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Inledning
Mikael Nordenmark
Med anledning av regeringens beslut att avveckla verksamheten vid
Arbetslivsinstitutet (ALI) överfördes vissa forskningsresurser till Mittuniversitetet i
Östersund. Som ett led i detta beslöt Länsstyrelsen Jämtlands län att avsätta
1 500 000 kronor för forskning kring områdena Hälsofrämjande i arbetslivet och
Entreprenörskap i Jämtlands län. Målet med delprojektet Hälsofrämjande i
arbetslivet var att öka kunskapen om faktorer som bidrar till ett friskare arbetsliv
samt en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet med delprojektet
Entreprenörskap i Jämtlands län var att öka kunskap om kvinnligt företagande
samt hur de strukturella förutsättningarna kan anpassas för att gynna en önskvärd
utveckling i Jämtlands län.
Denna rapport redovisar i olika kapitel stora delar av den forskning som
bedrivits kring dessa områden. Anledningen till att resultaten redovisas i
rapportserien Genusstudier vid Mittuniversitetet, som är en del av den verksamhet
som bedrivs inom ramen för Forum för genusvetenskap, är att texterna till stora
delar diskuterar och analyserar könsdimensionen och att de därmed är goda
exempel på den omfattande forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet om mäns
och kvinnors (skilda) livsvillkor.
Rapporten består av sju kapitel som ur olika perspektiv och med hjälp av olika
metodologiska angreppssätt analyserar och diskuterar frågor kring arbete, hälsa
och kön. De olika metoder som används är textanalys, intervjuer samt kvantitativa
analyser och de empiriska underlagen spänner från regionala data från Jämtland
till nationella och internationella undersökningar. Oavsett om data anknyter till
jämtlandsregionen eller ej så bidrar de med en ökad kunskap om olika relationer
mellan arbetsliv, hälsa, kön och genus i denna region.
Först ut är Lena Karlqvists kapitel som undersöker Arbetsmiljö, jämställdhet
och hälsa vid företag/organisationer i Jämtland och Västernorrland. Kapitlet är ett
resultat av en utvärdering av en modell i förebyggande hälso- och
arbetsmiljöarbete på arbetsplatser i Mellersta Norrland, 17 inom privat och 15
inom offentlig verksamhet. Syftet med kapitlet är att redovisa resultat från en
enkät som använts för kartläggning av arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa på
arbetsplatser som tillämpat denna modell. Resultaten visar att det arbetsliv som
deltagarna upplever i stort sett följer utvecklingen i övriga Sverige.
Arbetsbelastningen fortsätter att öka liksom tidspressen i arbetet och mera så bland
kvinnor än bland män. Vi kan tydligt se de stora könsskillnaderna i förekomsten
av olika belastande aspekter i arbetsmiljön. Kvinnorna, där många arbetar inom
vård- och servicesektorn, är i betydligt högre grad än männen utsatta för
stående/gående arbete och även dagliga tunga lyft. Övervikt har generellt ökat i
befolkningen vilket också resultaten från vår enkät visar. Detta är mycket oroande.
Hälsoutfallen som vi studerat visar att de vanligaste är besvär från skelett, leder
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och muskler samt psykiska symtom, precis som i riket i stort och i övriga
västvärlden. De muskuloskeletala besvären är i stor utsträckning arbetsrelaterade
vilket också många av de psykiska symtomen är.
Erna Danielssons och Johanna Overuds kapitel har titeln Frivillighet, skyldighet
eller frivillig skyldighet? Om genus och handlingsutrymme i civilsamhället. Här
konstateras att det frivilliga, ideella och obetalda arbetet, liksom det avlönade
arbetslivet, följer ett könsmönster. I kapitlet problematiseras detta faktum och sätts
i relation till diskussionen om var gränsen bör gå mellan statens ansvar och
uppgifter som bör skötas av aktörer inom det civila samhället. I diskussionen om
en pågående förskjutning av alltfler uppgifter från det offentliga till frivilliga och
ideella aktörer studerar författarna genusaspekter av frivilligarbetet i tid och rum.
Hur tar kvinnor respektive män plats i det civila samhället, vilken plats är det och
var leder den?
I kapitel 3 studerar Stig Vinberg Mikroföretagande – kön, arbetsvillkor och
hälsa. I kapitlets inledning konstateras att en överväldigande majoritet av
företagen i Sverige har färre än 50 anställda. Dessa företag är av särskild betydelse
för glesbefolkade regioner som till exempel Jämtland, där de svarar för en stor del
av sysselsättningen. Idag hävdas allt oftare att fler kvinnliga företagare behövs för
att öka sysselsättning och tillväxt. Studien som redovisas i detta kapitel fokuserar
på kön, arbetsvillkor och hälsa i 137 jämtländska mikroföretag. Ett framträdande
resultat, utifrån en genomförd enkätstudie, är att likheterna mellan kvinnliga och
manliga ledare vida överstiger skillnaderna. De skillnader som framkommer är att
kvinnor i högre grad pekar på drivkrafter för företagandet som att de får använda
sina resurser och bestämma över sin arbetssituation samt att de i högre grad
upplever tillväxthinder i form av dålig lönsamhet, begränsad tillgång till lån och
brist på egen tid. Ett intressant resultat, som avviker från andra studier och öppnar
upp för fortsatt forskning, är att inga signifikanta skillnader kan noteras mellan de
kvinnliga och manliga ledarnas bedömning av olika hälsoutfall. De resultat som
presenteras tyder på att det finns potential att utveckla både det manliga och
kvinnliga mikroföretagandet. En sådan utveckling kan ge ett ökat
arbetskraftsdeltagande, bidra till lägre ohälsotal och hållbar regional utveckling.
I efterföljande kapitel undersöker Mikael Nordenmark frågan om upplevelse av
stress mellan arbetsliv och familjeliv är ett hinder för kvinnors
arbetsmarknadsdeltagande. Den sammanfattande bilden av resultaten som
presenteras i detta kapitel är att det inte verkar vara helt oproblematiskt att förena
arbetsliv med familjeliv på ett tillfredsställande sätt. Att försöka förena ett starkt
engagemang i arbetslivet med ett starkt engagemang i familjelivet höjer, enligt
resultaten, anspänningsnivån bland både kvinnor och män. Det är dock vanligare
att kvinnor uppger att det finns ett behov att dra ner på engagemanget i jobbet och
att arbetet kommer i konflikt med familjelivet. Kvinnor uppvisar med andra ord
fler tecken på att det kan vara ansträngande att förena arbete och familj än vad
män gör. Det verkar vara särskilt relevant för svenska kvinnor, som har en
ideologisk föreställning om att könen ska dela på ansvaret för förvärvs- och
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hushållsarbete, samtidigt som den vardagliga verkligheten kännetecknas av att de
själva utför huvuddelen av hushållsarbetet. Det är sannolikt att detta i sin tur har
en negativ påverkan på kvinnors möjligheter att etablera sig på den reguljära
arbetsmarknaden och satsa på företagande och entreprenörskap. Dessutom är det
sannolikt att det är en delförklaring till vissa hälsoproblem och de höga
sjukskrivningstalen bland kvinnor.
Kristina Zampoukos kapitel har titeln ”Det lilla extra” – om ekonomiseringen
av vård och omsorg och det meningsfulla arbetet. I fokus för detta kapitel står
kvinnor som arbetar hel- eller deltid inom vård och omsorg. De empiriska
exemplen härrör från Övertorneå, Piteå (Norrbottens län) och Högsby (Kalmar
län), men den problematik vad gäller exempelvis stora avstånd och gleshet,
arbetsmarknadens funktion och innehåll samt (bristen på) valmöjligheter för
kvinnor och män, torde även gälla för en stor del av norrlandskommunerna och
därmed även för Jämtland. I uppsatsen berörs även problem som gäller för
branschen som helhet, exempelvis den mycket svårlösliga konflikten mellan ett
ökat behov av denna typ av välfärdstjänst och krympande resurser. Att klara av att
hålla en hög nivå på vård- och omsorgstjänsterna är givetvis en särskild utmaning
för kommuner som befinner sig i en allmänt svår strukturell situation. Uppsatsens
hjärta ligger i hur baspersonalen, oftast kvinnor, - klämda mellan återkommande
besparingar och viljan att utföra ett meningsfullt arbete - får betala med sin hälsa.
Patrick Millets kapitel analyserar ”Ledarstilar, kontroll, närverk och finansiell
prestation i små och medelstora företag i Jämtland”. Syftet med denna studie är att
undersöka hur ledarens kontroll-lokus påverkar användandet av nätverk och
företagets finansiella utveckling. Sextiosex ägare/ledare för små och medelstora
företag i ett mindre industriområde i Östersund deltog i denna studie. Resultaten
indikerar att internt orienterade företagsledare tycks vara mer aktiva än externt
orienterade ledare vad beträffar nätverksaktiviteter. Beträffande den finansiella
utvecklingen är resultaten blandade, där företag som leds av internt orienterade
företagsledare i metallbranschen visar en signifikant bättre finansiell utveckling än
företag i samma bransch som leds av externt orienterade företagsledare. Ingen
skillnad hittades i handelsbranschen eller för den totala samplingen. Slutsatsen är
att företagsledarens kontroll-lokus–orientering har en väsentlig betydelse för en
affärsstrategi som anses vara viktig i det nutida affärslivet.
Det avslutande kapitlet av Stig Vinberg har titeln Ledarskap för ett hälsosamt
arbetsliv – reflektioner utifrån tre jämtländska projekt. Här konstateras att
forskningen är begränsad om relationerna mellan ledarskap och hälsa. Syftet är att
utifrån aktuell forskning och resultat från några jämtländska projekt belysa
ledarskapets betydelse för individers och organisationers hälsa. De resultat som
redovisas i genomförda jämtländska projekt och i redovisade forskningsstudier
tyder på att ledarskapet är en avgörande faktor för individers och organisationers
hälsa. Ledarna har stor möjlighet att via sin människosyn och sitt ledarbeteende
påverka medarbetarnas arbetsvillkor, och i viss mån livsvillkor, samt de insatser
som genomförs på en arbetsplats för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Det är
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anmärkningsvärt att så relativt få goda förbättringsprocesser startas upp och att
hälso- och arbetsmiljöfrågor fortfarande ofta är av ”sidovagnskaraktär”.
Hälsoaspekter måste i större utsträckning integreras i organisationers ledningsoch styrningsprocesser - här kan utvecklingen av så kallade hälsobokslut
förhoppningsvis bidra till en sådan utveckling. Det är även angeläget att förbättra
ledarnas arbetsvillkor på många av våra arbetsplatser, det skapar direkta
förutsättningar för ett mer kvalitativt förbättringsarbete på såväl individ- som
organisationsnivå. Andra områden som behöver utvecklas för att åstadkomma ett
mer hälsosamt arbetsliv är en mer medveten rekrytering och kompetensutveckling
av ledare.
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1 Arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa vid företag/organisationer
i Jämtland och Västernorrland
Lena Karlqvist
Bakgrund
Behovet av att utveckla kunskap samt fler och bättre verktyg för förebyggande
hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna är idag stort och här finns mycket
att göra. Inom de två projekten, Malvorna I och II och som haft Mellersta Norrland
som utgångspunkt för sina insatser, har en modell med tillhörande verktyg tagits
fram som riktar in sig på just detta område. Modellen ligger väl i tiden, inte minst
för arbetsgivare i offentlig sektor där de riktigt höga sjuktalen finns.
Arbetskraftsförsörjning framstår dessutom, sett mot bakgrund av den
demografiska utvecklingen, som en viktig del i glesbygdslänens regionala
tillväxtplanering, särskilt med tanke på personalbehovet inom vård och omsorg
framöver. Offentlig sektor, och då framför allt vård och omsorg, är den största
arbetsgivaren för kvinnor i Jämtland. Den befolkningsstruktur som Jämtland har,
med allt mer åldrande befolkning, innebär att behovet av att anställa kommer att
öka framöver.
Under perioden december 2003 t.o.m. februari 2006 genomfördes Malvorna I.
Det var ett utvecklingsprojekt riktat mot kvinnor anställda i offentlig verksamhet
inom fyra kommuner i Jämtlands län. Projektet möjliggjordes genom en
samfinansiering mellan olika lokala myndigheter, EU:s socialfond och Nutek. De
två sistnämnda instanserna stod tillsammans för ca 75% av finansieringen. Syftet
med projektet uttrycktes som att utifrån ett underifrånperspektiv, genom kvinnors
egna erfarenheter och idéer tillsammans med andra viktiga aktörer, på ett tidigt
stadium motverka den ökande ohälsan bland kvinnor arbetande i offentlig sektor i
Jämtlands Län.
Målet var att skapa modeller och metoder där de berörda kvinnorna själva
utvecklar kunskap och definierar problem och orsaker bakom upplevd ohälsa,
svårigheter på arbetsplatsen och i det sociala livet i övrigt. Antalet arbetsplatser
som deltog i projektet var sammanlagt 14.
Arbetsmetodiken i Malvorna I byggde på ett arbetsplatsförlagt utbildnings- och
utvecklingsarbete i gruppform under ledning av två projektledare. Arbetet utgick
från ett särskilt material framställt inom projektet. I processen ingick inslag såsom
Framtidsverkstad, stress- och hälsoenkäter samt olika föreläsningar och
gruppaktiviteter. Centralt i metodiken var också betoningen på vikten av
kommunikation med, och stöd från, närmaste chef/arbetsledare. Mot slutet
genomfördes också en kurs av testkaraktär med syftet att ge kursdeltagarna
verktyg att själva driva utvecklingsprojekt på sina arbetsplatser. Detta blev
sedermera, i Malvorna II, en ny "kärnmodell". Projektet utvärderades successivt
och med löpande feedback (Olsson, Lehto 2005). I utvärderingen påvisades tydliga
framgångar. Som ovan nämnts startade man redan inom det pågående projektet en
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liten kurs i syfte att testa en utbildning av lokala förändringsledare på
arbetsplatserna. Här väcktes tankar om ett helt nytt projekt med sin tyngdpunkt
kring ett sådant syfte; ett utbildningsprogram för lokala arbetsplatsaktörer där de
senare parallellt driver utvecklingsprocesser på sin egen arbetsplats. Fördelarna
med ett sådant program gentemot modellen i det första Malvorna-projektet skulle
då bl.a. kunna vara:
 att man når ut till betydligt fler arbetsplatser och till en lägre kostnad.
 att den kompetens som skapas hos särskilt utvalda "nyckelpersoner"
ger förbättrade förutsättningar för att projektsatsningen lever vidare
och ger mer varaktiga förändringar/förbättringar på berörda
arbetsplatser.
 genom att satsa på särskilda "nyckelpersoner" kan särskilt dugliga och
motiverade personer "fångas in" och rekryteras för utvecklingsarbete.
Man kan bygga kompetens och tillvarata ambition, styrka och
kreativitet hos ett antal "eldsjälar".
 ett sammanhållet utbildningsprogram för sådana nyckelpersoner skulle
också ge dessa en viktig "bakgrundscen" att hämta kraft från i arbetet
med att driva förändring. Det skulle stimulera till ett nätverksbildande
med förutsättningar att leva vidare efter avslutat projekt.
I Malvorna I var målgruppen kvinnodominerade offentliga arbetsplatser men i
slutfasen av Malvorna I väcktes en diskussion vilken lade grunden för en ny
projektansökan. Diskussionen ledde till en önskan att vidareutveckla, och via
utbildning av olika aktörer pröva, en breddning av den modell som genomfördes i
Malvorna I. Kärnan i den tänkta modellen var dock densamma: att höja
medvetenheten om, och starta varaktiga positiva utvecklingsprocesser kring,
arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa främst för kvinnor i offentlig sektor. Tilläggas
kan att man redan på ett tidigt stadium såg ett behov av att involvera forskare i
utveckling och utvärdering av modellen.
Ursprungligen beräknades modellen att omfatta 15 offentliga arbetsplatser - 8
kommunala och 7 inom Landstinget. Från dessa arbetsplatser tänkte man sig att
120-25 kvinnor och 25-30 män skulle delta i projektprogrammet. Dock framfördes
även följande krav:
 Att privata arbetsplatser skulle ingå i projektet.
 Att även mansdominerade arbetsplatser borde ingå.
 Att projektet också skulle drivas i ett annat län.
Motiven bakom krav som dessa är att öppna för olika typer av jämförelser, samt att
se hur modellen passar i ett bredare perspektiv - kompetensutveckling för att
stärka företag.
I den Forskningsplan som ligger till grund för forskarnas insats har dessa själva
formulerat några övergripande frågeställningar som skulle vägleda utvärderingen.
Dessa var grundade i en dialog mellan forskare och projektledare (se Bruhn,
Karlqvist och Wahlgren, 2007). Tidigt bestämdes att forskarna skulle arbeta utifrån
en s.k. interaktiv ansats. Med en sådan ansats menas i korthet att forskaren
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löpande följer och deltar i den aktuella processen. Han/hon för en kontinuerlig
dialog med praktikerna (projektledare och deltagare), ger kreativ kritik, samt tillför
generell och vetenskaplig kunskap på området, allt i syfte att bidra till en positiv
utveckling av processen (Svensson m.fl. 2002). Viktigaste inslag i den interaktiva
ansatsen här är den kvalitativa, processuella utvärderingsansatsen (Vedung
1998:166 ff., Morén 1996:48 ff.).
Vid sidan om den i huvudsak kvalitativa utvärderingsdesignen som ovan
beskrivits, bestämdes också om en s.k. summativ insats i form av mätning via
enkät till samtliga deltagare. En, och i stort sett samma, enkät har av deltagarna
fyllts i vid två tillfällen, innan starten av den effektiva projekttiden (augusti 2006)
och vid dess slut (augusti 2007). Värdet av enkäterna ligger alltså inte i eventuella
möjligheter att mäta huruvida projektet lett till positiva resultat ifråga om
arbetsmiljö, jämställdhet, hälsa och tillväxt. Det är alldeles för tidigt på detta
stadium att försöka utvärdera det. Här skulle en uppföljning efter 2-3 år kunna ge
mer adekvat information. Enkäterna har, förutom att de sågs som ett pedagogiskt
hjälpmedel för projektledarna i utbildningen, i huvudsak tjänat som en
kartläggning av tillståndet i fråga om arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa vid de
medverkande företagen. Förutom forskarnas nulägesanalys skulle projektledarna
använda en del av svaren i sin utbildning av nyckelpersonerna. En
sammanställning av svaren för varje arbetsplats ansågs kunna fungera som stöd i
arbetsplatsernas förändrings- och utvecklingsarbete. Samma enkät skickades ut ett
år senare för att ge information om deltagarnas upplevelse av eventuella
förändringar i arbetsmiljön, jämställdhetsarbetet och hälsan. Några tilläggsfrågor
fanns dock med i denna andra enkät för att forskarna skulle få en uppfattning om
hur hela Malvorna II processen hade uppfattats av deltagare, nyckelpersoner och
chefer.
Malvorna II - de deltagande företagen och deras anställda
Rekryteringen av arbetsplatser i Jämtland
Rekryteringen av företag och arbetsplatser i Jämtlands län började i god tid före
projektstart. Socialfonden krävde uppgifter om vilka offentliga arbetsplatser som
skulle medverka. Rekryteringen måste därför i princip vara slutförd i samband
med att ansökan om finansiering gick in. Vissa av de arbetsplatser som tidigt
förklarade sig intresserade drog sig dock ur av olika skäl, andra kom till.
Sammantaget gick dock rekryteringsprocessen i Jämtland relativt smidigt.
Framgångarna med projekt Malvorna I, och den omfattande lokala publicitet som
det skapade, gav utan tvekan goda förutsättningar för att rekrytera arbetsplatser
till Malvorna II. Praktiskt skedde rekryteringen genom annonser och direktriktad
information. Detta följdes sedan upp med telefonkontakter och arbetsplatsbesök.
Relativt snart nåddes det antal arbetsställen som krävdes. Det var dock inte så att
man genomförde någon urvalsprocess utifrån ett avsevärt större antal intresserade.
Antalet anmälningar svarade relativt väl mot det eftersökta antalet.
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Rekryteringen av arbetsplatser i Västernorrland
Om rekryteringsprocessen gick smidigt i Jämtland så blev den betydligt svårare i
jämförelselänet. När Västernorrlands inland sent omsider blev aktuellt kontaktades
Företagarföreningen och kommunens näringslivskontor där. Ganska omgående
fick man då "napp" från ett lite större tillverkningsföretag. Detta anmälde intresse
av att gå in i stor omfattning. Ledningen tänkte sig att arbete med projekt
Malvorna skulle kunna genomsyra mer eller mindre hela företaget. Inte mindre än
sex olika arbetsställen inom detta företag kom att engageras. Detta erbjöd en
lyckad lösning i förhållande till urvalet och kravet från finansiärerna.
Profiler i urvalet
I modellen kom sammanlagt 21 företag/huvudmän att medverka, ett företag i
Västernorrland och 20 företag/offentliga organisationer i Jämtlands län. Av de
senare var 13 privata och 8 offentliga. Det totala antalet arbetsställen inom dessa
medverkande företag som skulle driva egna projekt uppgick till 33. I slutfasen av
programmet, när detta egentligen enligt ursprunglig plan hade avslutats, drog sig
ett privat företag/arbetsställe ur. Det gällde ett försäkringsbolag och orsaken var att
detta stod inför en nedläggning på orten. Av de resterande 32 arbetsställena finns
26 i Jämtland och sex i Västernorrland; 17 är privata (av dessa var två kooperativ)
och 15 offentliga. Bland de offentliga arbetsplatserna finns en tyngdpunkt på skola,
vård och omsorg. Andra typer av arbetsplatser som förekommer är administration
och städservice. De offentliga arbetsplatserna finns lokaliserade i tre kommuner i
Jämtlands län. Bland de privata dominerar företag i servicebranschen innefattande
verksamheter såsom försäljning av tjänster, detaljhandel, hotell och restaurang.
Tillverkande företag finns också med, dock relativt få till antalet. Inriktningen på
mindre företag på den privata sidan har man inte helt nått upp till. Ofta brukar
som småföretag definieras företag med mindre än 50 anställda.
Tillverkningsföretaget i Västernorrland är betydligt större.
Den ursprungligen tänkta tyngdpunkten på kvinnodominerade arbetsplatser
kvarstod. Totalt var fördelningen män - kvinnor 33,5% mot 66,5%. Inom offentlig
sektor dominerar kvinnorna (83%), inom privat sektor finns en majoritet män
(56%). Arbetsplatser med mansdominans och även arbetsplatser med någorlunda
jämn könsfördelning, återfinns uteslutande inom privat sektor. Av sammanlagt ca
600 deltagare arbetar endast ca 80 personer på arbetsplatser med någorlunda jämn
könsfördelning. Syftet med denna artikel är att redovisa resultaten av
kartläggningen genom enkäten som delades ut vid de olika arbetsplatserna.
Enkäterna
Med den första enkäten som gick ut till alla deltagare vid medverkande
företag/organisationer var forskarnas syfte att få en nulägesanalys av
arbetsplatsernas arbetsmiljö och hälsa, samt att kunna se hur jämställdhetsarbetet
bedrevs. Denna enkät skickades till de utvalda nyckelpersonerna. Dessa ansvarade
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sedan för utdelning och insamling. Varje deltagare fick ett eget kuvert att lägga
sina svar i. Nyckelpersonerna tog hand om kuverten och skickade vidare till
forskarna. Enbart forskarna har alltså haft tillgång till materialet. Enkätsvaren har
sedan anonymiserats i samband med att de lagts in i datamatris. Enkäten skickades
ut innan själva utbildningen av nyckelpersoner och chefer kommit igång.
Enkätens bakgrund och innehåll
De flesta av frågorna i den enkät som användes tillkom under det så kallade MOAprojektet (Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män) som pågick mellan
åren 1995-2000. MOA-projektet syftade till att ta fram nya frågeområden och
variabler inom arbetsmiljö och hälsoområdet som är anpassade för det moderna
arbetslivet och alla variabler kvalitetstestades (se bl.a. Härenstam m.fl. 2000).
Många av frågorna som fungerade väl fick sedan ingå i en stor populationsbaserad
studie i Östergötland (Bildt & Karlqvist 2004). Ett urval av dessa frågor har använts
i Malvorna II. Detta innebär att det finns möjlighet att jämföra studiegruppen i
Malvorna II med en betydligt större grupp, 4965 personer från tre kommuner i
Östergötland.
Enkäten innehåller frågor om bakgrundsdata som kön, ålder, familjeförhållanden
och utbildning. Under anställningsförhållanden finns frågor om tjänstetitel, tid i
verksamheten, anställningsform, arbetsledande befattning, arbetstid och lön.
Arbetsorganisationsfrågor tar upp storleken på arbetsplatsen, könsfördelningen,
förändringar i arbetsvillkor senaste året, möten, fackets betydelse och flexibilitet.
Också frågor kring arbetstrygghet finns med. Den fysiska arbetsmiljön tas upp med
frågor om arbetsställningar, lyft och kroppslig ansträngning. Här frågas också om
hur de fysikaliska förhållandena (t.ex. buller, belysning, luftföroreningar och
olycksfallsrisker) upplevs. Ett stort antal frågor tar upp den psykosociala
arbetsmiljön. Här har vi bildat index enligt den s.k. krav-kontroll-strain - modellen
(Karasek & Theorell 1990). Frågor om det sociala stödet finns också med, dels
vilket stöd man upplever från sina överordnade men också av sina arbetskamrater.
Tre frågeområden kring hälsa behandlas slutligen. Dels finns frågan om generell
hälsa med fem svarsalternativ, från mycket bra till mycket dålig. Smärtsymtom
från olika kroppsdelar med fem svarsalternativ ska också besvaras. Välbefinnandet
mäts med 12 olika frågor om, t.ex. koncentration, oro, dagliga problem,
nedstämdhet och självförtroende, som sammanställs till ett index, GHQ12 (general
health questionnaire) (Pugliesi, 1995).
Ett helt avsnitt i enkäten tar upp frågor om familj och fritid. För de som inte är
ensamstående, med eller utan barn, frågas om fördelning mellan partners ansvar,
krav och stimulans i hemmets och familjens skötsel. Alla besvarar sedan frågor hur
många timmar man lägger ner på hem-och hushållsarbete, dels en normal
arbetsdag, dels en ledig dag. Också andra tidsbundna aktiviteter, t.ex.
föreningsarbete, studier mm, tas upp samt hur mycket tid man lägger på
stillasittande fritid/rekreation (TV, läsning mm). Hur kroppsligt ansträngande
fritiden upplevs ska besvaras. Livsstilsfrågor tar upp rök- och motionsvanor.
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Genom att få information om längd och vikt kunde BMI (body mass index)
beräknas. Frågor om Malvornas mål skulle också besvaras.
Hur svarade man?
Den första enkäten besvarades av totalt 530 personer där 352 (66%) var kvinnor
och 178 (34%) var män. Detta ger en mycket hög svarsfrekvens - 79% av totala
gruppen och 83% i Jämtland. Enkät två besvarades inte lika bra, endast av 57%
totalt och 62% i Jämtland. Det innebar att 358 personer besvarade enkäten och
fördelningen mellan kvinnor och män rubbades något, 247 (69%) kvinnor och 111
(31%) män. Antalet personer som besvarat båda enkäterna var 292 medan 66
personer var nyanställda och alltså bara besvarat enkät två. Det interna bortfallet
varierar vid båda enkäterna och är störst (3-5%) för frågor om fritidsaktiviteter och
frågorna om längd och vikt. Det framgick av enkät ett att 20 kvinnodominerade
arbetsplatser (minst 60% kvinnor) besvarat enkäten. De mansdominerade
arbetsplatserna (minst 60% män) var 8 och endast 5 antalsmässigt lika arbetsplatser
(mellan 40 och 60% av vardera könet) deltog.
Analysmodell
Genomgående har enkäterna analyserats separat för kvinnor och män. Dessutom
har arbetsplatserna delats upp i privat och offentlig verksamhet och svaren har
analyserats utifrån detta. Vi har även tittat på arbetsledares svar gentemot övriga
anställda samt hur det ser ut på kvinnodominerade, mansdominerade och
antalsmässigt lika arbetsplatser. Jämförelse med män och kvinnor i Östergötland
(se nedan) har också gjorts. Statistiska analyser av de skillnader vi funnit i
materialet har gjorts med hjälp av proportioner med 95 procent konfidensintervall
(Gardner & Altman 1989).
Några jämförelser med tre kommuner i Östergötland
Under åren 2000-2005 bedrev Arbetslivsinstitutet ett program, Kön och Arbete, och
där ingick ett regionalt projekt som inkluderade tre kommuner i Östergötland. Vi
konstruerade en mycket omfattande enkät (delar av den enkäten har använts i
Malvorna II) som gick ut till 10 000 slumpmässigt utvalda män och kvinnor i dessa
kommuner.1 Vi siktade på att nå mer än 10% av den arbetande befolkningen som
då bodde i denna region. Av dessa 10 000 besvarade 4965 personer (55% kvinnor
och 45% män) enkäten.
Arbetsmiljön
Vi tar först upp den fysiska arbetsmiljön, dvs. arbetsställningar, lyft, fysisk
ansträngning och fysikaliska förhållanden (tabell 1).

