ansvar för 

barnledighet och hemmets sysslor (1). All förändring tar tid. Hade förändringen tagit lika lång 

tid om det hade varit männen som hade varit den utsatta gruppen?  

 Har forskningen om kvinnor och stress påverkat våra arbetsplatser? Eller har vi bara 

konstaterat fakta? För vad kan göras för kvinnorna för att de ska må bättre? Hur är det med 

kvinnornas arbetsmiljö? Är arbetsmiljön egentligen anpassad för kvinnor? 

 

De uppgifter som kom fram i studien stämmer väl överens med litteraturen och forskningen. 

Kvinnans känsla av konflikt mellan arbetslivet och hemmet påverkar hennes tid för 

återhämtning och avkoppling. Det kan vara en orsak till kvinnornas höga sjukfrånvaro (1), 

och stressrelaterade sjukdomar (3,5). På sikt kan kvinnorna drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 

(1,8, 10).  Till detta får vi inte glömma riskerna som finns med skiftarbetet i sig och dess 

skadliga effekt på hälsan (2). Enligt de nationella folkhälsopolitiska målen ska individen d.v.s. 
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kvinnorna kunna påverka sin miljö för att inte behöva utsättas för negativ stress (10). Det är 

därför viktigt att man på företaget sätter sig in i kvinnornas stress problematik, och gör en 

grundlig riskbedömning och utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att hitta bra 

åtgärdsförslag för att främja en bra arbetsmiljö även för kvinnorna (11,12). 

 

Åtgärdsförslag 
 

För företagets del gäller det att så långt det går arbeta bort monotona arbetsmoment, 

uppmuntra till rotation och hitta andra alternativ till ackorden. Detta för att främja en avspänd 

eller tänd arbetssituation för kvinnorna som innebär en arbetsmiljö med låga till höga krav 

och hög grad av kontroll (5). Detta skulle kunna ske genom att: 

 

• Öka responsen från arbetsledare och chefer till kvinnorna genom att använda sig av 

KASAM som en pedagogisk modell och ett verktyg (appendix1). 

• Stärka kvinnornas inflytande, delaktighet och kontroll i arbetsgruppen så att kvinnorna 

känner att de kan påverka sin situation och kan känna meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet i arbetet (1,5,6,7,8,9,10). 

• Erbjuda chefer och arbetsledare utbildning i organisation, ledarskap, arbetsmiljö, 

stress och rehabilitering (11,12). 

• Chefer och arbetsledare erbjuder kvinnorna rätt stöd vid problem, sjukdom och 

sjukfrånvaro för att kunna komma tillbaka till arbetsplatsen (9). 

 

Enligt kvinnorna som jobbar dag/tvåskift skulle upplevelsen av stressen kunna minskas 

genom att ta bort ackordet, minska på tempot och onödig produktionsstörning. 

Kvinnornas arbete och arbetsuppgifterna skulle kunna göras mer stimulerande genom 

variation i arbetet, ökat inflytande och respons från arbetsledare och chefer. Kvinnornas egna 

kommentarer visar hur viktigt det är med delaktighet och inflytande från kvinnorna när en 

förändring behöver göras på arbetsplatsen för en bättre arbetsmiljö. 
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För egen del tycker jag att det stämmer med min uppfattning som företagssköterska att 

kvinnorna som jobbar med montering på ackord känner sig stressade och är pressad på 

arbetet. Arbetsmiljön måste anpassas och bli bättre för kvinnorna så att även kvinnorna 

känner att de har en balans mellan hemmet, familjen och arbetet. Min bedömning är att 

ackordet måste tas bort för att nå detta mål.  
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Bilaga 1 (3) 

 
 
Hej!                                                                                                   Jönköping den 2/10-2008 

 

Jag heter Marita Nilsson och är er företagssköterska sedan några år tillbaka. För tillfälligt går 

jag en utbildning i Lund på halvfart under 2 års tid. I min utbildning ingår det ett projektarbete 

på 7,5 poäng. Eftersom jag är hos er 1-2 gånger per vecka kändes det naturligt att just välja ert 

företag i mitt projektarbete. 