1 Arbete och hälsa hos kvinnor och män; ett regionalt forsknings- och utvecklingsprojekt i Östergötland
år 2001
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Tabell 1. Rapporterade exponeringar bland kvinnorna och männen (Malvorna II,
346 kvinnor och 176 män samt Östergötland, 2063 kvinnor och 1800 män).
Exponeringar i arbetet
Kvinnor
Män
(N=346+2063)%

(N=176+1800)%

Stillasittande (den 4:e- del av
25
23
31
26
totalgruppen som sitter mest)
Rörligt (den 4:e- del av
32*†
20
22
20
totalgruppen som rör sig mest)
Lyfter 5-15 kg varje dag
28
24*
31
32
Lyfter >15 kg varje dag
16
18
19
21
Lyfter något av ovan varje dag
32
33
34*
35
24
34††
Ansträngande arbete
(≥14 på Borgskalan 6-20)
42†
32*
39
39
Dåliga fysikaliska förhållanden
(≤5 på skala 0-10)
* visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män; † visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan kvinnorna; †† visar statistiskt signifikanta skillnader
mellan männen.
Det vi kan utläsa är att ungefär lika många män som kvinnor har relativt tunga lyft
i sitt arbete, något fler män i Östergötland. Fler kvinnor i Malvorna II har ett rörligt
arbete och upplever också sitt arbete mer ansträngande än männen. Lika stor är
andelen av både kvinnorna och männen i Östergötland, som kvinnorna i Malvorna
II, som upplever sitt arbete ansträngande. Många av både kvinnorna och männen i
Malvorna II och männen i Östergötland upplever sig ha dåliga fysikaliska
förhållanden, dvs. buller, dålig belysning eller olycksfallsrisker.
Analyser av aspekter på den psykosociala miljön (krav/kontroll/strain) visar att
fler kvinnor än män såväl i Malvorna II som i Östergötland (inom parentes)
tenderar att uppleva höga krav i sitt arbete, 46% (49%) respektive 40% (46%) (ns).
Fler kvinnor än män tenderar också ha ett lågt inflytande i arbetet, 41% (42%)
respektive 33% (36%), där skillnaderna mellan män och kvinnor i Östergötland är
statistiskt signifikanta. Ett ansträngt arbete som karakteriseras av både höga krav
och lågt inflytande hade 18% (21%) av kvinnorna och 12% (17%) av männen. Den
buffert som kvinnorna kan stödja sig på är att de i högre utsträckning än männen
upplever ett gott socialt stöd från speciellt överordnade (70% respektive 58%) i
Malvorna II och skillnaden är statistiskt signifikant, men också av sina
arbetskamrater (80% respektive 75%).
Sammanfattar vi jämförelsen mellan Malvorna II och Östergötland ser vi att en
större andel kvinnor i Malvorna II har ett rörligt arbete och lyfter något mer. Fler
av speciellt kvinnorna i Malvorna II anger också dåliga fysikaliska förhållanden
(buller, dålig belysning mm). Upplevelsen av hög kroppslig ansträngning i arbetet
skiljer sig endast för männen. Det är fler män i Östergötland som skattar hög
kroppslig ansträngning i arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön verkar tuffare i
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Östergötland. Fler uppger höga krav och fler har ett ansträngt arbete. Däremot
anger andelen män och kvinnor samma nivå som i Malvorna II av lågt inflytande.
Fler kvinnor än män uppger lågt inflytande i arbetet.
Arbetsorganisationen
Arbetsvillkor som förändrats under det senaste året analyserades också. Här
kunde man svara på 15 frågor som tog upp alternativ som arbetsbelastning,
tidspress i arbetet, kunskapskrav, anställningstrygghet, lön mm. Alla frågor skulle
besvaras med: minskat, oförändrat eller ökat.
Svaren på den första enkäten avsåg alltså året innan Malvorna II-projektet
startat. Fyra arbetsvillkor som ansågs ha minskat hos minst 10% av både kvinnorna
och männen var anställningstrygghet, lön i förhållande till arbetsinsats, möjlighet
att förena yrkesarbete och privatliv samt stöd och uppbackning när du behöver.
Fyra arbetsvillkor som ansågs ha ökat hos minst 30% av såväl kvinnorna som
männen var arbetsbelastning, tidspress i arbetet, kunskapskraven i arbetet samt
ansvaret för de egna uppgifterna. Övriga svar var flest för oförändrade arbetsvillkor.
Jämför vi dessa förändringar i arbetsvillkor med hur kvinnor och män i
Östergötland besvarade samma frågor det senaste året visar det att skillnader
finns. Trots den höga andelen kvinnor och män i Malvorna II som angett ökad
arbetsbelastning och ökad tidspress i arbetet är andelen ännu högre bland kvinnor och
män i Östergötland. Detta gäller också positiva förändringar som möjligheten att
utvecklas och lära nytt liksom stöd, samarbete, delaktighet och inflytande/kontroll där
andelen visar sig statistiskt signifikant större i Östergötland.
Arbetsplatser med jämn könsfördelning
Tyvärr var det endast fem arbetsplatser i Malvorna II med antalsmässigt jämn
könsfördelning (mellan 40 och 60% av vartdera könet). Dessa var från olika
branscher inom privat verksamhet med 9-30 personer anställda. Totalt på de fem
arbetsplatserna hade 42 kvinnor och 40 män svarat. Vi analyserade den
psykosociala arbetsmiljön och konstaterade att en något mindre andel kvinnor i
denna grupp jämfört med samtliga kvinnor i Malvorna II hade såväl höga krav i
arbetet som lågt inflytande i arbetet vilket också resulterade i en mindre andel med
ansträngt arbete. Fler män å andra sidan upplevde höga krav. Det var dock
betydligt färre män som upplevde lågt inflytande (10%) och ansträngt arbete (3%).
Det sociala stödet av såväl överordnade som arbetskamrater upplevdes mycket
gott av kvinnorna.
Hälsan
Den generella hälsan bedömdes som bra av 68% av kvinnorna och 69% av männen.
Skärper vi gränsen och tar med endast de som skattade sin hälsa som mycket bra
blir andelen kvinnor 18% och män 22%. Symtom från skelett, leder och muskler
(ont minst en dag/vecka) skattar en statistiskt signifikant större andel av kvinnorna
i Malvorna II än männen. Rapporterade symtom från nacke och rygg (ont någon
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gång under de senaste 3 månaderna) rapporterar en stor andel av kvinnor och män
i Östergötland (tabell 2). Skattad generell hälsa och välbefinnandet upplevs likartat
som i Malvorna II.
Tabell 2. Symtom rapporterade från olika kroppsdelar bland kvinnorna och männen
(Malvorna II, 346 kvinnor och 175 män samt Östergötland, 2746 kvinnor och 2219
män).
Kvinnor
Män
(N=175+2219)%
(N=346+2746)%
Ont ofta (minst 1 d/v, Malvorna II) (ont någon gång under de senaste 3 månaderna,
Östergötland)
Övre rygg/nacke
Nedre rygg
Axlar/armar
Handleder/händer
Höfter/knän/ben/fötter

35*
29*
33*
20*
37*

47*†
46*†
36*
16*
25

24
17
22
13
16

30
39††
18
7
26††

* visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män; † visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan kvinnorna; †† visar statistiskt signifikanta skillnader
mellan männen.
Välbefinnandet, mättes med GHQ12. Detta består av 12 frågor om bl.a.
koncentration, oro, dagliga problem, nedstämdhet, självförtroende (fyra
svarsalternativ från aldrig till hela tiden). Ett index bildas som kan variera mellan
12 och 48 och ju lägre siffra desto bättre mår man. Kvinnorna i Malvorna II hade ett
medelvärde på 22,5 och variation (12-43) och männen 22,3 (13-39).
Hem- och fritid
Det obetalda arbetet
Här fick man ange hur många timmar (sex olika svarsalternativ) man ägnade olika
aktiviteter på fritiden, såväl en arbetsdag som en ledig dag. Hem- och
hushållsarbete fanns definierat med exempel som inköp, underhåll av hus, bil mm,
matlagning, städning, barnomsorg, vård av anhörig etc. Svaren visar att betydligt
fler kvinnor än män fortfarande lägger ner fler timmar (mer än 2 timmar) på detta
obetalda arbete såväl en arbetsdag (34% respektive 19%) som en ledig dag (66%
respektive 41%). Dessa skillnader är statistiskt säkerställda. De upplever också sin
fritid mer ansträngande än vad männen gör. Kvinnor i Östergötland som ägnar
många timmar åt hem- och hushållsarbete är i stort sett lika många (procentuellt)
som i Malvorna II. Männen är betydligt färre och direkt jämförbara med männen i
Malvorna II.
Vi undersökte också kvinnor och män som anser sig leva i ett jämställt
parförhållande, dvs. delar lika på huvudansvar, upplever lika krävande och lika
stimulerande hem- och familjearbete. Denna grupp utgjordes av endast 36 kvinnor
och 24 män. Kunde detta eventuellt påverka deras psykosociala arbetsmiljö? Vi
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kunde se att en större andel av dessa kvinnor upplever höga krav, men också
större inflytande och mindre ansträngande arbete. Männens psykosociala
arbetsmiljö påverkades här också i mycket positiv riktning. Hälsoeffekter kunde
ses hos både kvinnorna och männen då de i högre grad än övriga i materialet
svarade att de hade en mycket bra hälsa. I Östergötland var det fler individer som
levde i ett jämställt parförhållande, 207 kvinnor och 197 män. En mindre andel av
kvinnorna i detta material jämfört med totalgruppen upplevde höga krav medan
en större andel ansåg sig ha stort inflytande i arbetet och därmed färre med ett
ansträngt arbete (höga krav och lågt inflytande). Männen hade såväl lägre krav
som inflytande vilket resulterade i fler med ett ansträngt arbete. Den generella
hälsan för kvinnorna och männen var i stort sett lika som hos totalgrupperna i
Östergötland.
Livsstilsfaktorer
Motionsvanor
Femtio procent av kvinnorna och 48% av männen uppgav att man ägnar sig åt
måttlig regelbunden motion en normal vecka. Om motionen stegras till träning och
vid minst tre tillfällen per vecka var andelarna 44% respektive 34% vilket visar
statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnorna och männen i Malvorna II.
Liknande motionsvanor förekom hos kvinnor och män i Östergötland.
Vi har analyserat BMI (body mass index) som hämtas från kroppsvikten (i kilo)
genom kroppslängden (meter i kvadrat). Referensvärden är hämtade från WHO
(tabell 3).
Tabell 3. Body mass index för kvinnorna och männen i Malvorna II Malvorna II,
346 kvinnor och 175 män samt Östergötland, 2618 kvinnor och 2166 män).
BMI

Kvinnor
(N=346+2618)%

Män
(N=175+2166)%

Undervikt < 18.5
Normalvikt 18.5-24.99
Övervikt 25.0-29.99
Obesitas ≥ 30.0
Medelvärden (range)

0.6
53.8*†
27.2*
16.9†
25.6
(16-51)

2.1
43.2
40.8
14.8
26.1
(14-38)

2.1
62.1*
26.1*
9.7
24.5
(11-55)

1.2
44.7
43.3
11.4
25.8
(16-59)

* visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män; † visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan kvinnorna; †† visar statistiskt signifikanta skillnader
mellan männen.
Som i samhället i stort ser vi en ökning av antalet personer med övervikt. I
projektet Malvorna II var andelen kvinnor 44% och ännu fler av männen, 56%, som
är överviktiga eller feta, dvs. BMI över 25. Detta visar statistiskt signifikanta
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skillnader mellan kvinnorna och männen i såväl Malvorna II som i Östergötland.
Andelen kraftigt överviktiga (BMI över eller lika med 30) är störst i Malvorna II
(tabell 3).
Hälsan på kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser
Flest arbetsplatser är kvinnodominerade, 20 st. På dessa arbetade 287 kvinnor och
40 män. Mindre andel män på kvinnodominerade arbetsplatser än totalgruppen
män i Malvorna II upplever höga krav, men betydligt fler män än totalgruppen
män upplever lågt inflytande och ett ansträngt arbete. Kvinnor på dessa
arbetsplatser har stora problem med rörelseorganens sjukdomar enligt svaren i
enkäten (tabell 4). Skillnaden är statistiskt signifikant jämfört med totalgruppen
kvinnor i Malvorna II.
Tabell 4. Kvinnor och män som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser
(minst 60% kvinnor).
Kvinnor (N=287)%
Män (N=40)%
(Alla)
Ont ofta
Övre rygg/nacke
Nedre rygg
Axlar/armar
Handleder/händer
Höfter/knän/ben/fötter

45†
37†
41†
27
45†

(35)
(29)
(33)
(21)
(37)

(Alla)
28
15
18
10
10

(25)
(17)
(22)
(14)
(17)

† visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnorna på kvinnodominerade
arbetsplatser och totalgruppen kvinnor.
Åtta arbetsplatser är mansdominerade. Bara 19 kvinnor arbetar i den miljön medan
där finns 93 män. Flertalet av dessa 19 kvinnor upplever höga krav i arbetet, lågt
inflytande och således ett ansträngande arbete. Även männen har liknande
förhållanden. Bara 5% av kvinnorna skattar mycket bra hälsa medan 23% av
männen gör så. Såväl kvinnorna som männen på dessa arbetsplatser har stora
problem med rörelseorganens sjukdomar jämfört med respektive totalgrupp (tabell
5).
På de fem arbetsplatserna med antalsmässigt jämn könsfördelning, 42 kvinnor
och 40 män (se sid. 7) skattade 29% av kvinnorna sin hälsa som mycket god jämfört
med 18% av totalgruppen kvinnor. Bland männen syntes ingen skillnad (21% resp.
22% av totalgruppen män). Symtom från skelett, leder och muskler var färre för
kvinnorna liksom medelvärdet för GHQ12. Jämfört med männen och totalgruppen
kvinnor mådde kvinnorna på dessa fem arbetsplatser således bra.
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Tabell 5. Kvinnor och män som arbetar på mansdominerade arbetsplatser (minst
60% män)
Kvinnor (N=19)%
Män (N=93)%
(Alla)
Ont ofta
Övre rygg/nacke
Nedre rygg
Axlar/armar
Handleder/händer
Höfter/knän/ben/fötter

59†
53†
59†
41
61†

(35)
(29)
(33)
(21)
(37)

(Alla)
39††
38††
42††
28††
30††

(25)
(17)
(22)
(14)
(17)

† visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnorna; †† visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan männen.
Vad skiljer privat och offentlig sektor vad gäller arbetsmiljö, jämställdhet och hälsa?
Både män och kvinnor inom privat verksamhet har mer stillasittande arbete än
män och kvinnor inom den offentliga verksamheten (se bilaga 1). Flest män inom
privat sektor och kvinnor inom offentlig sektor har många tunga lyft dagligen. Fler
kvinnor inom offentlig sektor upplever också sitt arbete ansträngande. Den
psykosociala arbetsmiljön visar speciellt nedslående siffror för kvinnorna inom
offentlig sektor (49% upplever höga krav, 42% lågt inflytande och 20% ett
ansträngt arbete).
Kvinnorna lägger ner betydligt fler timmar på hem- och hushållsarbetet, vare
sig man arbetar privat eller offentligt. Kvinnorna inom offentlig sektor upplever
dock detta obetalda arbete som mer ansträngande än övriga.
Dessa fysiska och psykosociala skillnader visar sig också i hur man skattar sin
hälsa. Endast 15% av kvinnorna i offentlig sektor skattar sin hälsa som mycket god
och nästan hälften av kvinnorna har besvär från skelett, leder och muskler.
Välbefinnandet visar sig också sämst i denna grupp. Bäst verkar männen inom
offentlig sektor må. Mer än en fjärdedel skattar sin hälsa som mycket god, få anger
besvär från skelett, leder och muskler och välbefinnandet är gott.
Vad innebär det att vara arbetsledare?
Hur har man det och hur mår man?
Att vara kvinnlig arbetsledare inom den offentliga sektorn verkar ställa orimligt
höga krav på vederbörande. Av de 19 offentliganställda kvinnliga arbetsledarna
som svarat på vår enkät uppger 88% sådana höga krav. Samtidigt har de gott
inflytande över arbetet och många anger också ett gott socialt stöd, speciellt från
arbetskamrater. Detta bidrar sannolikt till att de orkar med sitt arbete (Bilaga 2).
Manliga arbetsledare inom privat sektor upplever däremot många positiva
faktorer i arbetet; de får lära sig nya saker och arbetet kräver skicklighet, de har
frihet att bestämma vad som ska göras och de behöver inte göra samma sak om
och om igen. Dessutom får de ett gott stöd av överordnade jämfört med dem som
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inte är arbetsledare (Bilaga 2) Kvinnor och män som inte arbetar som arbetsledare,
inom såväl privat som offentlig sektor, upplever lågt inflytande i arbetet och en
stor andel av dessa kvinnor i offentlig sektor upplever ett ansträngt arbete (höga
krav och lågt inflytande) (Bilaga 2).
Hur mådde man?
Den generella hälsan skattades mycket bra av 23% av manliga arbetsledare inom
privat verksamhet, medan 19% av övriga män där uppgav ett sådant svar. Bland
kvinnorna inom samma verksamhet var motsvarande siffror 21% och 25%.
Manliga arbetsledare inom offentlig sektor var så få att vi inte redovisar deras svar.
Enbart 12% av de kvinnliga arbetsledarna inom samma verksamhet skattade
hälsan som mycket bra medan motsvarande siffror för övriga kvinnor var 15%.
Välbefinnandet synes alltså vara bäst bland manliga arbetsledare inom privat
sektor.
Uppföljning av Malvorna II efter ett år
Som vi tidigare diskuterat är det förment att tro att stora förändringar kan
avspeglas i en enkät direkt efter utbildningsslut. Om så skett: kan detta i så fall
tillskrivas processerna och det förändrings- och utvecklingsarbete som kommit
igång ute på en del av arbetsplatserna? Det kan ändå vara av ett visst generellt
intresse att få en bild av utvecklingen under ett år. Vi gör därför ett försök och
jämför de två enkäternas utfall bland de kvinnor och män som svarat på båda
enkäterna (283 st.) och på de arbetsplatser där vi vet att förändrings- och
utvecklingsarbetet verkligen kommit igång. Vi har specifikt analyserat några
arbetsplatser som vi vet bedrivit framgångsrik förändring. Tre av dessa
arbetsplatser återfinns inom privat sektor (hotell och restaurang samt
tillverkningsindustri) med mellan 12 och 29 personer som har besvarat båda
enkäterna. Fyra av dessa arbetsplatser återfinns inom offentlig sektor där
skolverksamhet och vård är representerade med mellan 9 och 32 personer som har
besvarat båda enkäterna.
Arbetsbelastning och tidspress har inte ökat i samma utsträckning under det
senaste året som året innan utbildningsinsatserna på fem av de sju arbetsplatserna.
Ökat stöd och uppbackning vid behov samt ökat samarbete på arbetsplatsen
upplever man på fyra av dessa sju arbetsplatser. Anställda på fyra av samma sju
företag/organisationer skattar kraven i arbetet högre samtidigt som anställda på
fem av företagen/organisationerna upplever betydligt större inflytande och mindre
ansträngt arbete (strain). Vi finner tendenser till förbättring även på hälsan. Av de
anställda som svarat på båda enkäterna uppger mer än 80% mycket bra/ganska bra
hälsa vid enkät 2 på fem av de sju företag/organisationer som specifikt analyserats.
Detta ger en klar indikation om förbättring. Också fem av samma sju
företag/organisationer skattar välbefinnandet betydligt bättre än vid enkät 1.
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Effekter på minskade besvär i skelett, leder och muskler är svårt att säga något om
efter så kort tid.
Detta ger ett underlag för en mycket försiktig slutsats om att på just dessa
arbetsplatser med väl utvecklad aktivitet har Malvorna II inneburit förbättringar
av såväl arbetsmiljön som hälsan.
Diskussion
Det som här studerats av det arbetsliv som deltagarna i Malvorna II upplever,
följer i stort utvecklingen i övriga Sverige. Arbetsbelastningen fortsätter att öka
liksom tidspressen i arbetet och mera så bland kvinnor än bland män. Vissa
grupper av såväl kvinnorna som männen har fått mer utvecklande, men också mer
betungande arbetsuppgifter och ökat ansvar. Andra grupper upplever ökad
arbetsbelastning och mer tidspress utan att några positiva aspekter tillkommit.
Vi kan tydligt se de stora könsskillnaderna i förekomsten av olika belastande
aspekter i arbetsmiljön. Kvinnorna, där många arbetar inom vård- och
servicesektorn, är i betydligt högre grad än männen utsatta för stående/gående
arbete och även dagliga tunga lyft. Tunga lyft är annars en traditionell manlig
belastning, men urvalet män i Malvorna II är begränsat till mer stillasittande
arbetsuppgifter.
Kan vi då se några skillnader mellan privata och offentliga arbetsplatser? De
offentliga arbetsplatserna domineras av kvinnor i Malvorna II och där upplevs
belastningarna mycket höga. De privata arbetsplatserna domineras av män och här
är det männen som har tunga lyft dagligen. Forskningsprojektet Hälsa och framtid
(se Nise et al, 2007) har undersökt vilka faktorer som skiljer företag med friska
medarbetare från andra. De företag som ingår i studien är drygt 2000 privata
företag i Sverige som har fler än 74 anställda, både tjänstemän och arbetare. Av
dessa privata företag är 61% mansdominerade medan 33% har jämn
könsfördelning. I denna studie visade det sig att kvinnor som arbetar i
mansdominerade företag är friskare än kvinnor som arbetar i företag med jämn
könsfördelning. Även bland männen finns en tendens till lägre sjukfrånvaro i
mansdominerade företag. I projektet Malvorna II angav en stor andel av de få
kvinnor liksom många män som arbetade på mansdominerade företag stora
problem med rörelseorganens sjukdomar. Flertalet kvinnor upplever höga krav i
arbetet, lågt inflytande och således ett ansträngt arbete (höga krav och lågt
inflytande) och bara 5% av kvinnorna skattar mycket bra hälsa. Malvorna IIstudien är dock för liten för att dra alltför långtgående slutsatser.
När det gäller motion visar svaren från Malvorna II att en högre andel av
kvinnorna än männen ägnar sig åt regelbunden motion/träning flera gånger i
veckan vilket vi också finner i andra studier (Bildt & Karlqvist, 2004). Övervikt har
generellt ökat i befolkningen vilket också resultaten från Malvorna II visar. Detta är
mycket oroande.
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Hälsoutfallen som vi studerat visar bland de svarande ungefär samma nivåer som
de gör i Östergötland som varit vårt jämförelselän. De vanligaste är besvär från
skelett, leder och muskler samt psykiska symtom, precis som i riket i stort och i
övriga västvärlden. De muskuloskeletala besvären är i stor utsträckning
arbetsrelaterade vilket också många av de psykiska symtomen är.
I enkäten fanns en öppen fråga om vilka som var de viktigaste resultaten av
projektet på arbetsplatsen. Ett stort antal har kommenterat här. Ett tydligt resultat
är att väldigt många framhåller att kommunikationen, gemenskapen och
sammanhållningen har förbättrats i och med projektet. Flera framhåller också olika
organisatoriska förbättringsåtgärder och/eller ökad delaktighet.
Alla projektsatsningar syftar till att sätta någon form av varaktiga avtryck bland
dem det berör. Den verkliga utmaningen i ett projekt som Malvorna II är frågan
om hur man får engagemanget, aktiviteten och det processuella tänkandet att leda
vidare till permanenta utvecklingsprocesser. Det gäller att få modellen att leva
vidare, fast förankrad i fungerande former och rutiner. De eventuella spåren i form
av resultat av konkreta åtgärder under projekttiden är naturligtvis viktiga, men de
är inte viktigast!
Ett tydligt resultat av Malvorna II är att man på de allra flesta arbetsplatser
intygar att "nu pratar vi med varandra". Gemenskapen och kommunikationen, de
personliga relationerna har förbättrats avsevärt. Detta är en bra grund. För att
arbetet ska leva vidare krävs dock också att man utvecklar fungerande rutiner,
mötesplatser, arenor etc. för löpande utvecklingsarbete. Utan sådana strukturer
riskerar det personliga engagemanget och den vunna gemenskapen att så
småningom ebba ut.
Som vi flera gånger tidigare framhållit är ett år en alldeles för kort tid för att se
och dra slutsatser kring eventuella effekter av hela processen Malvorna II.
Ansökan avsåg tre år från början och detta hade varit rimligare. Det bästa som
kunde hända nu vore att ytterligare resurser tillskjuts för att följa arbetsplatsernas
förändrings- och utvecklingsarbete i tre till fyra år. Kan processen fortsätta och vad
händer? Sätter detta mer långsiktiga spår i arbetsmiljön och jämställdhetsarbetet?
Påverkar detta hälsoutfallet i positiv riktning?
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verksamhet,
Kvinnor% (N=97)

verksamhet,
Män% (N=52)

verksamhet,
Kvinnor% (N=251)
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Stillasittande (se tabell 1)
34
48*†
25
15
Rörligt (se tabell 1)
22
18
25
36†
Lyfter 5-15 kg varje dag
34
24
23
30
Lyfter >15 kg varje dag
21*
7
15
19†
Lyfter något av ovan
34
24
29
36
Ansträngande arbete (≥14)
25
21
21
39*†
Dåliga fysikaliska förhållanden
41
40
35
43
Exponeringar på fritiden
Många timmar hem- och
49
71*
54
75*
hushållsarbete en arbetsdag
Många timmar hem- och
43
62*
37
67*
hushållsarbete en ledig dag
Många timmar stillasittande fritid en
71
69
69
69
arbetsdag
Många timmar stillasittande fritid en
57
60
58
59
ledig dag
Ansträngande fritid en
18
17
14
25*
arbetsdag(≥14)
Ansträngande fritid en ledig
18
14
10
14
dag(≥14)
Psykosocial miljö
Höga krav (>13)
43
41
35
49*
Lågt inflytande (>13)
32
42
37
42
Ansträngt arbete (höga krav och lågt
14
14
10
20*
inflytande
* visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män; † visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnorna

verksamhet,
Män% (N=125)

Bilaga 1. Fysiska exponeringar och psykosocial arbetsmiljö uppdelat på män och kvinnor i privat och offentlig verksamhet.
Privat
Privat
Offentlig
Offentlig
Exponeringar i arbetet

41
50††
37
20
41††
18
12
23

58
23
58
46††
0

0

38††
35

33
32

5

58
37
74†
42†
11

Privat,
kvinnliga
arbetsledare
% (N=19)
37
58†

21
21
16
11
5
53

Privat,
kvinnliga
arbetsledare
% (N=19)

29
32

17

39
69†
29
12
51†

21
33

Privat, övriga
kvinnor
%(N=7)

27
17
8
1
3
38

Privat,
övriga
kvinnor
% (N=77)

40
60

0

100
0
100
40
0

Offentlig,
manliga
arbetsledare
% (N=5)
80
100

20
20
40
0
0
20

% (N=5)

arbetsledare

Offentlig,
manliga

15
17

11

51
40
43
26
40

23
45

Offentlig,
övriga män
% (N=47)

15
11
11
2
9
36

Offentlig,
övriga män
% (N=47)

31
44

0

88
13
63
19
0

Offentlig,
kvinnliga
arbetsledare
% (N=16)
31
81

31
31
13
13
6
88†

Offentlig,
Kvinnliga
Arbetsledare
% (N=16)

21
32

21†

50
64†
40
19
44†

Offentlig,
övriga
kvinnor
% (N=232)
16
54

25
10
15
6
6
47

Offentlig,
övriga
kvinnor
% (N=232)
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* visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnor och män; † visar statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnorna; †† visar statistiskt
signifikanta skillnader mellan män.

Får lära nya saker
Arbetet kräver:
-skicklighet
-påhittighet
Ej göra samma sak
Frihet att bestämma hur
Frihet att bestämma vad
Lågt inflytande (>13)
Strain
Höga krav och lågt
inflytande (>13+>13)
Socialt stöd (ja, alltid)
Stöd av överordnad
Stöd av arbetskamrater

Privat,
övriga
män
% (N=95)
17
40

Privat,
manliga
arbetsledare
% (N=26)
50††
65††

Inflytande
Svarsaltrnativet
Ja, ofta

19
12
11
2
14
38

42††
31††
19
4
8
65††

-fort
-hårt
-för stor insats
-aldrig tid nog
-motstridiga krav
Höga krav
(>13)

Privat,
övriga män
% (N=95)

Privat,
manliga
arbetsledare
% (N=26)

Krav
Svarsaltrnatiet
Ja, ofta

Bilaga 2. Andelen manliga och kvinnliga arbetsledare samt övrig personal inom såväl privat som offentlig verksamhet som upplever krav,
inflytande och hög ansträngning (höga krav och lågt inflytande) i sitt arbete.

2 Frivillighet, skyldighet eller frivillig skyldighet? Om genus och
handlingsutrymme i civilsamhället
Erna Danielsson & Johanna Overud
Även om vi hade hemtjänst under perioder, och även om min mamma hade
äldreboende på slutet, så fungerade inte vården på ett sådant sätt att den
kunde ta ett helhetsansvar. Det betydde att en väldigt stor del av framförallt
ansvaret och även konkreta insatser, och så, hamnade hos mig. [---]
När jag satt på jobbet var det inte ovanligt att min mamma ringer upp och
säger att ”nu har hemtjänsten ringt och sagt att de har ingen personal och jag
har ingenting i kylskåpet och vad ska jag göra?” Och det tror jag många
känner igen sig i [---] oerhörd frustration: ”Vad ska jag göra där jag befinner
mig nu?” (Kvinna, anhörigvårdare till sina föräldrar. Citat ur intervju i
Sveriges Radio, P1 Morgon, den 23 februari 2007).
Jag blev vald till ordförande bara några veckor efter att jag blivit medlem.
Min uppgift blev att strukturera styrelsearbetet. Jag gjorde så att olika
personer blev ansvariga för olika delar och min uppgift är att följa upp med
respektive ansvarig. Och så har jag sett till att mötena blir effektiva
sammanträden. Det sociala pratet får ni ta vid kaffet, brukar jag säga åt dem,
när de tjafsar för mycket.
(Man, engagerad i Röda Korset. Stark & Hamrén 2000, 39).
På samma sätt som i det avlönade arbetslivet, följer det frivilliga, ideella, och
obetalda arbetet ett könsmönster. Kvinnor är överrepresenterade i religiösa och
sociala organisationer, män i idrottsorganisationer (se bl.a. Blennberger,
Habermann & Jeppsson Grassman 2004). Kvinnor utför i högre grad än män
omsorgsarbete både i hemmet och i sitt frivilliga arbete. Män återfinns oftare i de
verksamheter som ger möjlighet till makt, inflytande och påverkan, som i
utbildningsarbete och i styrelsearbete, medan kvinnor huvudsakligen återfinns
inom administration och hjälpinsatser, utom inom idrotten där män i något högre
grad står för hjälpinsatserna (Jegermalm 2005, Blennberger, Habermann &
Jeppsson Grassman 2004). Män dominerar på inflytelserika poster inom
frivilligorganisationerna, även i organisationer där kvinnorna är i majoritet.
”Männen använder Röda Korset för karriären. Röda Korset använder kvinnorna
för arbete”, är ett uttalande som förekommer i Agneta Starks och Robert Hamréns
kunskapsöversikt om frivilligarbete och kön (Stark & Hamrén 2000:39). Det
föranleder oss att vilja diskutera hur, i synnerhet kvinnor, tar plats och utför
arbetsuppgifter i det civila samhället, vilken denna plats är och var den leder.
Över 50 procent av Sveriges befolkning är engagerade i någon form av frivilligt
arbete. Frivilligt arbete kan definieras som ”sådant arbete och sådana insatser som
utförs på frivillig grund, oavlönat (eller mot ett symboliskt arvode) och på fritiden”
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(Svedberg 2005:6). I vissa fall kallas det för ideellt arbete. Det handlar om olika
slags hjälpinsatser, utbildning, styrelseuppdrag etc.
I den här artikeln vill vi diskutera genusaspekter av frivilligarbetet och dess
förhållande till staten och medborgarna, till kön och handlingsutrymme. En fråga
som är vägledande för oss är hur genusrelationer skapas och upprätthålls i
frivilligt arbete som rör centrala samhällsfunktioner (vård och omsorg, utbildning,
försvar etc.). Ofta handlar det om betalt arbete med funktioner inom
statsapparaten, men vad betyder genusrelationen i de samhällsfunktioner som i
allt högre grad läggs utanför statens ansvar, som frivilligt obetalt arbete inom
organisationer och föreningar, dvs. det civila samhället? Vilken betydelse kan den
förändrade ansvarsfördelningen mellan staten och det civila samhället få för
genusrelationerna i sin helhet? Vår avsikt är att presentera några centrala aspekter
av diskussionen i frågan om statens ansvar, om genus och frivilligarbete, göra en
historisk tillbakablick och mynna ut i en forskningsfråga inför framtida studier.
Mellan statens ansvarsområden och frivilligarbetet går en otydlig gräns som
orsakat en långvarig, mångfacetterad och politiskt laddad debatt om fördelning av
ansvar och resurser mellan staten och det civila samhället. I förskjutningen mellan
dessa ansvarsområden vill vi diskutera huruvida det skett en förändring av den
sociala norm för könsrelationen när det gäller ”plats, sysslor, egenskaper”, och
vars innehåll omförhandlats i välfärdsstatens olika utvecklingsstadier (Hirdman
2000).
Fördelning av betald och obetald arbetstid
Hur fördelar sig kvinnors resp. mäns frivilliga och ideella arbete? Överlag utför
kvinnor mer av obetalt arbete i hemmet än män, men denna skillnad beror till del
på vilken typ av hemarbete det handlar om. Kvinnor utför i högre grad än män
osynligt och känslomässigt arbete, medan män i högre utsträckning hjälper till
med praktisk hjälp i form av transporter, trädgårdsskötsel och reparationer.
(Jeppsson Grassman 2004, Blennberger, Habermann & Jeppsson Grassman 2004:68
och Olsson 2007 för idrottsrörelsen, Jägermalm 2005).
Fördelningen av arbetad tid mellan kvinnor och män, både betald och obetald
framgår av tabell 1. Tabellen visar att män i högre utsträckning än kvinnor arbetar
heltid och att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar i hemmet. De engagerar
sig ungefär lika många timmar i veckan med frivilligt arbete. När det gäller den
totala arbetstiden för män och kvinnor är skillnaderna inte så stora, men bilden är
inte entydig utan skiftar med typ av hushåll (Ahrne & Roman 1997).
Det är generellt kvinnor och män som har en allmänt god position i samhället
som är aktiva i frivilligarbete, människor som är resursstarka vad gäller utbildning
och socioekonomiska villkor (Blennberger, Habermann & Jeppsson Grassman
2004:89f). Mäns engagemang i frivilligt arbete har varit tämligen stabilt över åren,
medan kvinnors frivilligarbete har ökat.
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Tabell 1. Fördelningen av betalt och obetalt arbete för kvinnor och män.

Kvinnor

Män

Veckoarbetstid
1-19 timmar 62,5%

Veckoarbetstid
1-19 timmar 37,5%

20-34 timmar 77,5%

20-34 timmar 22,5%

35-

35-

timmar 39,7%

Hemarbete 17 tim/vecka

timmar 60,3%

Hemarbete 6 tim/vecka

Inkl. underhållsarb 33 tim/vecka
Inkl. underhållsarb 20 tim/vecka
Frivilligt arbete 13 tim/vecka
Frivilligt arbete 14 tim/ vecka
Totalt (baserat på 20-34 tim/vecka)
Totalt (baserat på 35-40/vecka)
66 – 80 tim/vecka
69 – 74 tim/vecka
Källa: SOU 1998:6, SOU 2004:43, även i Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman
2005, Olsson 2007.
Idag upplever dock 30 % av både kvinnor och män en ökad tidspress i arbetet, att
arbetsbelastning och kunskapskraven ökat och ökade krav på ansvartagande (se
Lena Karlqvists kapitel i denna rapport). Samtidigt ökar behovet av människor i
det frivilliga och obetalda arbetet.
Omsorgsarbete – vems ansvar?
Frågan om statens ansvar, och hur långt det bör sträcka sig, är en ständig
debattfråga. Vi kan idag se en nedrustning av välfärdsstaten och en förskjutning av
uppgifter från offentliga organisationer till frivilligorganisationer och enskilda
frivilliga. ”Ideella arbetsinsatser har blivit allt vanligare inslag i välfärden. Allt fler
vill själva ta ett frivilligt – och personligt – ansvar för välfärdens utveckling.
Samtidigt får kommuner och landsting det svårare ekonomiskt”
(https://www.sktf.se/).
Citaten i inledningen belyser skilda typer av obetalt, ideellt arbete. Det första
citatet handlar om anhörigvård. Det är inte ett typiskt exempel på frivilligarbete
och betraktas som ett arbete som ligger utanför det som räknas till det civila
samhället. Det brukar inte handla om ett helt frivilligt val att ta sig an den typen av
omsorgsarbete. Det är snarare ett arbete som många automatiskt får ta på sin lott
när en anhörig blir sjuk, en slags tvingande familjeförpliktelse (Blennberger,
Habermann & Jeppsson Grassman 2004:90). Men ofta är omfattningen på
anhörigvården en följd av kommunernas svårighet att upprätthålla sin servicenivå
inom vård och omsorg. Däremot kan anhörigvårdarna erbjudas stöd och
avlastning från de frivilligorganisationer som kommuner allt oftare samarbetar
med. Det gör att allt mer av den kommunala servicen utförs av
frivilligorganisationer.
Det talas allt mer om uppgifter som inte blir utförda om inte frivilliga ställer
upp. Intresseorganisationen Forum för frivilligt socialt arbete har sammanställt hur
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svenska kommuner arbetar med frivilligarbete när det gäller samhällets
grundläggande välfärdsanordningar. Sammanställningen visar att utvecklingen
tycks gå mot att kommuner vänder sig allt mer till frivilliga insatser för att klara
sitt arbete inom välfärdens kärnområden. Organisationen skriver i sin
sammanställning att en av anledningarna till den tilltagande trenden är direkt
kopplad till det ökade statliga anhörigstödet. Trots det positiva i att anhöriga får
mer stöd vill de samtidigt varna för vad den typen av satsningar kan leda till om
man inte gör lokala överenskommelser med de ideella organisationerna om stödets
användning. Faran med temporärt ökade statliga stöd i kommunala verksamheter
är att stödverksamheten upphör när projektmedlen tar slut. Det fungerar ”som
andra tillfälliga resurser och får samma styrande effekt som andra projektmedel”,
d.v.s. det blir svårt att uppnå beständighet och långsiktighet. ”Regeringen måste se
kopplingen mellan sina satsningar och de effekter som sådana satsningar ger
lokalt” [se sammanställningen Frivillighet på modet! (http://www.socialforum.se)].
Kommunernas uppgifter har blivit fler och resurserna har minskat. Antalet
äldre ökar och andelen som tar hand om dem minskar. Denna ekvation går inte
ihop och svårast är det i avfolkningskommuner som har en åldrande befolkning (se
Kristina Zampoukos kapitel i denna rapport). En del av det frivilliga arbetet är
kanske därför mer att betrakta som en frivillig skyldighet, och kanske också en
moralisk skyldighet. Vård av anhöriga är ett frivilligt arbete som måste göras.
Detta till skillnad från sådant vi väljer för att vi är intresserade av just det området,
exempelvis frivilligarbete i en jakt- eller friluftsförening.
Kön, plikt och frivillighet under andra världskriget
En utbredd typ av frivilligarbete har formats av de hjälpinsatser som behövs vid
krig och andra nationella kriser. Männens medborgerliga skyldighet i
krigssituationer och plikttjänstgöring, och avsaknaden av en kvinnlig sådan, har i
hög grad format genusrelationen (se t.ex. Enloe 1990, Eduards 2004, Kronsell &
Svedberg 2002, 2006, 2007, Overud 2005, Lidestad 2005, m.fl.). Statsvetarna Annica
Kronsell och Erika Svedbergs forskning om kön och frivilliguppgifter i försvaret
har bland annat visat hur kön är kopplat till försvarsuppgifterna och vilka
funktioner maskulinitet och femininitet har inom frivilligorganisationerna idag. De
visar att de könskodade fenomenen ”plikt” kontra ”frivillighet” har haft stor
betydelse för människors utrymme att utöva sitt medborgarskap, då kvinnors
insatser alltid setts som ’extra’ i sammanhanget (Kronsell & Svedberg 2006, 2007).
Kronsell & Svedberg finner en ny definition av kvinnligt medborgarskap i
dessa frivilligorganisationer som innebär att både bevara det traditionella
medborgarskapet, d.v.s. ”att serva och assistera männen i deras uppgift att sköta
försvaret”, men också en radikal och nydanande del där kvinnor avbildas som
fysiskt starka, tekniska och rustade för sin uppgift (Kronsell & Svedberg 2007).
En tillbakablick på Sverige och krisåren under det första respektive det andra
världskriget visar hur kvinnor utfört ett utbrett frivilligarbete som ett komplement
till den manliga värnplikten. Frånvaron av en lagstadgad plikt eller en planerad
uppgift för kvinnor ledde under både det första och det andra världskriget till att
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långa köer av kvinnor trampade utanför frivilligorganisationernas dörrar för att
placeras i allt från strumpstoppning till, åtminstone under andra världskriget,
beväpnad luftbevakning (Overud 2005, Lidestad 2005).
Debatten om statens ansvar fördes inför det andra världskriget och det
framfördes radikala påtryckningar om en statligt organiserad plan för att ta vara
på kvinnors arbetskraft för att stärka den svenska beredskapen.
Advokaten Ruth Stjernstedt berättar om hur hon fick frågan om att leda arbetet
för Riksluftskyddsförbundets (numera Civilförsvarsförbundet) kvinnokommitté
(Stjernstedt 1956). Hon svarade ja på frågan om ledarskapet, men fick ganska snart
ta ställning till att leda en betydligt större organisation, Kvinnoföreningarnas
beredskapskommitté (KBK), som skulle komma att organisera hela den svenska
kvinnoberedskapen under andra världskriget. Även Lottakåren, som hade bildats
1924, deltog som en av medlemsorganisationerna under KBK-samarbetet.
”Du förstår, det räcker inte alls att kvinnorna är med om luftskydd. Vi måste
försöka samla ihop dem till en väldig organisation som gör allt vad kvinnorna
kommer att behöva göra ifall olyckan en gång skulle ske och vi blev indragna i ett
krig”, informerade Birgit Carell, som var den mest pådrivande i frågan inom
förbundet vid den tiden. Bedömningen som gjordes var att den svenska
beredskapen inför kriget inte var tillräcklig och att en effektiv beredskap inte skulle
kunna åstadkommas enbart genom statliga åtgärder. Det skulle krävas en stor
frivilliginsats.
Viljan att göra något ledde till att en strid ström av kvinnor gick in i olika
frivilligorganisationer för att hjälpa till. Intresseanmälan togs emot av KBK och de
intresserade kvinnorna kunde sedan kanaliseras vidare till andra organisationer.
KBK:s insats innebar bland annat registrering av 800 000 kvinnor i hela Sverige,
villiga för frivilliguppgifter för den statliga beredskapsorganisationen. Med tanke
på omfattningen av denna frivilliginsats är ett uttalande av Statens
arbetsmarknadskommissions (föregångaren till AMS) ordförande Arthur Thomson
intressant att uppmärksamma. Hans efterkrigsuppfattning var nämligen att om
inte KBK organiserat sig på frivillig grund hade staten tvingats organisera en dylik
kvinnoinsats, ”något som skulle ställt sig ofantligt mycket dyrbarare” (Stjernstedt
1956:274).
Bland de kvinnoorganisationer och kvinnopolitiska aktörer som strävade efter
”riktiga” yrkesarbeten för kvinnor sågs kvinnors utbredda frivilligarbete som ett
problem och som en evig återvändsgränd (Overud 2005). Kriget i all sin fasa
förväntades medföra stora omstruktureringar som i vissa fall skulle kunna
innebära möjligheter för kvinnor att byta hemmafrurollen mot ett lönearbete.
Bristen på arbetskraft och vakanser var stor inom många ”manliga” yrken. Alva
Myrdal, som hade varit ordförande i Yrkeskvinnornas riksförbund under åren
1936–1938, betraktade detta som ett utnyttjande när hundratusentals kvinnor
ställde sig i frivillighetsledet och inte såg den stora Möjligheten, ett eget arbete och
ökad självständighet, utan den enda möjligheten. Att breda några smörgåsar här,
stoppa några strumpor där. Det var ett gemensamt drag i många av Europas
länder.
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Frivilligsektorn – bra eller dålig?
”Är det egentligen bra med omfattande frivilligarbete? Är det ett uttryck för styrka
eller underordning?” Frågorna ställs av forskaren i socialt arbete Eva Jeppsson
Grassman (2004). Svaret på frågan beror helt på vilket perspektiv man anlägger,
menar hon. Föreningslivets särskilda betydelse för demokratin framhålls ofta
eftersom det samlar individer till kollektiv styrka och makt, men det finns också
risk för att frivilligarbete allt oftare får ersätta avlönat arbete som samhället inte har
råd med. Risken finns ”för att oavlönat frivilligarbete – främst från kvinnor –
alltmer ersätter och kompenserar för eventuella nedskärningar i välfärd och andra
brister i samhället”.
Frågan om det offentligas ansvar är i hög grad politiskt laddad längs en högervänsterskala. Författaren och vänsterdebattören Göran Greider ser frågan ur ett
klass- och demokratiperspektiv och varnar för att frivilligorganisationers
expansion kan medföra en maktöverföring från politiskt valda församlingar till en
mindre krets inom folkrörelserna. Mycket sällan nämns att de flesta
frivilligorganisationer befolkas och leds av ett mycket snävt urval människor, som
nästan alltid befinner sig på den övre halvan av klassamhället. De som är aktiva
inom dessa rörelser är dessutom ofta så få att det ibland är berättigat att tala om
”de aktivas tyranni” och den lilla grupp som har tid att gå på möten – och är vana
att yttra sig – får en oproportionerligt stor andel av makten (SvD Brännpunkt
030618, Greider: ”Varning för folkrörelserna!”).
På 2008 års Almedalsvecka hölls seminariet ”Fri och Villig – ideellt arbete i
välfärdslandet”. Där deltog bl.a. statsvetaren Erik Amnå med följande inlägg om
debattens laddning:
Vi måste upptäcka civilsamhället i Sverige och se hur denna sektor kan både
återskapa och ny-skapa den offentliga sektorn. Men att föra den här
debatten i Sverige är svårare än i många andra länder. För
socialdemokraterna innebär det ökade ideella arbetet ett nederlag för
välfärdsstaten, för alliansen är det ett sätt att ersätta den svenska modellen.
Överhuvudtaget en känslig fråga som man valt att bemöta med tystnad och
en av de svåraste inrikespolitiska debatterna att föra.
(http://www.almedalsbloggen.se/2007/07/10/fri-och-villig-en-kanslig-fraga/)
Aftonbladets (s) politiska chefredaktör Helle Klein konstaterade i en av sina
krönikor (”Välfärdssverige behöver volontärer”, Aftonbladet 2007-03-26) att
”medborgarna engagerar sig inte längre i de gamla folkrörelserna men däremot
deltar de gärna i frivilligarbete av olika slag”. Hennes nyvunna erfarenhet handlar
dock om att ha följt en nära anhörig som blivit sjuk och menar att alla svårt sjuka
skulle behöva en medföljare
När mamma sedan kunde åka hem var det dags att hålla kontakt med
vårdcentralen där hon bor, sitta i telefonkö, dra storyn för sjuksköterskan,
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beställa tid för blodprov och sen ringa hjärtspecialisten. Hur gör en gammal
människa som inte har en pigg anhörig som kan sköta om allt sånt praktiskt?
Klein ser en brist i svensk sjukvård som ett volontärsystem skulle kunna råda bot
på. Hon hittar den kommunalt finansierade Volontärbyrån, ”en mäklarfirma på
nätet som knyter samman människor som vill vara volontärer med organisationer
som behöver hjälp”. Som information till frivillige volontären skriver
Volontärbyrån själva på sin hemsida:
Att engagera sig som volontär genom Volontärbyrån innebär att du med din
tid och kunskap bidrar till att saker och ting blir bättre i ditt närsamhälle. Det
kan vara allt från att sitta i telefonjour till att besöka ensamma äldre eller
hjälpa en frivilligorganisation med marknadsföring. Vi tror på
engagemangets positiva kraft och att man mår bra av att engagera sig för
saker som man tror på. Förutom att du mår bra kommer ditt engagemang
dessutom både enskilda och samhället i stort tillgodo.
(http://www.volontarbyran.org/org_faq.php)
Henrik Sjöholm, pr-konsult och en av arkitekterna bakom Centerpartiets profil,
uppmärksammar Helle Kleins krönika och menar att ”det är ett gott tecken att
nytänkande socialdemokrater börjar tala positivt om volontärers roll i välfärden”.
Samtidigt anser han att det måste sporra alliansen att tänka vidare i denna
riktning.
I Sverige väcker frågan om volontärarbete alltid en massa ångestladdade
diskussioner om “obetalt arbete” och “oorganiserad arbetskraft”, inte minst
från fackföreningar som - omotiverat - känner sig hotade av andras
engagemang inom deras arbete. I verkligheten kan volontärarbete både
stärka de professionella yrkesrollerna och bidra till en kvalitetshöjning som
knappast är möjlig inom ansträngda offentliga budgetar.
(http://www.henriksjoholm.se/2007/03/26/valfardssverige-behovervolontarer/)
År 2002 var Sjöholm med och författade ett centerpartistiskt förslag under rubriken
70 000 volontärer inom skola, vård och omsorg. På Centerns hemsida säger Maud
Olofsson om förslaget att
Det finns många arbetsuppgifter inom skolan, vården och omsorgen som är
viktiga och som den ordinarie personalen upplever att de inte alltid hinner
med. Sjukhus, vårdcentraler, äldre boenden, skolor och förskolor är några
exempel på inrättningar/institutioner som skulle ha nytta och glädje av extra
hjälp. [---] Vi tror på människornas vilja att visa omsorg om varandra.
(http://www.centerpartiet.se/templates2/NewsPage.aspx?id=2672)
31

Diskussionen synliggör något av den ideologiska inställningen till frivilligarbetet.
Klein kommenterar debatten på sin blogg:
Min krönika om volontärernas roll i välfärdssverige engagerar. Har fått
många mejl i ämnet. En del tycker att det är borgerligt nonsens (hur
solidaritet och medmänsklighet kan vara borgerligt begriper inte jag?) men
de allra flesta är väldigt positiva.
(http://blogg.aftonbladet.se/blog.php?blog=3&m=3&y=2007)
Inom bloggosfären finns även engagerade röster bland ”vanliga människor”. På
Motvallsbloggen (”Kerstin Berminge bloggar om samhällsfrågor, politik och
filosofi”) kan man läsa:
Vad är det de borgerliga (men socialdemokraterna var inte mycket bättre)
administrerar fram åt oss? Jo ett samhälle där du och jag, vi vanliga
lågavlönade som inte har råd att betala, ska orka med allt själva, och ska
klara det vare sig det är möjligt eller inte. Vi ska orka jobba (eller söka jobb 8
timmar/dag). Vi ska orka ta hand om våra hem och våra barn, hjälpa dem
med skolarbetet, eller hjälpa barnen med barnbarnen. Vi ska orka ta hand
om våra åldriga föräldrar och andra sjuka anhöriga – allt samtidigt, trots att
dygnet bara har 24 timmar. Inte nog med det, vi ska alla tvingas flytta till en
annan landsända om vi blir arbetslösa, vilket innebär att många inte kan bo
nära de anhöriga som behöver deras hjälp, ens om de själv vill det. Tala om
livspussel för de sämst ställda kvinnorna! (http://www.alba.nu)
Det obetalda arbetet görs utanför arbetsmarknadens ramar. Behovet uppstår bland
annat då de offentliga resurserna inte räcker till. Vem som ska göra det obetalda
arbetet brukar inte alltid anges, inte heller om det ska räknas in i den enskildes
arbetsliv. Vad debatten framförallt visar är att behovet av uppgifter som
traditionellt legat på kvinnor att utföra tycks vara stort, men det förväntas vara
gratis.
Vad bör kvinnor göra, vad bör män göra?
Vad bör staten göra, var en fråga som Bo Rothstein ställde för många år sen. Det
handlade närmast om ”inom vilka moraliska ramar” det kollektiva handlandet bör
ske. Hur långt bör i så fall den enskildes moraliska ansvar sträcka sig? Finns det
ramar för ett sådant handlande? Forskare intresserar sig ofta för aktörers
handlingsutrymme, deras villkor och möjligheter. Då handlar det ofta om
tjänstemän på olika nivåer i staten och byråkratin eller om politiker i mer eller
mindre direkt ansvarsposition. Men hur ser den enskildes handlingsutrymme ut i
en frivilligsektor som hävdas vara minst lika socialt uppdelad på kön, klass och
etnicitet som lönearbetet?
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Avregleringen av arbetslivet, som syftar till att göra arbetslivet mer flexibelt, för
också med sig att arbetslivet sammanblandas med det övriga vardagslivet och
arbetet blir gränslöst och påverkar familjelivet. Tanken bakom avregleringen var
att företagen skulle bli mer flexibla och anpassa sig till omvärldens krav (Allvin et
al. 2006:169). Men dagens arbetsliv består ofta av slimmade organisationer som i
sin tur gör det svårt att anpassa arbetsuppgifter och vardagsliv, vilket skapar
inlåsning. Det blir svårt att finna en jämvikt mellan arbete och familj.
Sociologen Ann-Christine Larsson som studerat sjukskrivna kvinnor skriver att
det är viktigt för hälsan att kunna anpassa arbetsuppgifterna till sin livssituation
och att ha tid till reflektion och återhämtning; att ibland kunna få ta det lite
lugnare. För några av kvinnorna i Larssons studie ”har det ökande ansvaret
inneburit att de varit tvungna att gå ner i arbetstid för att klara hela sin
livssituation” (Larsson 2007, se även Mikael Nordenmarks kapitel, kapitel 4, i
denna rapport). Det är kvinnorna som ska balansera mellan sina egna behov och
yttre krav. Kraven på självreglering ökar vilket leder till att kvinnor själva måste
sätta sina gränser för hur mycket arbete de ska klara. De måste själva lösa sin
arbetssituation (Allvin et.al. 2006), men de står under trycket från omgivningen att
bidra med sin arbetskraft, betald som obetald. När staten drar ner på resurserna
blir trycket på det obetalda arbetet större.
Ett förändrat genuskontrakt?
Förr som nu behövs frivilliga till att utföra arbete för statens behov. Under andra
världskriget behövdes kvinnorna i beredskapen, och idag behövs de inom skola
och omsorg. Men varför ska just traditionellt kvinnoarbete vara obetalt? Som
ordföranden för Statens arbetsmarknadskommission Arthur Thomson sade efter
kriget hade staten tvingats organisera det som kvinnorna nu gjorde gratis, vilket
skulle ha blivit ”ofantligt mycket dyrbarare”.
Samhället har behov av obetalt arbete, exempelvis inom äldreomsorgen. Att ta
hand om äldre eller sjuka anhöriga har i många fall blivit den enskildes ansvar,
främst döttrarnas. Men om kvinnor minskar på sitt obetalda arbete, som Larssons
studie pekar på, måste någon annan ta över ansvaret. Maud Olofsson säger att
dessa arbetsuppgifter är viktiga. En fråga blir då varför de som utför dem inte får
betalt. Detta arbete uppfattas nu enbart som obetald ”extra hjälp”.
Vid en historisk tillbakablick kan vi se hur utbyggnaden av välfärdsstaten
innebar att det offentliga övertog en del av kvinnors obetalda omsorgsarbete inom
familjen. Svenska kvinnor övergick i princip från att vara beroende av män till att
bli beroende av staten. Den stora andelen kvinnor anställda i offentlig sektor är ett
tydligt svenskt särdrag. När den offentliga sektorn nu drar tillbaka en del av sitt
ansvar, lägger den då över det obetalda omsorgsarbetet inom familjen på kvinnor
återigen? Detta är en fråga som ställs i den senaste jämställdhetspolitiska
utredningen (SOU 2005:66, 294). I utredningen använder man sig av sociologen
Marta Szebehelys beräkningar av omsorgsarbetet och presenterar tre övergripande
slutsatser:
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Tvärtemot vad många tror utförs större delen av det totala
omsorgsarbetet för äldre och funktionshindrade av anhöriga och inte av
det offentliga.
Den största delen av det totala omsorgsarbetet för äldre och
funktionshindrade utförs av kvinnor vare sig de är anställda eller
anhöriga.
Män utför en oproportionerlig låg andel av arbetet med att hjälpa äldre
och funktionshindrade, både som anhöriga och – i ännu högre grad –
som anställda i den offentliga äldre- och handikappomsorgen.
( SOU 2005:66, 311, Szebehely 2005).

Det visar att könsmönstren på detta arbets- och omsorgsområde inte förändrats,
utan den ojämställda ordningen tycks stå stabil. För att nå förändring bör
samhällets behov av frivilligt, obetalt arbete föras upp på den
arbetsmarknadspolitiska agendan för att på så vis synliggöra samhällets samlade
behov av arbetsktaft.
I sin osynlighet och otydlighet släpar civilsamhället efter. Kvinnor har en
starkare ställning inom den statliga organisationen än i det civila samhället.
Blennberger et. al. påminner om att varken civilsamhället eller näringslivet har
”samma offentligt exponerade och centralt styrda rationalitet” (Blennberger,
Habermann & Jeppsson Grassman 2004:91).
Stark & Hamrén varnar för att den sneda könsfördelningen inom frivilligarbetet
inte är så lätt att åtgärda. Civilsamhället är inte reglerat och allas delaktighet går
inte att kontrollera eller reglera utan att själva frivilligheten undergrävs. De vänder
sig till den brittiska statsvetaren Anne Phillips, som menar att det sannolikt är så
att det civila samhället speglar den fördelning av makt och inflytande som råder
(Phillips 1999 i Stark & Hamrén 2000:41).
Här gäller det alltså att debatten förs över från att handla enbart om kvinnors
relation till staten till att också inkludera män i den relationen. Om staten har
avlastat kvinnor i det obetalda omsorgsarbetet och nu är i färd med att föra tillbaka
det på kvinnorna igen, var finns då diskussionen om mäns ansvar för obetalt
omsorgsarbete? ”Det är en uppgörelse om demokratins villkor” (Eduards 2002:18).
Vår fråga för framtiden gäller om den sociala normen för könsrelationen,
genuskontraktet, förändras i takt med att den enskildes ansvarsområden nu tycks
utökas. Att hans, men mest hennes, platser och sysslor omförhandlats i
välfärdsstatens olika utvecklingsstadier (Hirdman 2000). Om det obetalda arbetet
expanderar, vad händer då med balansen mellan kontroll och eftergivenhet, frihet
och tillgänglighet, ifrågasättande och anpassning i samhällslivet. Formuleras ett
nytt genuskontrakt – och vad innebär det i så fall?
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3 Mikroföretagande – kön, arbetsvillkor och hälsa
Stig Vinberg
Idag hävdas allt oftare att kvinnliga företagare behövs och av rapporteringen i
massmedia kan man få för sig att just de kvinnliga företagarna starkt ska bidra till
ökad sysselsättning och tillväxt. Politiska initiativ förekommer också, till exempel
har näringslivsminister Maud Olofsson initierat programmet Främja kvinnors
företagande 2007-2009 som ska bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt
genom att fler kvinnor driver, köper och utvecklar företag. I Sverige har drygt 99
procent av företagen färre än 50 anställda och de är av särskild betydelse för
glesbefolkade regioner som till exempel Jämtland, där de svarar för en stor del av
sysselsättningen. I den senaste rikstäckande undersökningen om småföretagarnas
uppfattningar och förväntningar om konjunkturen2 kan man för Jämtlands län
utläsa att konjunkturen försvagats en hel del och att sysselsättningstillväxten
försvagats betydligt. Det största tillväxthindret enligt de tillfrågade småföretagarna
är bristen på arbetskraft, att inte vilja växa anges som det näst största hindret.
Undersökningen berör, i likhet med många andra undersökningar, inte aspekter
som rör kvinnors företagande.
När det gäller kunskapsläget om mikroföretag3 kan konstateras att det
föreligger brister. Något hårddraget kan våra kunskaper sägas vara omvänt
proportionella mot företagens storlek. Om man söker på Internet får man på
”storföretag” 181 000 träffar medan ”mikroföretag” ger 17 000 träffar (2008-08-28).
Obalansen kvarstår även i akademiska sammanhang där en sökning i två stora
databaser visar på drygt 300 gånger fler träffar för ”småföretag” än för
”soloföretag” och ”mikroföretag” tillsammans (Lithander & Vinberg, 2007).
Forskningen om kvinnors företagande är inte heller särskilt omfattande och studier
av förhållanden som rör drivkrafter, arbetsvillkor och hälsa är ovanliga.
Detta kapitel4 tar utgångspunkt i en studie av 137 jämtländska mikroföretag och
fokuserar på aspekter som rör entreprenörskap, arbetsvillkor och hälsa hos
kvinnliga och manliga ledare. Syftet är att studera om det finns skillnader mellan
kvinnliga och manliga ledare i mikroföretag och belysa om studerade faktorer kan
vara hinder för utveckling av företagande. Uppsatsen avslutas med några
reflektioner och förslag kring hur företagandet i mindre företag kan stärkas.