   Jag har valt att titta närmare på kvinnor och stress vid montering på ackord vid dagskift och 

två skift. Det rör sig om 25-30st på varje skift. Personalavdelningen har hjälpt mig med 

urvalet vid respektive skift. 

   För att kunna genomföra projektet är jag i behov av hjälp från er som arbetsledare med att 

sprida denna information till era medarbetare. Enligt Kvinnornas gemensamma chef får 

ifyllandet av enkätfrågorna (som är ca 10st) fyllas i på arbetstid. När det gäller era 

medarbetare är det helt frivilligt att svara på enkäten. Allt data material kommer att behandlas 

anonymt. Projektet för min del kommer att fortgå fram till hösten 2009. Därefter blir det 

någon form av redovisning. Min förhoppning är att dela ut frågeformulären under november 

månad 2008 och insamling av enkäterna kommer att bli under december månad. 

   Min fråga till er är kan ni tänka er att dela ut de ihopsatta enkätfrågorna och samla in dem 

och sedan överlämna materialet till mig? I samband med att jag lämnar enkäterna till er får ni 

också namnen på dem det gäller. 

 

Var vänlig och hör av er vid ev. frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marita Nilsson 

Företagssköterska, Previa 

Tfn.036-313412 
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Bilaga 2 (3) 

 

Till Dig som vill vara med i projektet kvinnor och 

arbetsmiljö. 
 
Jag heter Marita Nilsson, är sjuksköterska och jobbar som företagssköterska på 

ditt företag 1-2 gånger/vecka. Jag går nu företagssköterskeutbildningen 

i Lund på halvfart under 2 år. I min utbildning ingår det ett examensarbete i 

form av ett projektarbete. 

Jag har valt att titta närmare på kvinnor och arbetsmiljö i mitt projektarbete. Det 

är ett intressant och aktuellt ämne för mig. För att kunna genomföra projektet 

behöver jag din hjälp att svara på ett antal enkätfrågor Det är helt frivilligt att 

vara med. Alla svaren kommer att hanteras anonymt.  

 

Tack för din medverkan! 
 

Marita Nilsson 

Företagssköterska, Previa 

Tfn.036-313412 
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Bilaga 3 (3) 

Frågeformulär Kvinnors arbetsmiljö. 
Av: Marita Nilsson 2008.10.29  

 

 

Ålder………… 

Nationalitet……………….. 

Ensamstående  

Sammanboende  

Antal barn ………………………. 

Antal hemmavarande barn……………….. 

Barnens ålder 0-5 år  6-10 år  11-15 år  16-20 år  >20 år 

Utbildning…………………………………………………………… 

Arbetstimmar/dag………………. 

Jobbar dag   jobbar 2-skift 

 

 

Fråga 1. Vad jobbar du med? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

Fråga 2a. Känns ditt arbete stimulerande? 

 Ja      Nej  
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Fråga 2b. Fylls i om du svarat nej på föregående fråga.  

Vad i ditt arbete skulle behöva ändras för att det skulle kännas 

mer stimulerande? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

Fråga 3. Känner du att du har tillräckliga kunskaper för ditt 

arbete? 

Ja      Nej  

 

 

Fråga 4. Känner du dig stressad?  

Ja      Nej  

Om du svarar nej på denna fråga gå direkt till fråga 10. 

 

 

Fråga 5a. Känner du dig stressad på arbetet? 

Ja      Nej  
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Fråga 5b. Känner du dig stressad hemma? 

Ja      Nej  

 

 

Fråga 5c. Känner du dig stressad både hemma och på arbetet? 

Ja      Nej  

 

 

Fråga 6a. Fylls endast i om du svarat ja på fråga 5a. 

Vad stressar dig på arbetet? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Fråga 6b. Fylls endast i om du svarat ja på fråga 5b. 

Vad stressar dig hemma? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
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Fråga 7. Vilka symtom känner du vid stress? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

Fråga 8. När på dygnet känner du dig mest stressad? 

Morgonen    Förmiddagen    Eftermiddagen  

 

 

Fråga 9a Hur ofta känner du dig stressad? 

0-1 dag/vecka   2-3 dagar/vecka   4-5 d/v   6-7 d/v  

 

 

Fråga 9b. Hur många timmar känner du dig stressad/dag? 

0-5 timmar/dag    6-10 timmar/dag    >11 timmar/dag  

 

 

Fråga 9c. Hur upplever du din stress? Har du: 

Lite stress    Mycket stress   Jätte mycket stress  
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Fråga 9d. Vad skulle kunna få dig att känna mindre stress? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Fråga 10. Fylls i om du är gift eller sammanboende. 

Hur stor del av hemarbetet utför du i hemmet? 

25%           50%          75%           100% 
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Tack! 
 för din medverkan i enkäten! 
 

 

Om du upplever att några frågor är otydliga eller svåra så hör av 

dig till mig. Med vänlig hälsning Marita Nilsson tfn.036-31 34 12 
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    Appendix 1 

Coping       

Coping innebär människors förmåga och färdigheter för att klara av/hantera olika påfrestande 

situationer och krav. Här ingår också hur individen själv bedömer och värderar sin allmänna 

förmåga och förmågan vid påfrestningar. Copingstil d.v.s. våra medfödda egenskaper och 

copingstrategier våra tillägnade färdigheter kan delas in på följande sätt: 

• ”förmåga att hantera den uppkomna stressen genom att acceptera den och anpassa sig 
till den”.  

• ”strategier för att förändra själva den påfrestande situationen. (Lazarus och Folkman 
1984)” (5, sid. 23). 

Vilken copingstrategi som väljs varierar mellan olika individer. 

Vi utsätts för samma stress eller svårighet men vi väljer olika sätt att hantera det på (5). 

 

 

KASAM 

Enligt upphovsmannen är KASAM ”kärnan i svaret på den salutogena frågan”. Frågan är 

varför förblir en del människor friska? Fast att de utsätts för påfrestningar som gör andra 

människor sjuka Det finns tre termer som anses vara ”centrala komponenter i KASAM ” (6, 

sid. 35,38). 

Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet – innebär hur vi 

människor upplever och förstår vår inre och yttre värld. Hanterbarhet – vår förmåga att handla 

i olika situationer. Meningsfullhet – hur vi ser på vårt liv och vilken betydelse och upplevelse 

det har för oss. En individ med högt KASAM förstår innebörden i det svåra som har inträffat. 

Personen kan hantera situationen som uppkommit och känner trots det en meningsfullhet. 

Individen ser sig själv som en del i ett större sammanhang (6). 

 

Upphovsmannen till KASAM har uppmuntrat andra forskare att fortsätta med hans teori om 

känslan av sammanhang och pröva den men också utveckla den vidare. En författare (7) har 

valt att bl.a. använda KASAM som en övergripande ram i det hälsofrämjande arbetet och valt 

att titta närmare på hur man praktiskt skulle kunna arbeta vidare med detta på våra 

arbetsplatser. En bra teori ska kunna användas i verkligheten. Om vi ser till våra arbetsplatser 

vad konkret kan och behövs göras för att känslan av sammanhang ska upplevas hos ledningen 

och de anställda? Vad förväntas av en arbetsledare eller chef i en organisation för att 

medarbetarna ska känna en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet? Målet för ett 

hälsofrämjande arbete borde vara att bevara eller stärka känsla av sammanhang på våra 

 



 

arbetsplatser. Det är viktigt att våra arbetsledare och chefer förstår hur begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullheten ska tolkas och användas i praktiken. Ett bra hjälpmedel 

skulle kunna vara att använda KASAM som en pedagogisk modell där man utgår från tre 

olika typ- frågor där man genom att svara på frågan varför? Får en uppfattning om 

upplevelsen av meningsfullhet. Begriplighet finns med i form att ställa sig frågan vilken 

kunskap, information och förståelse behövs eller är viktig? Hanterbarhet underlättas av att det 

bl.a. finns ekonomiska och personella resurser. Vilka och hur ska de användas på ett bra sätt? 

(7). 
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