Småföretagsbarometern, Jämtlands län, våren 2008.
Mikroföretag är ett företag som sysselsätter mindre än tio personer. I definitionen ingår även kriterier
som rör t ex omsättning och balansomslutning (EU, 2003).
4 Uppsatsen är en utvecklad version av artikeln Hälsa och arbetsvillkor – hinder för kvinnliga ledare i
mikroföretag?, Socialmedicinsk tidskrift 3/2008.
2
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Bilden av arbetsvillkoren i små företag är polariserad. Å ena sidan beskrivs
relationerna mellan ledare och medarbetare som harmoniska, konflikter är
sällsynta och arbetet upplevs som flexibelt och varierat. Å andra sidan beskrivs
ledarskapet som auktoritärt och arbetsförhållandena som otillfredsställande i form
av bristfällig säkerhet och dålig fysisk arbetsmiljö (Wilkinson, 1999). I några
svenska studier (Bornberger-Dankvardt et al., 2003) anges att de små företagens
arbetsmiljö gynnas av god arbetsgemenskap, låg sjukfrånvaro, variation i
arbetsuppgifter, god arbetstillfredsställelse genom större inflytande och upplevelse
av helhet, korta beslutsvägar och mer personligt engagemang i arbetet. Dessa
resultat stämmer överens med de från en finsk studie (Lindström et al., 2000), som
visar att de anställda i mikroföretag, i jämförelse med större företag, upplever mer
inflytande över arbetet, bättre stöd från ledning, bra arbetsklimat och att de får
adekvat information om förändringar. Men denna bild kan likväl kompletteras
med negativa faktorer i arbetsmiljön såsom tidspress och stress, brister i den
fysiska arbetsmiljön, ökad risk för olycksfall, hög sjuknärvaro, brist på personella
och ekonomiska resurser och brist på egna specialister att delegera till (BornbergerDankvardt et al., 2003). Trots denna komplexa bild, pekar flera forskare även på
likheter i de mindre företagen. Sådana likheter kan vara avsaknad av formella
strukturer (Vossen, 1998), låg grad av hierarki (Julien, 1998) och begränsade
resurser för arbetsmiljö- och hälsoutveckling (Johansson, 1998; Vinberg, 2006).
Senare års utredningar om den ökande ohälsan pekar, eftersom det
förekommer variationer i sjukfrånvaro mellan olika arbetsplatser, på skillnader i
arbetsmiljö och organisatoriska olikheter som en väsentlig orsak (SOU 2000:121).
Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att man i en omfattande
litteraturöversikt (SBU, 2003) endast fann en godkänd vetenskaplig studie (av cirka
600 identifierade) som behandlar hur sjukfrånvaron påverkas av företagsstorlek.
Exempel på organisatoriska faktorer som nämns vara bidragande till den ökande
sjukfrånvaron är försämrade möjligheter för de anställda att kunna påverka sitt
arbete (Wikman et al., 2005) och ledarskapets utformning (Nyberg et al., 2005). Den
välkända ”krav-kontroll-stöd modellen” har i många studier visat sig ha bäring för
sjukfrånvaro och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990) och kan ha särskild relevans för
små företag. Noterbart är att Durand (1985) refererar till äldre forskning, som visar
på positiva samband mellan arbetsgruppsstorlek och frånvaro – det vill säga ju
större arbetsgrupp desto mer frånvaro. Resultaten i en aktuell svensk studie
(Gunnarsson et al., 2007) visar på att manliga ledare i små företag rapporterar
högre grad av hälsoproblem jämfört med motsvarande kvinnliga ledare.
Det finns flera skäl till varför ett ökat fokus på och ökad forskning om kvinnors
företagande är angeläget. Ett skäl är de kvinnliga entreprenörernas betydelse i
arbetslivet. Även om antalet kvinnor som startar företag ökar i världen (Fielden &
Davidsson, 2005), så är de fortfarande underrepresenterade i denna sektor av
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arbetslivet. Ett annat skäl är att forskningen om småföretagande i ett historiskt
perspektiv inte har varit särskilt livaktig och kvinnliga företagare har väckt ännu
mindre intresse (Blomberg, 2007). Kunskapen om skillnader i hälsa, sjukfrånvaro
och arbetsvillkor mellan, å ena sidan, kvinnliga ledare i småföretag och, å andra
sidan, motsvarande manliga ledare är också otillfredsställande (Bornberger et al.,
2003; Gunnarsson et al., 2007; Vinberg, 2006).
Forskning om motivation hos kvinnliga ledare att starta företag har visat på
faktorer som oberoende, självförverkligande, möjligheter att flexibelt balansera
arbets- och fritidsliv samt önskan att driva företagande annorlunda än vad som
vanligen är traditionellt (Orhan, 2005). Många kvinnliga ledare i de mindre
företagen upplever stress och en konflikt i att kunna kombinera arbete och familj
(Harte, 1996). Emellertid kan också kvinnliga ledare vara attraherade av fördelarna
med entreprenörskap i form av ökad flexibilitet och större möjligheter att balansera
belöningar och krav avseende karriär och familj (Rogers, 1998). Forskningen har
problematiserat begreppet ”kvinnliga företagare” samt analyserat ledarskapet och
företagens genusordning (Holmquist & Sundin, 2002). Merparten av den
företagsekonomiska forskningen har koncentrerat sig på kartläggning och problem
med själva företagandet: vilka som valt att bli företagare, invandrade företagare,
deras problem med att få banklån, prissättning och nätverksbildandet för att stärka
företagandet (Abbasian & Bildt, 2007). Inom denna forskning ryms också hur den
kvinnliga entreprenören konstrueras som ”annorlunda” och därigenom
underordnas och hur entreprenörskapsbegreppet får manliga konnotationer. Det
är, som Hammarström (2004) påpekar, också risker med att könsskillnader
okritiskt generaliseras till att gälla alla män och kvinnor i en grupp, utan analys av
olikheter inom grupperna. Olikheter i respektive grupp beroende på till exempel
ålder, social och etnisk bakgrund kan därigenom osynliggöras.
Holmquist (2002) argumenterar för behoven av att integrera genus- och
entreprenörskapsteorier. Hon menar att genus som princip (socialt kön, hur
manligt och kvinnligt konstrueras, särskiljs och rangordnas) fungerar i
entreprenörskap och företagande på samma sätt som på arbetsmarknaden i övrigt.
Detta innebär att i praktiskt företagande osynliggörs kvinnor och kvinnors
företagande och i stället dominerar den manliga normen – det kvinnliga blir
undantaget (Holmquist, 2002). Denne forskare menar också att retoriken kring
genus och entreprenörskap är tydligt åtskild, vilket gör att genus osynliggörs när
vi vanligtvis talar om entreprenörskap och företagande – det förutsätts att
entreprenörskap och företagande tillhör den manliga sfären (Holmquist, 2002).
Holmquist & Sundin (2002) menar att företagandet är till och med mer
könssegregerat än arbetsmarknaden i stort. De som startar eget företag gör det
med något de kan, något de har utbildat sig till eller har arbetat med. Eftersom de
nämnda aktiviteterna är könssegregerade så blir företagandet det också. Sundin
(2002) pekar på att det finns flera förklaringar till varför företagandet har en
manlig prägel: exempelvis är kvinnliga företagare mycket färre, och färre än
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förväntat utifrån det höga arbetskraftsdeltagandet, kraven på arbetsbelastning,
engagemang och aggressivitet är höga och ledarskapet stämplas vara manligt.
Syfte, metod och material
Uppsatsens syfte är dels att studera och diskutera skillnader i drivkrafter,
arbetsvillkor och hälsa mellan kvinnliga och manliga ledare i mikroföretag, dels
belysa om dessa faktorer kan vara ett hinder för utveckling av företagande. Utifrån
en genomförd enkätstudie (Lithander & Vinberg, 2007) omfattande 75 frågor
avseende arbetsvillkor, hälsa, drivkrafter till nyföretagande och verksamhetsutfall
har beskrivande och jämförande analyser genomförts. Populationen utgörs av
ledare i 154 mikroföretag (med maximalt nio anställda) i Jämtland. Formuläret
delades ut till ledarna i samband med nätverksträffar i ett projekt inriktat på
kompetensutveckling, som genomfördes av Företagarna i Jämtland under 20042006. Formuläret besvarades av 137 ledare, vilket ger en svarsfrekvens på 89
procent. Av dessa var 77 kvinnor och 60 män, kvinnornas medelålder var 43 år och
männens 42 år, kvinnorna hade något högre utbildning jämfört med männen och
antalet sysselsatta i de manliga företagen var något fler (medelvärde 2,0) jämfört
med de kvinnliga företagen (medelvärde 1,4). Branschstrukturen bland de
kvinnliga ledarna var att 21 procent arbetade med tillverkning, 74 procent med
tjänster och 5 procent med handel. Av de manliga ledarna arbetade 16 procent med
tillverkning, 61 procent med tjänster och 23 procent med handel.
Enkätfrågorna om drivkrafter för företagsstart handlade om behov av intäkter,
arbetssituation, verksamhet på orten, prova en idé, resurser och förmågor, stöd,
lokalt företagande och marknadsutsikter (svarsalternativ Utan betydelse, Av viss
betydelse och Av stor betydelse). Frågorna om tillväxthinder handlade om
konkurrens, efterfrågan, lönsamhet, lån, arbetskraft, lokaler, regler, infrastruktur
och tid (svarsalternativ Inget hinder, Litet hinder, Ganska stort hinder och Mycket
stort hinder). En fråga handlade om tillväxtvilja (svarsalternativ Ja och Nej).
Frågorna om tillväxtkonsekvenser handlade om arbetsbelastning, intressanta
arbetsuppgifter, anställdas välmående, ekonomiskt utfall, kontroll över
verksamheten och självständighet (svarsalternativ Avsevärt högre, Något mer,
Ingen förändring, Något lägre och Avsevärt lägre). Enkätfrågorna om förändringar i
företaget de senaste två åren fokuserade på antal kunder, antal produkter/tjänster,
vinst, ansvar och befogenheter, personalstyrka, kompetenskrav, sjukfrånvaro och
andel nöjda kunder (svarsalternativ Minskat, Oförändrat och Ökat).
Frågorna om arbetsvillkor behandlade fyra frågor om arbetet kräver att man
arbetar mycket fort, mycket hårt, om det kräver en för stor arbetsinsats och om det
förekommer motstridiga krav i arbetet (svarsalternativ Ja, ofta, Ja, ibland, Nej,
sällan och Nej, så gott som aldrig), samt fem frågor om man får lära sig nya saker i
arbetet, om man har frihet att bestämma hur och vad som ska utföras i arbetet, om
man får hjälp och stöd då arbetsuppgifterna är svåra samt om man reflekterar om
problem och förbättringar av arbetsprocesser (svarsalternativ Nej, så gott som
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aldrig, Nej, sällan, Ja, ibland och Ja, ofta). Enkätfrågorna om hälsoaspekter bestod av
två frågor om sjukfrånvaro och sjuknärvaro de senaste två åren (svarsalternativ 90
dagar eller mer, 15-89 dagar, 8-14 dagar, 1-7 dagar och 0 dagar), fyra frågor om
värk i skuldror/nacke, ryggsmärtor, trötthet och sömnproblem (svarsalternativ Ja,
svåra nästan hela tiden, Ja, svåra någon gång, Ja, lätta nästan jämt, Ja, lätta någon
gång och Nej) samt två frågor om allmäntillstånd och kroppslig hälsa
(svarsalternativ Mycket dålig, Dålig, Varken eller, Gott och Mycket gott). Frågorna
om levnadsvanor handlade om motion på fritiden (svarsalternativ Inte alls, Då och
då, Lättare motion regelbundet, Ganska kraftig motion regelbundet och
Tävlingsverksamhet), rökning (svarsalternativ Ja och Nej) och sociala aktiviteter på
fritiden (svarsalternativ Mer sällan, Någon gång per månad, Någon gång i veckan
och Flera gånger i veckan).
I några av analyserna har olika svarsalternativ slagits ihop (dikotomiserats) på
sätt som framgår av respektive tabell under resultatavsnittet. För att studera om
skillnaderna mellan de två grupperna av ledare var signifikanta användes testet
Chi-2. Den valda signifikansnivån på fem procent (p < 0,05) innebär att skillnaden
mellan grupperna är statistiskt säkerställd med 95 procents säkerhet.
Vilka likheter och skillnader finns mellan de kvinnliga och manliga ledarna?
Några beskrivande data om studiens 137 ledare är att 94 procent är ägare till
företaget, 55 procent har högskoleutbildning och 62 procent hade innan
företagsstart en löneanställning. När det gäller försörjningsmöjligheter anser en
tredjedel att de försörjer sig väl på företaget, en tredjedel att de försörjer sig nätt
och jämnt och en tredjedel att de inte kan försörja sig fullt ut på företaget.
Tabell 1. Drivkrafter för start av företaget (procent av ledarna i respektive grupp
som angett svarsalternativet av stor betydelse).
Kvinnor
Män
p-värde
(n=77)
(n=60)
Behov av intäkter
50
58
0,378
Arbetslöshet/osäker arbetssituation
16
15
0,958
Missnöje med tidigare arbetssituation
26
22
0,595
Mer verksamhet på orten
25
22
0,719
Prova en god idé
68
61
0,431
Få använda egna resurser och förmågor
96
83
0,010
God stöttning från familj och vänner
56
48
0,332
Goda offentliga stödfunktioner
35
41
0,503
God lokal förståelse för företagande
30
22
0,284
Inspirerande lokalt företagsklimat
30
17
0,081
Kunna bo kvar i området
56
68
0,164
Få bestämma över egen arbetssituation
93
76
0,004
Goda marknadsutsikter
56
70
0,105
41

Tabell 2. Faktorer som hindrar företagets tillväxt (procent av ledarna
grupp som angett svarsalternativet mycket stort hinder).
Kvinnor
Män
(n=77)
(n=60)
Hård konkurrens
5
9
Svag efterfrågan
5
5
Dålig lönsamhet
21
7
Begränsad tillgång till lån
14
2
Begränsad tillgång till externt kapital
13
7
Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft
23
15
Brist på lämplig lokal
13
8
Myndighetsregler
11
10
Brister i infrastruktur
8
3
Brist på egen tid
26
13

i respektive
p-värde
0,306
0,899
0,021
0,012
0,250
0,246
0,342
0,853
0,245
0,057

I enkäten fick ledarna ange olika drivkrafter och förhållanden av betydelse när det
gäller att starta företaget. Av tabell 1 framgår att kvinnorna i högre grad än
männen pekar på möjligheten att använda egna resurser och förmågor och att få
bestämma över sin egen arbetssituation. Det finns också en tendens till att
kvinnorna mer fokuserar på ett inspirerande lokalt företagsklimat som drivkraft,
även om skillnaden inte är signifikant. I enkäten fanns också möjlighet att lämna
öppna kommentarer om varför man ville arbeta som företagare. Den dominerande
kommentaren handlade om frihet och möjlighet att själv kunna bestämma över
arbetet, andra kommentarer handlade om att företagande är stimulerande,
utmanande och utvecklande. Några intressanta och signifikanta skillnader som
framträder av analyserna är att fler av de kvinnliga ledarna (96 procent) anger att
de skulle vilja att företaget växer om det fanns möjlighet, motsvarande siffra för
männen är 87 procent.
Av tabell 2 framgår dock att de kvinnliga ledarna i högre grad upplever
tillväxthinder i form av dålig lönsamhet, begränsad tillgång till lån och brist på
egen tid. De kvinnliga ledarna anger också fler bedömda positiva konsekvenser av
tillväxt – ökat välmående hos de anställda, mer kontroll av verksamheten och mer
självständighet gentemot kunder.
I tabell 3 redovisas bedömda förändringar under de senaste två åren. Av
tabellen framgår att skillnaderna är små mellan de studerade grupperna när det
gäller verksamhetsutfall som antal kunder, vinst, ansvar och befogenheter,
personalstyrka, kompetenskrav, sjukfrånvaro och andel nöjda kunder. De manliga
ledarna anger i något högre grad att antal produkter och tjänster har ökat i
företaget men inga signifikanta samband kan noteras.

42

Tabell 3. Förändringar i företaget under de senaste två åren (procent
respektive grupp som svarat ökat redovisas).
Kvinnor
Män
(n=77)
(n=60)
Antal kunder
74
73
Antal produkter/tjänster
62
76
Vinst
44
43
Ansvar och befogenheter
25
32
Personalstyrkan
26
38
Kompetenskrav
38
51
Sjukfrånvaro
2
6
Andel nöjda kunder
69
56

av ledarna i

Tabell 4. Arbetsvillkor hos studerade kvinnliga och manliga ledare
ledarna i respektive grupp redovisas).
Kvinnor
Män
(n=77)
(n=60)
Arbetar sällan/aldrig mycket fort
26
25
Arbetar sällan/aldrig mycket hårt
18
27
Arbetet kräver sällan/aldrig för stor
37
32
arbetsinsats
Motstridiga krav i arbetet förekommer
59
46
sällan/aldrig
Får ofta/ibland lära sig nya saker
94
95
Har ofta/ibland frihet att bestämma
96
90
hur arbetet utförs
Har ofta/ibland frihet att bestämma
95
90
vad som utförs i arbetet
Får ofta/ibland hjälp och stöd i arbetet
77
79
Reflekterar ofta/ibland över problem
49
72
och förbättringar

(procent av

p-värde
0,874
0,099
0,980
0,422
0,192
0,171
0,308
0,190

p-värde
0,853
0,233
0,529
0,138
0,694
0,160
0,296
0,773
0,009

I tabell 4 redovisas resultat avseende några arbetsvillkor. Av resultaten framgår att
gruppen manliga ledare i högre grad anger att de reflekterar över problem och
förbättringar av arbetsprocesserna. För övriga redovisade arbetsvillkor kan inga
signifikanta skillnader noteras mellan de kvinnliga och manliga ledarna.
Av tabell 5 framgår att de kvinnliga ledarna anger något högre sjuknärvaro
jämfört med de manliga ledarna, men skillnaderna når inte statistisk signifikans.
Övriga aspekter som rör hälsa och levnadsvanor skiljer sig inte åt mellan
grupperna.
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Tabell 5. Några aspekter som rör hälsa och levnadsvanor (procent
respektive grupp redovisas).
Kvinnor
Män
(n=77)
(n=60)
Sjukfrånvaro < 7 dagar senaste två åren
75
82
Sjuknärvaro < 7 dagar senaste två åren
52
67
Mycket gott/gott allmäntillstånd
78
77
Mycket god/god kroppslig hälsa
78
77
Inga/lätta besvär i skuldror, nacke
70
73
Inga/lätta ryggbesvär
70
81
Inga/lätta besvär av trötthet
57
68
Inga/lätta besvär av sömnproblem
79
87
Ganska kraftig/hård motion
15
23
Ingen rökning
91
95
Sociala aktiviteter flera gånger/någon
42
30
gång i veckan

av ledarna i
p-värde
0,373
0,083
0,903
0,830
0,725
0,143
0,184
0,227
0,237
0,372
0,138

Diskussion och slutsatser
Denna studie fokuserar på arbetsvillkor och hälsa, men också på aspekter som rör
entreprenörskap hos ett urval av ledare i mikroföretag i Jämtlands län. Ett
framträdande resultat är att skillnaderna mellan hur kvinnliga och manliga ledare
bedömer sin hälsa, sina arbetsvillkor och utfall i verksamheten är små. Likheterna
mellan kvinnor och män är mycket större än olikheterna. Det finns tendenser till
att kvinnorna upplever högre grad av sjuknärvaro, men resultaten kring
arbetskrav, inflytande, lärande och verksamhetsutfall är likartade. När det gäller
arbetsvillkor anger männen i högre grad att man på arbetsplatsen reflekterar över
problem och förbättringar av arbetsprocesserna. Resultaten överensstämmer till
del med annan arbetshälsoforskning. De tendenser till skillnader i sjuknärvaro
mellan könen som antyds i studien har påvisats i andra studier (Aronsson &
Lindh, 2004). Ett intressant resultat, som avviker från andra studier (t ex
Gunnarsson et al., 2007; Hammarström et al., 2001) och öppnar upp för fortsatt
forskning, är att inga signifikanta skillnader kan noteras mellan de manliga och
kvinnliga ledarnas bedömning av olika hälsoutfall.
När det gäller drivkrafter för att starta företag anger de kvinnliga ledarna i
högre grad förhållanden som att de får använda sina resurser och bestämma över
sin egen arbetssituation. Ett intressant resultat är att de kvinnliga ledarna i högre
grad anger en vilja att företaget ska växa, men att de upplever hinder för en sådan
utveckling på grund av dålig lönsamhet, bristande tillgång på lån och egen tid. De
kvinnliga ledarna anger också fler förväntade positiva konsekvenser av tillväxt i
form av ökat välmående, mer kontroll över verksamheten samt mer
självständighet gentemot kunder. Studiens resultat när det gäller olikheterna i
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drivkrafter kring företagande visar även likheter med vad som kommer fram i
annan forskning om entreprenörskap och genus (Abbasian & Bildt, 2007;
Holmquist, 2002). Även om det finns likheter mellan manliga och kvinnliga
småföretagare, särskilt om de är verksamma i samma bransch, så visar forskning
att skälen till att starta företag kan variera mellan könen (Hård et al., 2007). Dessa
olikheter, som också framkommer i min studie, går i könsstereotyp riktning - män
startar i större utsträckning eget företagande i förhoppning att tjäna bra, medan
kvinnor mer ser till exempelvis möjligheter att kunna anpassa arbetstider till
familjens behov. Enligt Sundin (2006) är dessa olikheter särskilt tydliga bland de
många deltidsföretagarna.
Min bedömning är att det finns risker med att betona skillnader mellan
kvinnliga och manliga småföretagare, stereotypiseringen av kvinnors företagande
kan ta sig uttryck som att det osynliggörs och nedvärderas eller att det görs till
något unikt som skiljer sig från männens företagande. Det finns också, som
Hammarström (2004) betonar, risker att en betoning på könsskillnader gör att
skillnader hos studerade grupper av män och kvinnor inte tydliggörs.
Enligt flera forskare (Sundin, 2002) har entreprenörskap och egenföretagande
en stark manlig könsstämpel, som innebär att eget företagande anses vara positivt
för den manliga identiteten men inte för den kvinnliga. Det finns, enligt Sundin
(1997), skäl att tro att styrkan i det misstroende som många kvinnor som är
företagare upplever sammanhänger med genusdimensioner. De förhållandevis
goda resultat, och likheter mellan kvinnliga och manliga mikroföretagare, när det
gäller hälsa, arbetsvillkor och verksamhetsutfall som framträder i min uppsats
tyder på att en ökad integration av teorier som rör genus och entreprenörskap är
av stor framtida betydelse. Resultaten tyder inte på att hälsa och arbetsvillkor är ett
särskilt hinder för företagandet, utan snarare på att det oavsett kön finns utrymme
för fler ledare i denna sektor av arbetslivet.
En styrka med studien är den höga svarsfrekvensen. Dock finns anledning att
reflektera över huruvida gruppen är helt representativ. Företagen har själva sökt
till projektet om kompetensutveckling och satsat tid och en mindre summa pengar
för genomförandet. Det kan innebära att dessa företag har en mer positiv attityd
till förändringar och tillväxt än vad som gäller för företagssegmentet generellt.
Denna aspekt bör beaktas vid tolkning av resultaten.
Reflektioner och förslag
De sammanfattande resultat som redovisas i detta kapitel tyder på fler likheter
mellan kvinnliga och manliga ledare än förväntat. Ändå finns en del tendenser till
skillnader mellan könen när det gäller drivkrafter för företagandet och
tillväxthinder som bör uppmärksammas. Då åtgärder genomförs för att stimulera
företagandet bör hänsyn tas till att de kvinnliga ledarna i högre grad pekar på
förhållanden som att de får använda sina resurser och bestämma över sin egen
arbetssituation samt att de i större utsträckning upplever hinder för utveckling av
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företaget på grund av dålig lönsamhet, bristande tillgång på lån, arbetskraft och
egen tid. De relativt positiva resultat som framträder när det gäller aspekter på
hälsa och arbetsvillkor, samt det faktum att de kvinnliga ledarna anger flera
förväntade positiva konsekvenser av tillväxt, tyder på att det finns potential för fler
kvinnliga ledare i denna sektor av arbetslivet.
Som tidigare nämnts har entreprenörskap och egenföretagande en stark manlig
prägel, som innebär att det anses vara positivt för den manliga identiteten, men
inte för den kvinnliga. De skillnader i kvinnors och mäns företagande som ofta
fokuseras gör att de skillnader som finns inom respektive grupp inte
uppmärksammas, istället görs kvinnors företagande till något unikt. För att ändra
på dessa förhållanden bör forskningen om entreprenörskap i högre grad beakta
och integrera aspekter som rör genus. Det är också av stor betydelse att de som
arbetar praktiskt med utveckling av mindre företag inte nedvärderar kvinnors
företagande, utan istället bidrar med insatser för att förändra attityder hos
beslutsfattare med flera.
Ett viktigt åtgärdsområde är det som Nordenmark tar upp i sitt kapitel om
möjligheter att kunna förena arbetsliv och familjeliv. De åtgärder som föreslås
kring att öka medvetenheten om kvinnors och mäns livsvillkor och en mer
jämställd arbetsfördelning i hemmet har betydelse också för att öka kvinnors
möjligheter att driva företag. Det är också av stor betydelse att stimulera kvinnor
till att våga utveckla och pröva eget företagande. Här behövs intensifierade
satsningar av typ det program för att främja kvinnors företagande som nämndes i
inledningen. De myndigheter och organisationer som är ansvariga för olika
utvecklingsprogram, såväl näringslivsinriktade nationella program som olika EUfinansierade program, bör i högre grad nå ut till olika lokala näringslivsmiljöer och
stimulera konkreta projekt. En sådan möjlighet är Europeiska socialfondens
program som särskilt fokuserar på jämställdhet, kvinnors villkor,
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.
Det kan också vara av stort värde att studera hinder och framgångsfaktorer i
tidigare genomförda projekt. I det projekt som studien bygger på nyttjade
Företagarna/Fokuz i länet framgångsrikt sig av nätverket som arena för utveckling
och kompetensinsatser för både kvinnliga och manliga ledare i mikroföretag.
Sådana nätverk ger förutsättningar för lärande och utbyte av erfarenheter, och
ihop med andra stödjande och rådgivande insatser, kan de ha god effekt för att
stimulera småföretagandet. I flera tidigare genomförda projekt mot befintliga
småföretag, både i och utanför länet, har en framgångsfaktor varit uppsökande
verksamhet och kunskapsstöd till enskilda eller grupper av företag.
Sammanfattningsvis tyder de resultat som presenteras i detta kapitel på att det
finns potential att utveckla både det manliga och kvinnliga småföretagandet,
generellt i landet och inte minst i mer glesbefolkade regioner. En sådan utveckling
kan ge ett ökat arbetskraftsdeltagande, bidra till lägre ohälsotal och hållbar
regional utveckling.
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4 Är upplevelse av stress mellan arbetsliv och familjeliv ett
hinder för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande?
Mikael Nordenmark
Det går att definiera åtminstone två centrala arbetsmarknadsproblem för
glesbygdsregionen Jämtland som delvis hänger samman med varandra. För det
första ligger Jämtland högt när det gäller andelen sjukskrivna och detta är särskilt
markant för kvinnor (se Vinbergs kapitel om Ledarskap för ett hälsosamt
arbetsliv). Det innebär en stor belastning på välfärdssystemet i form av
sjukvårdskostnader och kostnader för olika typer av ekonomiska bidrag. Dessutom
innebär det att färre bidrar till välfärdssystemet genom att de inte är verksamma
på arbetsmarknaden. För det andra kännetecknas regionen av relativt låg tillväxt
och ett behov av ökat entreprenörskap och företagande. Ofta framförs behovet av
att öka sysselsättning och tillväxt genom en ökning av antalet företag. Kvinnor
utpekas ofta som en relativt outnyttjad resurs i detta sammanhang. Visserligen är
andelen förvärvsarbetande kvinnor relativt hög även i Jämtland men andelen av
företagare som är kvinnor är fortfarande relativt låg (se Vinbergs kapitel om
Mikroföretagande).
De två ovanstående identifierade arbetsmarknadsproblem kan till viss del
bekämpas genom att försöka undanröja hinder och skapa goda förutsättningar för
framförallt kvinnor att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden. Detta kan
sannolikt göras på flera olika sätt. Detta kapitel analyserar om upplevelsen av
stress mellan arbetsliv och familjeliv kan vara ett betydande hinder för kvinnor.
Visserligen baseras kapitlets olika resultat på nationella och internationella
undersökningar som jag genomfört de senaste åren men resultaten kan även ligga
till grund för en diskussion kring vilka problem och möjligheter som kvinnor i
glesbygdsregioner som Jämtland kan tänkas möta. Om det visar sig att detta är ett
problem som är vanligt bland främst kvinnor kan det vara en bidragande faktor till
höga sjukskrivningstal bland kvinnor och svårigheter för kvinnor att starta och
driva företag. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vilka åtgärder som mot
bakgrund
av
resultaten
skulle
kunna
underlätta
och
stimulera
arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor.
Arbetsinvolvering bland kvinnor och män
I ett internationellt perspektiv brukar Sverige beskrivas som föregångsland när det
gäller att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär inte att Sverige
på långa vägar uppnått total jämställdhet mellan könen, vilket bland annat
Kvinnomaktsutredningen visat. Enligt Kvinnomaktutredningen — som
genomfördes under senare delen av 1990-talet — lever ojämlikheten mellan könen
fortfarande kvar på många områden både i arbetslivet och i familjelivet. Männen
dominerar fortfarande på den reguljära arbetsmarknaden på så sätt att de ägnar
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mer tid åt förvärvsarbete och utgör huvuddelen av högavlönade och chefer. Det
obetalda hushållsarbetet i hemmet och omvårdnaden av barn är än mer segregerat.
Samtliga studier av familjers arbetsfördelning visar tydligt att det fortfarande är
kvinnor som har huvudansvaret för hem och barn och att kvinnor, även idag, utför
en mycket stor andel av det obetalda arbetet oavsett om de förvärvsarbetar eller ej.
Detta är särskilt tydligt i glesbygdsregioner som exempelvis jämtland. Det innebär
att framförallt många kvinnor idag har ett ”andra arbetsskift” i hemmet att ta itu
med när det avslutat sitt ”första skift” på arbetsmarknaden (Nordenmark 2004,
SCB 2006, SOU 1998:6).
Även om arbetsfördelningen fortfarande är tämligen traditionell visar forskning
att fördelningen av arbetsuppgifter mellan könen har förändrats något över tid.
Kvinnor har involverat sig mer på den reguljära arbetsmarknaden samtidigt som
män tagit större ansvar för hushållsarbetet. Under de senaste årtiondena har
Sverige lagt ned stora resurser på att underlätta för kvinnor att etablera sig på
arbetsmarknaden, vilket resulterat i att det flesta vuxna kvinnor idag
förvärvsarbetar. Den ökande andelen kvinnor på den svenska arbetsmarknaden
under senare delen av 1900-talet har inneburit att det idag finns nästan lika många
kvinnor som män i arbetskraften samt att andelen förvärvsarbetande kvinnor är en
av de högsta i världen. Män har dock inte utökat sitt engagemang i familjelivet i
samma utsträckning som kvinnor utökat sitt engagemang i arbetslivet. Det finns
relativt få åtgärder som skapats i syfte att stimulera män att ta ett större ansvar för
hushållsarbete och omvårdnad av barn. Dock kan det konstateras att bland annat
de så kallade ”pappamånaderna” har stimulerat pappor till ett något större uttag
av föräldraledighet de senaste årtiondena (Nordenmark 2004, SCB 2006, SOU
1998:6).
Upplevelse av stress och rollkonflikter mellan arbetsliv och familjeliv
Utvecklingen mot att allt fler kvinnor och män blir delaktiga i både arbetsliv och
familjeliv har ökat intresset för hur detta upplevs bland män och kvinnor.
Forskning har visat att det är svårare att kombinera arbete och familjeliv (vanligen
benämnd arbete-familj konflikt) när kraven blir för stora. De flesta studier av
arbete-familj konflikt visar på betydelsen av hur mycket tid och energi människor
ägnar åt förvärvsarbete och hushållsarbete. Ju mer förvärvsarbete respektive
hushållsarbete som individen utför, desto större risk för att förvärvsarbetet
kommer i konflikt med familjelivet. Det finns också forskning som antyder att det
är mer betungande att kombinera arbete och familj när den psykosociala
arbetsmiljön är undermålig. Det är svårare att förena ett starkt engagemang i
förvärvsarbete med ett starkt engagemang i hemmet när jobbet kännetecknas av
osäkerhet och dåliga relationer till överordnade (Hall 1992, Kinnunen & Mauno
1998, Moen & Yu 1999, Scharlach 2001).
I min forskning har jag främst intresserat mig för upplevelse av stress och
rollkonflikter bland förvärvsarbetande män och kvinnor i Sverige och andra
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länder. Vissa undersökningsresultat grundar sig på Svenska data medan andra är
hämtade från internationella enkätundersökningar som även möjliggör jämförelser
mellan länder. Detta kapitel bygger tills största delen på två datamaterial; SCB:s
undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) och ett internationellt datamaterial
kallat Household, Work and Flexibility Study (WHS).
Upplevelse av stress bland förvärvsarbetande föräldrar i Sverige
Den första studien som undersöker upplevelse av stress bland förvärvsarbetande
föräldrar baseras på ett urval från SCB:s så kallade ULF-undersökningar
(Undersökningar av levnadsförhållanden). Materialet som använts i studien består
av nästan 30 000 slumpmässigt utvalda individer som har intervjuats om sina
levnadsvillkor mellan åren 1994 till 1998. ULF innehåller bland annat frågor om
arbetsmarknadssituation och position, partnerns arbetsmarknadssituation och
position, civilstånd, antal barn som bor hemma, ekonomisk situation och
välbefinnande. En styrka med materialet är att det, på grund av det stora antalet
intervjuade, är möjligt att studera kategorier som inkluderar relativt få personer,
som exempelvis kvinnor som har barn och arbetar mer än heltid samt män som
arbetar deltid. En svaghet är att det är en tvärsnittsstudie. På grund av detta
används även ett panelurval (vilket betyder att samma individer har intervjuats
vid två tillfällen) som är en liten del av det totala ULF-urvalet. I denna del har
nästan 9 000 individer intervjuats vid två tillfällen. Den första intervjun skedde
mellan 1986-1989 (T1) och den andra mellan 1994-1997 (T2).
Upplevelse av stress mäts på två sätt. För det första har de individer som
deltagit i undersökningen fått besvara följande fråga: Har du ofta känt dig trött
under de senaste två veckorna (Je eller Nej)? Om de som förvärvsarbetar mycket
och dessutom har barn oftare svarar ja på denna fråga tolkas det som en förhöjd
ansträngningsnivå. För det andra ställs en fråga om hur man ser på den nuvarande
arbetstiden: Är Din nuvarande veckoarbetstid den arbetstid som passar Dig bäst
eller skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre? Vi tänker oss då att lönen
minskar eller ökar i motsvarande mån. Om ett starkt engagemang i både arbetsliv
och familjeliv är relaterat till en önskan att minska arbetstiden stödjer resultaten att
detta utgör en relativt stor belastning.
Huruvida respondenten är starkt engagerad i både arbetsliv och familjeliv mäts
av indikatorer kopplade till arbetsliv och familjeliv. Den variabel som indikerar
engagemanget i arbetslivet är det normala antalet arbetstimmar per vecka.
Engagemang i familjeliv indikeras av antalet barn 0-17 år som bor hemma. En
individ definieras som innehavare av multipla sociala roller om hon eller han
arbetar många timmar per vecka samtidigt som hon eller han har barn.
Naturligtvis är det inte alltid sant att många arbetstimmar och förekomst av barn
betyder att individen är starkt involverad i både arbetsliv och familjeliv, men
sannolikheten för detta är större än om individen arbetar färre timmar och inte har
några barn.
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Hur påverkas då individen av det totala engagemanget i familjeliv och arbetsliv?
Ett tvärsnittsresultat från studien är att kvinnor, oavsett arbetsmarknads- och
familjesituation, oftare än män rapporterar stressymptom och att en kortare
arbetstid vore önskvärd, trots att kvinnor generellt sett förvärvsarbetar mindre än
män. Det är också vanligare att kvinnor uppger att orsaken till varför de vill arbeta
mindre hänger samman med familjelivet, att de upplever ett behov av att ägna mer
tid till hushållsarbete och barnomsorg.
Tvärsnittsresultaten visar vidare att nästan var tredje sammanboende kvinna
med barn som arbetar mer än heltid hävdar att en kortare arbetstid skulle passa
dem bättre. Det kan jämföras med 19 procent av de män som befinner sig i samma
situation. De longitudinella resultaten som presenteras i tabell 1 visar att andelen
kvinnor som vill minska sin arbetstid ökar med 30 procent när ett starkt
engagemang i arbetslivet kompletteras med ett starkt deltagande i familjelivet, det
sistnämnda indikerat av tillkomst av barn. Resultatet av detta är att nästan 40
procent av alla heltidsarbetande kvinnor som relativt nyligt blivit föräldrar uppger
att en kortare arbetstid är önskvärd. Bland heltidsarbetande män finns det inga
samband mellan förekomst av barn och uppfattningen att en kortare arbetstid
skulle vara mer passande. Det är runt 10 procent som uppger att de önskar en
kortare arbetstid oavsett om de har barn eller ej. Tvärsnittsresultaten rörande
psykisk stress indikerar att varken kvinnor eller män med ett starkt engagemang i
både arbetsliv och familjeliv är mer stressade än andra. Å andra sidan visar de
longitudinella resultaten i tabell 1 att andelen som ofta känner sig trötta ökar bland
heltidsarbetar när de får barn, vilket gäller för både kvinnor och män.
Tabell 1. Sambandet mellan förändring i förekomst av barn och förändring av
sannolikheten att ofta uppleva trötthet samt att en kortare arbetstid vore önskvärd,
bland heltidsarbetande T1 och T2, i procent.
Förekomst av
Har ofta känt sig trött
Kortare arbetstid vore
barn
önskvärd
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
Ej barn/Barn
38
53
24
43
9
39
10
11
Ej barn/Ej barn 31
41
19
29
22
17
11
14
Barn/Barn
40
44
27
32
39
16
13
14
Barn/Ej barn
40
42
22
26
26
21
12
15
N

858

858

1803

1803

858

858

1799

1799

Vilka slutsatser kan man dra av studien? Det finns tecken på att stressen ökar
något när ett starkt engagemang i förvärvsarbete kompletteras med ett starkt
deltagande i familjen. Både män och kvinnor som arbetar heltid och blir föräldrar
blir mer trötta än andra. Sådana förändringar innebär även en kraftig ökning av
antalet kvinnor som uppger att en kortare arbetstid skulle vara att föredra.
Resultaten beträffande psykisk stress och önskad arbetstid kan tolkas som att
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många kvinnor överväger att försöka sänka stressnivån genom att dra ner på
arbetstiden, vilket inte verkar vara något lockande alternativ för männen. Detta
antagande stöds också av det faktum att betydligt fler kvinnor än män faktiskt
väljer att arbeta deltid när de får barn. En förklaring till denna könsskillnad kan
vara att kvinnor, av sig själva och sin omgivning, förväntas ta huvudansvar för
familjelivet medan män lever med förväntningarna att de i första hand ska ansvara
för inkomsten. När kraven från arbetsliv och familjeliv blir för höga i ett sådant
sammanhang är chansen stor att kvinnor väljer att i första hand rikta sin energi och
tid mot familjen, samtidigt som männens huvudsakliga målsättning blir att
upprätthålla sin position på arbetsmarknaden.
Upplevelse av rollkonflikter bland kvinnor och män i Sverige och andra länder
Detta avsnitt bygger i första hand på resultat från en undersökning rörande
upplevelsen av rollkonflikter bland kvinnor och män i åtta EU-länder. Resultaten
har genererats från en enkätundersökning av nästan 6 000 slumpmässigt utvalda
individer inom ramen för ”The Household, Work and Flexibility study (HWF)”.
Materialet baserar sig på telefon- eller besöksintervjuer med nationellt
slumpmässiga urval, genomförda under våren 2001 i Sverige, Storbritannien,
Nederländerna, Ungern och Tjeckien. Som mått på konfliktnivå mellan arbete och
familjeliv används två påståenden där respondenterna uppgett hur ofta de upplevt
att: a) Mitt arbete gör det svårt för mig att göra en del av det hushållsarbete som
behöver göras. b) Mitt arbete gör det svårt att fullgöra mitt ansvar gentemot min
familj och andra personer som är viktiga i mitt liv. Svarsalternativen varierar från 0
till 4, där 0 betyder att respondenten aldrig känt på detta sätt och 4 att
respondenten alltid upplevt detta.
Frågorna som analyseras är: Hur upplever kvinnor och män sina möjligheter att
kombinera arbetsliv med familjeliv i de undersökta länderna? Är det vanligare
med rollkonflikter i vissa socialpolitiska sammanhang än i andra? Upplever
människor mindre rollkonflikter i Sverige som representerar en omfattande
familjepolitisk kontext som syftar till att underlätta för föräldrar att förvärvsarbeta?
Resultaten visar att det finns tydliga könsskillnader när det gäller upplevelsen
av rollkonflikter som visar att kvinnor oftare upplever rollkonflikter. När kvinnor
och män har liknande arbeten och arbetstider upplever kvinnor oftare att
förvärvsarbetet kommer i konflikt med familjelivet. Detta förklaras av att de flesta
kvinnor som ägnar mycket tid och kraft åt förvärvsarbete också har huvudansvar
för hushållsarbete och barn, vilket innebär att kraven är höga både från arbetsliv
och från familjeliv. Eftersom män, oavsett familjesituation, ägnar huvuddelen av
sin tid och energi åt förvärvsarbete, är risken för rollkonflikter inte lika stor bland
dem.
Beträffande upplevelsen av rollkonflikter i olika socialpolitiska kontexter visar
resultaten att det inte finns några signifikanta skillnader mellan länder som har en
extensiv socialpolitik och länder som har en mer begränsad socialpolitik.
Människor som är bosatta i Sverige — där stora resurser använts för att utforma
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åtgärder som ska underlätta för män och kvinnor att kombinera arbetsliv med
föräldraskap — upplever inte en lägre grad rollkonflikter än människor i
Storbritannien och Nederländerna.
Däremot är det skillnad mellan kvinnor i de västorienterade länderna och
kvinnor i de två östeuropeiska länderna Tjeckien och Ungern. Kvinnor i Sverige,
Storbritannien och Nederländerna upplever oftare att förvärvsarbetet kommer i
konflikt med familjelivet än vad kvinnor i Tjeckien och Ungern gör. Eftersom de
socialpolitiska kontexterna i Sverige, Ungern och Tjeckien liknar varandra är detta
ett något oväntat resultat. Gemensamt för dessa länder är att de har investerat i
extensiva familjerelaterade åtgärder för att underlätta kombinationen av arbete och
familjeansvar. Upp- och utbyggnaden av socialpolitiska åtgärder har gått hand i
hand med en uttryckt önskan att skapa jämställdhet i Sverige, och i Ungern och
Tjeckien under kommunisttiden, med anspråk på att redan ha skapat det
jämställda samhället.
Resultaten stöds av en annan undersökning där jag jämfört Sverige, Norge och
Danmark med de centraleuropeiska länderna Tyskland, Schweiz och Österrike. De
nordiska länderna har i denna undersökning fått representera en extensiv
socialpolitisk kontext medan de centraleuropeiska länderna kännetecknas av
relativt få åtgärder som syftar till att underlätta kombinationen av arbete och
familjeansvar. Resultaten från denna studie visade att människor som bor i
Skandinavien generellt upplever att arbete och familj är svårare att förena än vad
människor som bor i Schweiz, Österrike och Tyskland gör. Schweizare och
Österrikare uppger de lägsta nivåerna av arbete-familj konflikt. Kvinnor upplever
oftare att arbetet kommer i konflikt med familjelivet än vad män gör i alla länder,
förutom i Norge och Tyskland.
Sammanfattningsvis antyder resultaten att människor som bor i länder där man
lagt ned stora politiska resurser på att underlätta för förvärvsarbetande föräldrar
och skapa jämställdhet mellan könen oftare upplever arbete-familj konflikt jämfört
med dem som bor i ett socialpolitiskt sammanhang där staten lagt ned betydligt
mindre resurser på dessa områden. Hur ska dessa resultat förstås och tolkas?
Resultaten antyder att människor som bor i socialpolitiska sammanhang där
jämställdhet är en högt prioriterad målsättning har en positiv inställning till
jämställdhet och relativt ofta upplever att arbetet kommer i konflikt med
familjelivet. Det kan möjligen förklaras av att det finns en klyfta eller spänning
mellan en jämställdhetsattityd och den faktiska arbetsfördelningen mellan
partners, som fortfarande följer ett relativt traditionellt mönster även i länder som
prioriterar jämställdhet. Det innebär att medvetenheten och den höga ambitionen
rörande jämställdhet inte motsvaras av faktiska förhållanden, vilket kan innebära
att människor i den situationen ger uttryck för mer missnöje och frustration. Det är
också sannolikt att den något jämnare arbetsfördelningen mellan kvinnor och män
som trots allt finns i länder som har jämställdhet som ett centralt politiskt mål i sig
innebär att rollfördelningen inte blir lika tydlig och att det i sin tur leder till
osäkerhet om vem som ska göra vad i ett hushåll.
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Konklusioner och tänkbara åtgärder för att minska stressen mellan arbetsliv
och familjeliv bland kvinnor
Den sammanfattande bilden av resultaten som presenterats i detta kapitel är att det
inte verkar vara helt oproblematiskt att förena arbetsliv med familjeliv på ett
tillfredsställande sätt. Att försöka förena ett starkt engagemang i arbetslivet med
ett starkt engagemang i familjelivet höjer, enligt resultaten, anspänningsnivån
bland både kvinnor och män. Det är dock vanligare att kvinnor uppger att det
finns ett behov att dra ner på engagemanget i jobbet och att arbetet kommer i
konflikt med familjelivet. Kvinnor uppvisar med andra ord fler tecken på att det
kan vara ansträngande att förena arbete och familj än vad män gör. Det verkar vara
särskilt relevant för svenska kvinnor, som har en ideologisk föreställning om att
könen ska dela på ansvaret för förvärvs- och hushållsarbete, samtidigt som den
vardagliga verkligheten kännetecknas av att de själva utför huvuddelen av
hushållsarbetet. För att män och kvinnor ska lyckas med att kombinera ett starkt
engagemang i arbetslivet med ett starkt deltagande i familjelivet, och dessutom
berikas av detta, krävs det goda strukturella förutsättningar. I det följande ges
förslag på hur Sverige och Jämtland ska kunna skapa goda förutsättningar för att
framförallt kvinnor ska stimuleras och ges möjlighet till att engagera sig på den
reguljära arbetsmarknaden samtidigt som de har familj.
Tidigare forskning har visat att inkomst, utbildningsnivå och
könsrollsvärderingar är viktiga för att förklara kvinnors och mäns engagemang i
både förvärvsarbete och hushållsarbete. Familjer med hög inkomst och
utbildningsnivå som ger uttryck för en jämställdhetsideologi, kännetecknas av en
jämställdare arbetsfördelning. Det innebär att Sverige till viss del kan utjämna
engagemanget i betalt och obetalt arbete genom att höja den allmänna
utbildningsnivån och öka medvetenheten om kvinnors och mäns livsvillkor.
Eftersom dessa två faktorer dessutom är positivt relaterade till varandra leder en
förhöjd utbildningsnivå också till en egalitärare könsideologi. Om samhället lyckas
höja den allmänna utbildnings- och välfärdsnivån, ökas också medvetenheten om
mäns och kvinnors livsvillkor, vilket i förlängningen har en positiv inverkan på
jämställdheten i både arbets- och familjeliv.
Även om inkomst- och utbildningsnivå är viktigt är det lika viktigt att påpeka
att de inte är faktorer som på något dramatiskt sätt påverkar hur mycket kvinnor
och män engagerar sig i olika former av arbete. Arbetet fördelas ändå enligt ett
tämligen traditionellt mönster, även bland par som har hög utbildning, höga
inkomster och egalitära könsrollsvärderingar. Resultaten visar att könsskillnaderna
oftast är något mindre i dessa familjer, vilket implicerar att det även behövs andra
åtgärder som påskyndar utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Det gäller
särskilt för arbetsfördelningen i hemmet och omsorgen om barnen, där kvinnor —
oavsett livssituation — utför en mycket stor andel av arbetet.
Sverige har lagt ned relativt stora resurser på att öka jämställdheten mellan könen
på den reguljära arbetsmarknaden. Däremot har mycket lite gjorts för att minska
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skillnaderna när det gäller arbetsfördelningen i hemmet och omsorgen om de egna
barnen. Visserligen infördes 1995 den så kallade pappamånaden, som innebär att
en månad av föräldraledigheten är öronmärkt för varje enskild förälder. Det är
med andra ord inte längre möjligt för endast den ene av föräldrarna att få ut all
föräldrapenning. År 2002 utökades pappamånaden till två månader. Huvudsyftet
med åtgärden är att stimulera pappor att ta ledigt från arbetet och under en tid
stanna hemma med och ta hand om sina barn. Åtgärden med pappaledighet har
emellertid inte på något dramatiskt sätt påverkat ansvarsfördelningen för barnen.
Mellan åren 1993 och 1994, vilket var före pappamånadens införande, tog pappor
ut cirka tio procent av den totala föräldraledigheten. År 2001, sex år efter
införandet av pappamånaden, bestod pappors andel av det totala antalet dagar av
14 procent (Nyman & Pettersson 2003, RFV 2002:14). Under den inledande delen
av 2008 var samma siffra drygt 20 procent.
Den ojämna arbetsfördelningen i hemmet, i kombination med en uttalad
jämställdhetsideologi, innebär problem på åtminstone två plan för kvinnor. För det
första är den stora arbetsbelastningen i hemmet och det oproportionerligt stora
ansvaret för barnen ett hinder för kvinnor som vid sidan av att bilda familj även
vill satsa på en yrkeskarriär. Forskningsresultat har visat att kvinnor som utför i
stort sett allt hushållsarbete också har ett relativt lågt engagemang i
förvärvsarbetslivet. Det säger sig självt att om det över huvud taget ska vara
möjligt även för kvinnor att investera mycket tid och kraft i en yrkeskarriär måste
ansvaret för hem och barn fördelas mer jämlikt mellan kvinnor och män. En
jämnare fördelning av det obetalda arbetet i hemmet leder därför sannolikt till ett
mer jämställt arbetsliv.
För det andra finns det tecken på att klyftan mellan den ojämna
hushållsarbetsfördelningen och en uttalad jämställdhetsideologi försvårar för
kvinnor att skapa balans i vardagslivet. Paradoxalt nog verkar det som om arbetet
för ett mer jämställt arbetsliv och en mer positiv attityd till jämställdhet mellan
könen, till viss del har komplicerat svenska kvinnors livssituation. Att satsa på en
yrkeskarriär och samtidigt ansvara för huvuddelen av hushållsarbetet — trots en
övertygelse om att det obetalda arbetet i hemmet borde fördelas jämlikt — upplevs
som frustrerande. Det huvudsakliga problemet är att det utökade engagemanget i
förvärvsarbete inte har åtföljts av en proportionerlig minskning av hushållsarbete.
För kvinnor innebär en sådan situation ökad risk för rollkonflikter, en känsla av att
inte räcka till och en ökad risk för att drabbas av olika typer av hälsoproblem.
Det är sannolikt att ojämställdheten på arbetsmarknaden och den relativt höga
andelen kvinnor med stressrelaterade symptom, åtminstone till viss del, kan
bekämpas med samma medel. Namnet på botemedlet är ”jämnare fördelning av
hushållsarbete”. Ett mer jämställt familjeliv innebär ökade möjligheter för kvinnor
att etablera sig och göra karriär på arbetsmarknaden, vilket på ett samhälleligt plan
sannolikt ökar jämställdheten mellan könen. Dessutom skulle en jämnare
fördelning av hushållsarbetet vara stressreducerande för främst kvinnor, vilket
sannolikt har en positiv inverkan på kvinnors allmänna hälsotillstånd. Till slut
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skulle även en jämställdare fördelning av det obetalda arbetet i hemmet erbjuda
barn och fäder större möjligheter att utveckla en nära och varaktig relation. Den
stora frågan är hur vi ska skapa en mer jämställd fördelning av ansvaret för
hushållsarbete och barnomsorg.
En möjlig väg mot att ytterligare stimulera män att ta ett större ansvar för
familjelivet och därigenom öka jämställdheten i hushållsarbetet är att
individualisera föräldraförsäkringen fullt ut. Egentligen är försäkringen redan i dag
individualiserad, men eftersom det är möjligt att överföra föräldraledighet från en
förälder till den andra, väljer de flesta familjer att föra över föräldradagar från
mannen till kvinnan. En möjlig åtgärd är att, i likhet med de flesta andra
socialpolitiska förmåner och rättigheter, inte tillåta att föräldradagar förs över från
den ena föräldern till den andra. På senare tid är detta något som debatterats
ganska flitigt inom forskarsamhället, i media och i samhället i stort. Förslaget
innebär att varje enskild förälder tilldelas ett antal arbetsfria och ej överförbara
dagar som kan användas till att ta hand om sina barn. För att inte en sådan
förändring ska bli alltför dramatisk kan man, i likhet med Island, dela in antalet
dagar i tre delar, där respektive förälder får en tredjedel vardera och en tredjedel
kan fördelas valfritt mellan föräldrarna. I dagsläget skulle en sådan fördelning
betyda att mamman och pappan får 160 dagar vardera och lika många dagar till
som kan fördelas valfritt.
Redan i dag är 60 dagar öronmärkta för var och en av föräldrarna. Visserligen
har detta inneburit en marginell förskjutning från kvinnor till män när det gäller
det totala antalet föräldralediga dagar som tas ut; från 10 till drygt 20 procent
under de senaste årtiondena. Men sett till hur många pappor som någon gång varit
föräldralediga under barnens första fyra år har andelen stigit från knappt 50
procent före införandet av pappamånaden till runt 80 procent efter
pappamånadens införande (RFV 2002:14). Problemet är att de flesta pappor endast
tar ut kortare perioder av föräldraledighet, medan kvinnor fortfarande står får den
mer kontinuerliga omsorgen om barnen. För att det ska ske en definitiv och
permanent utjämning av hushållsarbetet måste mäns ökade involvering i
barnomsorg och hushållsarbete bli mer långvarig och kontinuerlig. Eftersom
relationer utvecklas under lång tid är detta också bra, sett ur barnets perspektiv
och barnets möjligheter att utveckla en nära relation till sina fäder.
En individualisering av föräldraförsäkringen är ett verktyg för att undanröja
strukturella hinder som medför att det är näst intill förutbestämt vilka val kvinnor
och män gör när de bildar familj samtidigt som de förvärvsarbetar. På sikt kan en
sådan åtgärd innebära att de män och kvinnor i högre utsträckning delar på
hushållsarbetet och ansvaret för barnen.
Den betydande löneskillnaden mellan könen är med största sannolikhet ett
viktigt skäl till varför fäder är hemma med sina barn i så begränsad utsträckning.
Kanske är detta mest relevant när det gäller längre perioder av föräldraledighet.
Eftersom män generellt sett tjänar mer kan det bli kostsamt för familjen om
mannen stannar hemma under en längre period. Därför är det viktigt att taket i
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föräldraersättningen ses över och justeras, så att kostnaden för att fäder ska vara
hemma med sina barn reduceras. Det är knappast tänkbart att
föräldraförsäkringen kan täcka hela bortfallet av höga löner, vilket innebär att det i
dagsläget är svårt att komma ifrån att det kan kosta mer när fadern är hemma.
Detta måste ändå vägas mot de vinster som barnen och familjen i övrigt kan göra
när fadern blir mer involverad i familjelivet. På sikt kommer förhoppningsvis
löneskillnaden mellan män och kvinnor att minska som ett resultat av att kvinnor
ges ökade möjligheter att satsa på yrkeslivet.
En åtgärd som skulle kunna reducera det ekonomiska hindret för en mer jämn
fördelning av ansvar för hem och barn är att arbetsgivaren går in och täcker en del
av det ekonomiska bortfallet vid föräldraledighet, en så kallad löneutfyllnad, vilket
en del arbetsgivare redan i dag erbjuder sina anställda. En sådan förmån skulle
exempelvis kunna användas av arbetsgivare i jämtland för att locka till sig
arbetsföra kvinnor. Den föreslagna jämställdhetsbonusen som staten ska erbjuda par
där den som har högre inkomst, vanligtvis mannen, är föräldraledig är en annan
åtgärd som kan komma att reducera det ekonomiska hindret för en jämnare
fördelning av föräldraledighetsuttag.
En annan tänkbar åtgärd är generell arbetstidsförkortning, vilket skulle underlätta
för både kvinnor och män att dela på arbete och föräldraskap. Den offentliga
debatten idag handlar till största delen om hur samhället ska kunna stimulera
människor till att arbeta mer och under en längre period av livet. Det bör dock
övervägas om detta ska gälla för samtliga kategorier oavsett livsfas. En möjlig
lösning är att arbetstiden fördelas över livscykeln på så vis att människor arbetar
något mindre under småbarnsåren och mer i andra livsfaser när arbetsbelastningen
i hemmet vanligen är mer begränsat. En tänkbar konsekvens av det skulle kunna
bli att människor i allmänhet, och kvinnor i synnerhet, skulle orka arbeta en längre
period av livet.
Sammanfattningsvis så indikerar alltså de presenterade resultaten att kvinnor
oftare upplever svårigheter med att kombinera arbetsliv med familjeliv. Det är
sannolikt att detta i sin tur har en negativ påverkan på kvinnors möjligheter att
etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden och satsa på företagande och
entreprenörskap. Dessutom är det sannolikt att det är en delförklaring till vissa
hälsoproblem och de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor. En implikation av
detta är att arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor i Sverige och Jämtland skulle
kunna stimuleras genom att införa någon av de diskuterade, eller andra, insatser
som syftar till att underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta samtidigt som de har
familj.
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5 ”Det lilla extra” – om ekonomiseringen av vård och omsorg
och det meningsfulla arbetet
Kristina Zampoukos
Hösten 2002 inleddes ett forskningsprojekt om deltidsarbetslöshetens orsaker och
effekter vid Arbetslivsinstitutet. Inom ramen för detta projekt var jag bland annat
följeforskare i två norrländska kommuner där man prövade olika modeller för att
minska deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg. Deltidsarbete och
deltidsarbetslöshet var och är fortfarande mycket vanligt inom vissa branscher,
däribland vård och omsorg. En av de politiska parollerna var vid samma tidpunkt
”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.”
Varför är det då så vanligt med deltidsarbete/deltidsarbetslöshet inom vård och
omsorg? Forskningen pekar ut ett antal förklaringar. Dels är deltidsarbetet och
timanställningarna ett sätt för arbetsgivaren att organisera arbetet så att man klarar
av arbetstopparna (i regel morgnar och kvällar). Dels är arbetet så fysiskt och
psykiskt krävande att de anställda själva (i den mån de har råd) föredrar deltid.
Forskning kring deltidsarbete/deltidsarbetslöshet pekar också på att deltidsarbetet
för kvinnor i familjebildande ålder kan vara det som möjliggör just kombinationen
yrkesliv och vårdansvar för barn. Omvänt kan man givetvis också hävda att det är
just vårdansvar och att detta vilar på kvinnan som omöjliggör heltidsarbete
(Forssell 2003). Den som är inskriven på arbetsförmedlingen som deltidsarbetslös
(eller arbetslös med timanställning) har också haft möjlighet att fylla ut inkomsten
med a-kasseersättning. Sannolikt har såväl arbetsgivare som anställda dragit fördel
av detta.5
I denna text fokuserar jag på kvinnor som arbetar hel- eller deltid inom vård och
omsorg. Mina empiriska exempel härrör från Övertorneå, Piteå (Norrbottens län)
och Högsby (Kalmar län), men den problematik vad gäller exempelvis stora
avstånd och gleshet, arbetsmarknadens funktion och innehåll samt (bristen på)
valmöjligheter för kvinnor och män torde gälla för en stor del av
norrlandskommunerna och därmed även för Jämtland. Jag kommer dessutom att
beröra problem som gäller för branschen som helhet.
Kapitlet bygger i huvudsak på tre tidigare rapporter varav två författats inom
ramen för ovan nämnda forskningsprojekt (Zampoukos 2005; 2006; 2007). Analysen
i dessa rapporter har utgått från tre samverkande perspektiv:
 konsekvenserna av en ojämn regional utveckling och rumslig arbetsdelning för
den kommunala ekonomin och lokala/regionala arbetsmarknaden
 lokala genuskontrakt
 flexibel organisering av arbetet

5 Reglerna för att som deltidsarbetslös erhålla ersättning från a-kassan har från och med
april 2008 skärpts. Antalet ersättningsdagar har sjunkit från 300 till 75.

61

I rapporterna rör jag mig mellan olika skalnivåer; det globala (i form av bland
annat diskussioner om kommunens position i en global ekonomi), det lokala (till
exempel kommunen, arbetsmarknaden), arbetsplatsen och individen.
Rapporterna bygger bland annat på intervjuer med vård- och omsorgsanställda,
kommunala tjänstemän, politiker samt representanter för arbetsförmedlingen.
Dessutom har jag haft tillgång till ett tjugotal dagböcker skrivna av kvinnor
anställda inom vård och omsorg i Piteå kommun. Empirin i föreliggande text
bygger till stor del på utsagor som gjorts under åren 2002-2006 vilket kan vara värt
att hålla i minnet.
Kapitlet består av ett antal betraktelser eller ”nedslag”. I botten av dessa vilar en
förtvivlan över ekonomiseringen av vård och omsorg och de arbetsvillkor som
präglar denna bransch. När pusselbit läggs till pusselbit framstår motsägelser och
vad som kanske kan beskrivas som dribblingar och finter; att man till exempel på
kommunal nivå (vilket blev särskilt tydligt i Övertorneå) å ena sidan kan tala om
delaktighet och empowerment och å andra sidan undandrar möjligheterna till reellt
inflytande för personalen. Eller att man under dåliga tider decentraliserar ansvar
och kostnader för vård och omsorg från stat till kommunal nivå för att sedan, då
budgetproblemen poppar upp igen i form av sjukfrånvaro, skriver om
försäkringskassereglerna så att sjukfrånvaro kan förvandlas till sjuknärvaro. I detta
kapitel lyfter jag särskilt fram hur en i allmänhet svår strukturell situation och
krympande kommunal ekonomi inverkar på organiseringen av vård- och
omsorgsarbetet och i förlängningen på de anställdas hälsa. De frågeställningar som
jag försöker besvara och/eller diskutera lyder som följer:
Vilken betydelse har rummet och det lokala för organiseringen av vård- och omsorgsarbetet
samt för genusrelationerna?
Vad sker med de vård- och omsorgsanställdas upplevelser av att utföra ett meningsfullt
arbete i en organisation som genomgår återkommande nedskärningar?
I vilken mån kan strävan efter att utföra ett meningsfullt vård- och omsorgsarbete i en hårt
slimmad organisation komma till uttryck som sjukfrånvaro/sjuknärvaro?
Texten disponeras på följande vis:
En Pitekvinnas beskrivning av sin vardag blir utgångspunkten i det inledande
avsnittet där jag försöker åskådliggöra hur geografi, ekonomi och genus hakar i och
förstärker varandra och hur genuskontraktet ritas upp mellan dessa ”fixpunkter”. I
nästa avsnitt sammanfattas några iakttagelser vad gäller vård och omsorg som
bransch – krympande resurser och växande behov av denna typ av välfärdstjänst,
lösningar som prövas och de effekter som detta för med sig för baspersonalen.
Därefter följer ett avsnitt om politiker och tjänstemän i glesbefolkade kommuner
som upplever att deras händer är bakbundna och att det kan kosta pengar att spara
pengar. Det handlar också om det att hålla budget blir viktigare än att hålla om
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Ruth6. En diskussion om ”empowerment” och om omyndigförklarande förklätt till
bemyndigande tar vid i nästa avsnitt. Vad har baspersonalen egentligen för
inflytande över den egna arbetssituationen? Nästa avsnitt behandlar meningen
med (arbets)livet som för denna grupp vård- och omsorgspersonal kan sägas bestå
i att ge vårdtagarna ”det lilla extra”. ”Det lilla extra” är handlingar av omsorg som
ligger på marginalen och som sällan hinns med i den slimmade, omorganiserade
organisationen, men som kanske borde utgöra det självklara. Detta leds sedan över
i ett avsnitt som handlar om hon som är sjuk - på jobbet eller hemma. Här
behandlas även i korthet regionala skillnader i sjukfrånvaro. Avsnittet som följer
flyttar perspektivet till den politiska ekonomin och konflikten mellan å ena sidan
det att ha ett välfärdssamhälle värt namnet och en mänsklig nivå på vård och
omsorg, och å andra sidan ett system där kommunerna förväntas konkurrera med
varandra om ett rörligt kapital. Avslutningsvis görs några reflektioner kring
skillnaden mellan att vara politiskt ansvarig och att ta personligt ansvar.
Genuskontrakt och genusuppdelade arbetsmarknader
En kvinna, 35 år gammal vid skrivtillfället, beskriver sin vardag:
Tisdagen den 14/9 2005
Upp 06.00. Spöregn. Pojken trött när vi cyklar till fritids vid 7-tiden.
Nu börjar hemtjänstens tyngre tid med tanke på vädret. Vår och sommar är det härligt att
cykla mellan vårdtagarna. Motigare vid dåligt väder höst och vinter. --Jobbar 7.30 till 15.00 idag. Spenderar hela förmiddagen hos en av ”mina” vårdtagare.
Frukostbestyr, dusch, städning. Skönt att vara på ett ställe. På eftermiddagen har jag en tur
med daglighjälpar. Nu har regnet slutat. Hastar iväg till fritids, hämtar pojken som leker
och har kul. Tur att han trivs när man jobbar. Till ICA för att handla middagsmat.
Läxläsning tillsammans med dottern. Middag. Kastar in en sockerkaka eftersom sonen
har utflykt imorgon och önskar detta till fika. Lägger barnen, sambon somnar i soffan.
Tvättar och ”packar” för imorgon. Ska försöka gå på gympa med grannen imorgon, om hon
får barnvakt. Behöver nog det för att bli lite piggare. Skyndar mig i säng för ny arbetsdag
imorgon.
Arbetsmarknaden i Piteå, men framförallt i Övertorneå, är starkt begränsad vad
gäller till exempel antalet arbetstillfällen och branscher. I båda kommunerna utgör
vård och omsorg den största näringsgrenen räknat i antal sysselsatta.
Arbetsmarknaden är könssegregerad. Kvinnorna är överrepresenterade inom vård
och omsorg, männen inom tillverkning och utvinning, handel och kommunikation.
Även om mäns och kvinnors traditionella arbetsmarknader ”på kartan” tycks vara
separerade, är de också förbundna med varandra. Om exempelvis den traditionellt
manliga pappers- och massaindustrin i Piteå inte klarar att konkurrera kan detta så
småningom få effekter för den kommunala ekonomin via bland annat minskade
skatteintäkter. En nedskärning, nedläggning, eller flytt av industrin kan medföra
6

Här refererar jag till Ruth i Ingela Wahlgrens avhandling ”Vem tröstar Ruth?”
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att kommunen står inför utflyttning, ökat bidragsberoende, större utgifter och
krympande skatteunderlag, något som i sin tur kan påverka vård- och
omsorgsarbetet. Offentlig tjänsteproduktion är på detta vis beroende av
näringslivet i kommunen, och kvinnornas arbetsmarknad är beroende av männens
arbetsmarknad.
Då valmöjligheterna på arbetsmarknaden är begränsade är också rörligheten,
det vill säga branschbyten och arbetsplatsbyten, låg. Såväl Piteå som Övertorneå
har genomgått omfattande omstruktureringar, bland annat inom skogsindustrin,
som inneburit en försvagning av den traditionellt manliga arbetsmarknaden. I
Övertorneå är arbetslösheten liksom andelen förtidspensionärer i jämförelse med
riket anmärkningsvärt hög. Den manliga arbetslösheten är större än den kvinnliga
arbetslösheten, medan den kvinnliga deltidsarbetslösheten är större än den manliga
deltidsarbetslösheten.
Stora eller förhållandevis stora avstånd innebär, åtminstone för en barnfamilj,
att en av föräldrarna kan pendla till sitt arbete medan den andra föräldern måste
finnas i närheten av barnen. Andelen män som pendlar till arbeten i andra
kommuner eller län överstiger andelen kvinnor. I Övertorneå berättade man också
att männen ibland arbetade på annan ort, långt hemifrån. Kvinnorna tenderar i
högre utsträckning att vara platsbundna, medan männen är geografiskt rörliga.
Kvinnornas platsbundenhet resulterar i en arbetsmarknad som är både geografiskt
och innehållsmässigt mindre än männens. Vidare arbetar kvinnorna i högre
utsträckning deltid, medan männen arbetar heltid.
Männens rörlighet är beroende av kvinnornas platsbundenhet och vice versa.
För att männen ska kunna arbeta heltid, kanske pendla och vara fysiskt
frånvarande under en längre period så måste kvinnorna stanna kvar och ta
huvudansvaret för hem och barn. Samtidigt innebär kvinnornas deltidsarbete, låga
inkomster och ansvaret för hem och barn att mannen överordnas som
huvudförsörjare. Genusrelationerna finns där från början i en av tradition
könssegregerad arbetsmarknad och traditionen upprätthålls bland annat eftersom
den lokala arbetsmarknaden är svag och alternativen (för både kvinnor och män)
upplevs som för få och/eller dåliga.
Geografi, ekonomi och genus hakar i varandra och mellan dessa dras
konturerna av ett genuskontrakt upp. Som dagboksanteckningen i inledningen av
detta avsnitt visar är vardagen fylld av aktiviteter samt planering och förberedelser
för egna och andras aktiviteter. Och till sist skyndar hon sig i säng för att orka med
morgondagens arbete.
Är hon då inlåst? I den lokala/regionala strukturen, i branschen, i
genusrelationerna på arbetsmarknaden och i hemmet - allt samtidigt? Jag vet inte
vad hon själv anser om detta. Som utomstående observatör skulle jag säga att hon
är mer inlåst än en kvinna i samma bransch men i en stad som exempelvis Uppsala
eller Linköping.
Ovanstående avsnitt har i huvudsak syftat till att visa på rummets och det
lokalas betydelse för den kvinnligt dominerade vård- och omsorgssektorn samt för
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genusrelationerna. I det följande kommer allmänna villkor, såsom krympande
resurser och omstrukturering av vård och omsorg att stå i fokus.
En omöjlig ekvation
Vårdreformer och en förändrad fördelning av ansvar mellan stat, kommuner och
landsting påverkar såväl organisation, arbetssätt och arbetsinnehåll inom
kommunal vård och omsorg. Kommunernas uppgifter har under 1990-talet blivit
flera, utan att resurserna utökats i motsvarande grad. I ett antal rapporter varnar
man för att kommunerna står inför betydande ekonomiska och demografiska
utmaningar (Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet 2003; Westholm et
al 2004). Andelen äldre växer samtidigt som andelen förvärvsarbetande sjunker.
Detta innebär att behovet av vård och omsorg ökar medan skattebasen minskar.
Även om tendensen med en åldrande befolkning kan sägas vara allmän för hela
Sverige så finns givetvis regionala skillnader och regioner där den demografiska
utvecklingen blir mer påtaglig såväl ekonomiskt som socialt, exempelvis
kommuner som brottas med både en avfolkning och en åldrande befolkning.
Krympande resurser och växande behov innebär att Sveriges kommuner måste
söka nya lösningar för att klara av uppdraget att leverera välfärdstjänster till sina
medborgare. På socialförvaltningarna anpassas därför idéer om platta
organisationer, ”lean production” och ”just in time” till vård- och omsorgssektorn.
Det kan till exempel handla om att renodla och skära bort allt som inte betraktas
som ”kärnverksamhet”. Det kan handla om att personalen ska vara rörlig i tid och
rum för att maximera resursutnyttjandet, det vill säga vård och omsorg ska utföras
då och där det behövs ”just in time”. Knutet till personalens rörlighet och
arbetsrotation finns också förhoppningar om lärande och verksamhetsutveckling.
Ytterligare ett inslag i omstruktureringen av vård och omsorg kan vara att etablera
samarbeten med frivilligorganisationer (se Danielsson & Overud i denna rapport).
Vidare sker en decentralisering av administrativa uppgifter från ledning till
mellanchefer och vidare till baspersonalen. En ökad differentiering av
vårdtagare/boende betyder att personalen måste ha beredskap att hantera
komplexa och föränderliga situationer. Allt som allt innebär detta att kraven på
personalens kunskaper har förändrats, vilket naturligtvis inte utgör ett problem i
sig. Problemet ligger istället inbäddad i en omöjlig ekvation; ett allt tyngre vårdoch omsorgsarbete, fler och mer varierade arbetsuppgifter till samma eller helst en
reducerad kostnad.
Först kommer budgeten
Att hålla budgeten är överordnat allt annat. Det är inte visioner om det goda
arbetet och den goda omsorgen som blir vägledande för handling. Det sa han rent
ut, den uppgivne socialtjänstchefen.
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De kommuner som jag studerat uppvisar några gemensamma drag. Minskande
skatteunderlag till följd av avfolkning och/eller en åldrande befolkning leder till
återkommande besparingar och nedskärningar inom vård och omsorg.
Projekt sjösätts i syfte att effektivisera resursutnyttjandet och förbättra arbetets
organisation. Ständiga budgetproblem gör processen ryckig och osäker7 och det
dilemma som kommuner med dessa förutsättningar ställs inför framgår med all
önskvärd tydlighet: Att spara pengar kostar pengar. Förändring kräver tid, tid är
pengar och innan nya idéer ”satt sig” i en organisation har budgeten redan krympt
ytterligare och medel för verksamhetsutveckling saknas. Att spara pengar blir
omöjligt för den som inte redan har.
Politiker och tjänstemän hamnar i en situation där budgeten styr verksamheten
och där politik och planering blir reaktiv snarare än aktiv. Detta innebär att man får
ett sätt att handla som är flexibelt i den meningen att man i första hand reagerar på
förändringar, inte agerar för förändringar. Resultatet är en ständigt förfinad
minimiorganisation där normerna för vad som är en acceptabel nivå på omsorgen
successivt sjunker.
En hund som skäller falskt
Onsdagen den 1/9 2005
Arbetar 07.00 till 16.00. Mycket funderingar, prat och oro kring nedskärningar inom
äldreomsorgen. En och en halv tjänst ska bort. Vi ska bilda en arbetsgrupp som ska titta
över våra arbeten. Vem vill vara med i den? Vi ska ta bort arbeten för oss själva. --”Empowerment” lanserades under 1960-talet inom den sociala aktivitetsideologi
som växte fram i USA vid denna tidpunkt. Joel Hedegaard (2005) refererar i en
uppsats bland annat till Paulo Freire, en brasiliansk pedagog som från 1940-talet
och framåt utvecklade en pedagogik med syfte att uppmuntra de fattigas
självständighet.
Hedegaard diskuterar hur begreppets innehåll har förändrats och hur det
numera används i en rad skilda sammanhang. Själv blev jag uppmärksammad på
”empowerment” i samband med det tidigare nämnda forskningsprojekt vid
Arbetslivsinstitutet. ”Empowerment” jämsides med ”delaktighet” utgjorde ett
explicit inslag i den ena kommunens managementfilosofi, medan det var implicit i
den andra. Det var något som retade mig med detta ”empowerment”. Vad eller
vem är det som lägger ”empowerment” i områdeschefens mun, samtidigt som hon
vet att verksamheten står inför ytterligare nedskärningar och besparingar? Kluven
tunga. En hund som skäller falskt.
Att som i Övertorneå tala om ”empowerment” och att de anställda har
inflytande över arbetet, att de kan påverka innehållet i arbetet, det låter bra. Men
det visar sig att också detta utgör ett led i decentraliseringen av arbetsuppgifter;
personalen ska avlasta närmaste chefen med ett antal administrativa
7

Piteå utgör här på sätt och vis ett undantag. Se Zampoukos 2005, a. a.
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arbetsuppgifter och därför behöver de nu tränas i självständigt tänkande och
beslutsfattande. Utökade arbetsuppgifter paketeras som inflytande och delas ut till
de (som uppfattas som) maktlösa. Samtidigt ska verksamheten självklart bedrivas
inom given – eller för all del krympande - budget. Istället för bemyndigande blir
detta snarare en form av omyndigförklarande, och istället för maktfördelning en
lektion i maktutövning. ”Empowerment”. Varsågod och svälj.
Meningen med vård- och omsorgsarbetet
Måndagen den 5/7 2005
Kvällsrutten börjar. Ska hinna besöka många på kort tid. Mest tillsyn, mat, medicin,
stödstrumpor. Försöker sitta en stund hos alla för en pratstund. Man skulle vilja sitta länge
hos många, bara för att prata. Tyvärr beviljas inga tider till sånt. Inte alltid roligt att åka
iväg när någon vill prata för att den känner sig ensam.
Fredagen den 9/7 2005
Då börjar helgen. Startar upp med att jobba kväll. Har en vårdtagare som är nyss
hemkommen från lasarettet. Medicinskt färdigbehandlad. Kanske det, men hon klarar inte
toabesöken själv. Fyra larm från henne, vilket innebär att hela kvällen blir mycket stressig.
Man känner att de andra vårdtagarna kommit i kläm i kväll vilket gör att man inte själv
mår bra--Jag och hon som jag jobbade med ventilerar med varann innan vi åker hem. Det är ibland ett
måste att man får gå igenom det man varit med om. Känns nästan som att man inte fått
göra jobbet som det ska efter en sådan kväll.
Arbetet är roligt när man har tid att ge vårdtagarna ”det lilla extra”. När man får gå
hem från sitt arbete utan att ha dåligt samvete. När man får tid att verkligen ägna
sig åt de gamla. Då blir arbetet meningsfullt. Man kan förstås fråga sig hur det
kommer sig att hårtvätt, hjälp att klippa tånaglarna och att prata med en vårdtagare
blev ”det lilla extra” istället för det självklara?
Att möta och bemöta den andra människan. När man inte, på grund av
slimmade organisationer och pressade scheman, hinner möta den andra människan
och hennes behov så mår man dåligt. Man mår dåligt därför att man tvingas
reducera den andra människan och samtidigt också sig själv. Stympning och
självstympning. Kan det rentav vara så att det är bristen på mening, vid sidan av
arbetets fysiska tyngd, som gör kvinnor i denna bransch sjuka? Eller är det kanske
till och med så att när resurserna inte räcker, när händer saknas, då tar man i lite till
och lite till. För att behålla både sin egen och vårdtagarnas värdighet. För att arbetet
inte ska förlora sin mening. Och det pris man får betala sätter sig i den egna
kroppen.
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Helt sjukt!
Av statistiken över sjukfrånvaro och ohälsa kan man utläsa att det är vanligt att
kommun- och landstingsanställda (i huvudsak kvinnor) är sjuka. Det är vanligt att
dessa är 55 år gamla eller äldre. Statistiken visar även att det finns stora regionala
skillnader. Norr om Stockholm finns den största andelen med sjukpenning eller
förtidspension. Norrbotten, Västerbotten samt Jämtland är de län där utgifterna för
sjukpenning och förtidspension är störst. Det handlar om regioner som
karakteriseras av gleshet och stora avstånd, regioner som i hög grad är beroende av
offentliga arbetsgivare och där valmöjligheterna på arbetsmarknaden är
begränsade.
En ensamstående kvinna, 55 år gammal, rapporterar:
20/9 2006
Vaknade inatt med jätteont i vänster arm och i nacken. Jobbat delad tur och det var
smärtsamt.
22/9 2006
Gick till jobbet för att jobba 6 timmar av 8, det vill säga karensen. Annars har jag inte råd
att vara sjukskriven. --28/9 2006
Läkarbesök. Sjukskriven. Ska få tid till röntgen och sjukgymnastik. --Sjukskrivningar och sjukfrånvaro registreras och framställs som ett
samhällsproblem. Sjukfrånvaro synliggörs. När det gäller sjuknärvaron är denna
mer diffus, den registreras inte och förblir den enskildes problem.
En studie av Gustafsson & Szebehely (2005) visar att två tredjedelar av de
anställda inom äldreomsorgen i åtta undersökta kommuner går till jobbet fast att de
enligt egen bedömning borde ha stannat hemma av hälsoskäl. I samma
undersökning uppmärksammas även kroppslig och psykisk trötthet. Här finner
man att tröttheten är ”allra mest utbredd bland dem som både uppger sig ha för
mycket att göra i arbetet och som dessutom känner sig otillräckliga därför att
hjälptagarna inte får rimlig hjälp”. Sjuknärvaron är förknippad med en starkt ökad
psykisk och fysisk trötthet (se även Karlquist i denna rapport). Gustafsson och
Szebehely efterlyser fördjupade studier angående sjuknärvarons orsaker.
För att illustrera sjuknärvaron, hur den sjuknärvarande resonerar och vilka
”systemfel” hon stöter på kan vi vända oss till en av dagboksförfattarna, en 35-årig
kvinna som arbetar deltid. Hon berättar inledningsvis om hur hon trots allvarliga
ryggproblem fortsätter att gå till jobbet eftersom det är semestertider och hon inte
vill lämna varken sommarvikarierna eller vårdtagarna utan stöd från ordinarie
personal.
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Tisdagen den 20/7 2005
---Ryggen är helpaj!! Men jag kan ju inte sjukskriva mig nu. Jag har ju just haft semester,
och under pågående semesterperioder vill man absolut inte sjukskriva sig.--Onsdagen den 4/8 2005
---Efter en timmes arbete känns det som att ryggen gått av. Men jag jobbar på. Arbetar bara
4,5 timmar så det måste gå!--Hon kontaktar vårdcentralen och läkaren skriver ut smärtstillande åt henne,
samma sort som hon tagit förut.
---Han tycker dock jag ska ta en tid hos en doktor, men jag avböjer. Varför? Jo, jag vet hur
det blir. Eventuellt blir jag deltidssjukskriven – och det funkar inte! Jo, om jag jobbat heltid,
men inte på 75%. Det anställs ingen som fyller ut min deltidssjukskrivning, vilket innebär
att samma jobb, samma vårdtagare ska hinnas med PÅ MYCKET KORTARE TID!!--Fredagen den 19/11 skriver en annan kvinna:
---Mycket jobbig dag, en sjuk, så det blev mer för oss andra. Delade på hennes sysslor.
Dessutom två städ och larmtelefonen som ringde.--Solidaritet med vårdtagare, med övriga i personalgruppen och det egna
inkomstbortfallet
återkommer
som
förklaringar
till
sjuknärvaron
i
dagboksförfattarnas redogörelser. Sjukfrånvaro och sjuknärvaro är givetvis inget
annat än två sidor av samma mynt, och den som är sjuknärvarande en längre
period syns så småningom i sjukfrånvarostatistiken, samtidigt som den
sjukfrånvarande mycket väl kan gå över i sjuknärvaro. I sammanhanget kan man
fråga sig vad de nya sjukförsäkringsregler som trädde i kraft i juli i år egentligen
kommer att innebära för vård- och omsorgsanställda. Kommer en deltidsarbetande
kvinna inom vård och omsorg att ha råd att sjukskriva sig? Kommer sjukfrånvaron
att minska, samtidigt som (den osynliga) sjuknärvaron ökar?
Det rörliga kapitalet
Att attrahera investeringar och arbetstillfällen och att generera ekonomisk
utveckling (i konkurrens med en mängd andra platser) är vad som gäller för den
lokala såväl som regionala politisk-administrativa nivån. Det handlar om att
iscensätta och skapa resurser som kan locka till sig kapitalflöden och stärka det
lokala näringslivet.
Varje region/kommun utvecklar sina strategier för att kunna konkurrera om
investeringar. I detta spel har spelarna emellertid inte samma förutsättningar; man
tävlar inte på samma villkor. Det finns en tendens att de som redan har får mer och
de som har mindre får än mindre. De stora städerna växer, de glesare regionerna
blir än glesare. Det skapas en hierarki av regioner med olika förutsättningar. Inom
kulturgeografin kallas detta för ojämn geografisk utveckling.
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I en global, snabbföränderlig ekonomi blir det allt viktigare men samtidigt också
svårare för kommunerna att skaffa sig kontroll över den lokala utvecklingen i
allmänhet och näringslivsutvecklingen i synnerhet. Den kommunala ekonomin
(och således också kvinnornas traditionella arbetsmarknad) är beroende av ett de
skatteintäkter som näringslivs- och befolkningstillväxt genererar. En starkare lokal
arbetsmarknad innebär också fler alternativ för den som (av vilka skäl det än är)
inte vill eller kan flytta/pendla. De kommuner som inte klarar detta riskerar att
hamna i en nedåtgående spiral och en reaktiv politik och planering. Denna är
förvisso flexibel i så måtto att den anpassar sig efter de ständigt förändrade
förutsättningarna, men det är en flexibilitet som ger uttryck för vanmakt.
Genom decentraliseringen till den regionala och lokala nivån att i hög
utsträckning själva hantera situationen inom en rad politikområden skapas en
politik på dessa nivåer som är anpassad efter de egna förutsättningarna. Då
förutsättningarna på den regionala/lokala nivån ändras, ändras även strategier och
handlande. På så vis ger den nationella politiken ett utfall av både differentiering
och flexibilitet. Detta är naturligtvis i någon mening lovvärt eftersom det kan vara
en väg mot ökat självstyre och självständighet. Men det kan också - för resurssvaga,
stagnerande regioner/kommuner - vara ett system som bevarar status quo eller
kanske till och med förvärrar situationen.
Att inkorporera flexibiliteten i handlandet på olika nivåer kan betraktas som ett
sätt att hantera en föränderlig och svårförutsägbar ekonomi. Frågan är kanske vad
differentieringen och flexibiliteten egentligen tjänar för syften? Finns det en risk att
man spelar ett rörligt kapital i händerna? Självklart finns det en sådan risk, det är
på sitt sätt en del av syftet med en politik för flexibilitet och differentiering.
Problemet är bara det att en förutsättning för att ha ett välfärdssamhälle värt
namnet och en mänsklig nivå på vård och omsorg är att den enskilda kommunen
kan attrahera och/eller generera kapital.
Dribblingar och finter
I början av detta kapitel får vi möta en 35-årig kvinna och hennes vardag. Hon har
två barn, sambo och arbetar deltid inom hemtjänsten i Piteå. Rum, ekonomi och
genus samspelar på ett specifikt sätt och sätter upp vissa ramar för hennes tillvaro.
Hennes handlingsutrymme är begränsat; eftersom valmöjligheterna på
arbetsmarknaden är få och pendling inte ses som ett alternativ varken av henne
själv eller av sambon, blir hon kvar. Dessutom – vem har tid att stanna upp och
reflektera över sina möjligheter när jobb, familj och hem kräver sitt?
Även ansvariga politiker och tjänstemän har begränsat handlingsutrymme, i
kommuner av Piteås storlek men framförallt i de mindre kommunerna. Ökat behov
av äldreomsorg, färre förvärvsarbetande och krympande resurser motiverar
kontinuerliga omstruktureringar och nedskärningar. Budgeten överordnas allt
annat.
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Delaktighet och ”empowerment” lovordas och framhålls som mycket viktigt både
ur arbetsmiljösynpunkt och ur hälsosynpunkt. Samtidigt rycker man undan mattan
för dem som står på den.
Vård- och omsorgsarbetet blir allt tyngre och innehåller både fler och mer
varierade arbetsuppgifter. Samtidigt får det inte kosta. Man skär och man skär. Det
är en ekvation som inte går ihop – problemen skjuts på framtiden. Kanske inleddes
detta under 1990-talets finanskris och bantning av offentlig sektor. Kanske inleddes
detta då statsfinanserna skulle saneras och ansvaret (samt inte minst kostnaden) för
bland annat vård och omsorg decentraliseras. Men så dyker problemen upp igen,
nu i form av sjukfrånvaro och/eller sjuknärvaro. Kvinnorna, deras kroppar, hamnar
så i kläm mellan stat och kommun och kostnaden bollas än hit, än dit.
Om detta är sant, hur kan det då bara fortgå? Vad säger det om makten? Det är
givetvis en enorm skillnad mellan att vara politiskt ansvarig och att ta personligt
ansvar. Det är givetvis också helt skilda saker att hyfsa statistiken och att ha
individens eller yrkesgruppens livskvalitet för ögonen. Dribblingar och finter. Men
kanske dribblar makten till slut bort sig själv?
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6 Ledarstilar, kontroll, nätverk och finansiell prestation i små
och medelstora företag i jämtland
Patrick Millet
Inledning
En allmän uppfattning både inom näringslivet och inom forskning är att
ledarstilen i ett företag har betydande påverkan på företagets struktur, strategi och
välmående. Detta är framförallt aktuellt för små och medelstora företag (Daily M fl
2002). Inom många akademiska discipliner har förhållandet mellan företagande,
nätverk och finansiell prestation inom näringslivet blivit ett viktigt
forskningsområde. Detta område studeras till exempel inom ekonomi,
ledarskapsstrategi, organisationsteori och psykologi. I denna studie ligger
tonvikten av psykologiska aspekter på ledarstil, nätverksskapande och finansiell
prestation inom små och medelstora företag.
För att få en övergripande förståelse av hur nätverk och finansiell prestation
skapas bland små och medelstora företag är det nödvändigt att undersöka om och
hur olika ledarstilar påverkar företagens deltagande i och utnyttjande av nätverk,
samt hur de bidrar till goda finansiella prestationer.
Föreliggande artikel är en del av en stor studie, som har haft som syfte att
beskriva några aspekter av förhållandet mellan nätverksskapande, finansiella
prestationer och ledarskap.
Centralt för denna studie är att utforska förhållandet mellan begreppet kontrolllokus (locus of control) och hur chefer för små och medelstora företag uppfattar och
värderar sina företags deltagande i nätverk och hur chefers kontroll-lokusorientering eventuellt påverkar företagens finansiella prestationer.
Antagandet som görs här är att skillnader i hur företagsledare uppfattar,
använder och värderar nätverk påverkar såväl respektive företags organisation
som dess affärsmässiga utveckling, som t ex finansiella prestationer. Av särskilt
intresse är hur ökad kunskap om olika ledarstilar kan ge en bättre övergripande
förståelse av de processer och strukturella mönster som uppstår i byggandet och
användandet av nätverk och företagets finansiella utveckling.
Total ingår 160 små och medelstora företag i ett mindre industriområde i
Östersund. Det psykologiska begreppet kontroll-lokus används som huvudvariabel
för att undersöka hur användande och värderande av nätverk uppfattas, samt hur
det influerar den finansiella utvecklingen.
Begreppet kontroll-lokus (Locus of control)
Lefcourt förklarar begreppet så här: “Locus of control refers to assumed internal
states that explain why certain people actively, resiliently, and willingly try to deal
with difficult circumstances, while others succumb to a range of negative
emotions” (Lefcourt 1991, s. 413). Enkelt uttryckt handlar kontroll-lokus om
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människors beteenden; varför vissa individer inte lyckas agera i sitt eget intresse
för att skapa situationer som kan vara fördelaktiga för dem, eller ge direkta
belöningar i olika delar av livet.
Kontroll-lokus har undersökts inom många olika grenar av psykologin. De
empiriska belägg som idag finns att tillgå kommer till exempel från forskning
kring inlärning (Dollinger 2000), ledarskap och beteende i organisationer (Boone
van Olffen m fl 1988), och företagsamhet (Hansemark 2003;, Boone van Olffen m fl
1997).
Rotter själv definierade kontroll-lokus som en generaliserad förväntan
beträffande intern eller extern kontroll (1966). Föreställningen om intern eller
extern kontroll avser i vilken utsträckning en individ anser att händelser påverkas
av hans/hennes eget beteende, eller av relativt beständiga personlighetsdrag hos
honom/henne. Denna uppfattning hos en individ förmodas vara relativt oberoende
av sammanhanget. Individer som i högre grad förlägger kontroll-lokus inom sig
själva tror att de kan påverka skeenden genom egen förmåga eller kunskap, eller
genom egna personlighetsdrag. Dessa individer benämns som ”internt
orienterade”. Individer som i högre grad placerar kontroll-lokus utanför sig själva
upplever att händelser bestäms av yttre faktorer som t.ex. turen, slumpen eller
ödet. De kan också anse att andra, mera inflytelserika, människors agerande är
avgörande för vad som kommer att ske, eller vara av uppfattningen att det är
omöjligt att förutse olika skeenden p.g.a. att verkligheten är alltför komplex. Dessa
individer benämns som ”externt orienterade”. Det bör betonas att kontroll-lokus
inte avser något specifikt skeende, utan att begreppet avser en övergripande
föreställning hos individer om deras förmåga att lösa problem. Frågan är i vilken
grad en individ uppfattar att hans/hennes eget beteende står i direkt relation till
mål som ska uppnås, oavsett vilka mål det är fråga om.
White (1965) sammanfattar detta i korthet som att upplevd kontroll delvis är en
återspegling av en individs övergripande känsla av självförtroende och upplevelse
av det egna jaget. Han/hon kan uppleva sig som hoppfull, med en otvungen
inställning till omvärlden. Eller så kan han/hon uppleva sig som ett förtvivlat offer
vars liv kontrolleras av andra, och vars möjligheter att själv förändra sin situation
är små. Rotter (1992) menar att kontroll-lokus har betydelse för den viktiga frågan
om vilka tekniker för problemlösning en individ använder. På så sätt hör kontrolllokus samman med sådant som planering, uthållighet, övning, analyserande av
situationer, informationssökning och användande av ny information och kunskap i
syfte att uppnå bestämda mål. Utifrån detta resonemang spelar alltså kontrolllokus en central roll i hur människor fungerar i vardagliga situationer som är nya,
ovissa eller föränderliga. Denna typ av situationer upplever företagsledare
dagligen, och föreliggande arbete handlar specifikt om upplevelsen av att driva ett
mindre företag i landsbygdsmiljö.
Det är också viktigt att betona att begrepp som kontroll-lokus inte ska ses som
personlighetsdrag. De bör snarare ses som föreställningar som skapats hos en
individ, och som kan förändras genom att individen får nya erfarenheter (Skinner
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1995; Lefcourt 1982). Jag menar att detta har stor betydelse för beteenden inom
organisationer, och i synnerhet för ledare för små företag, eftersom deras beteende
kan utöva kraftig påverkan på deras företags kontakter med andra företag och
övriga aktörer på marknaden.
Ledarbeteende och kontroll-lokus
Forskning visar att kontroll-lokus är ett viktigt begrepp för att förklara
ledarbeteende (Spector 1982). Spector visade att det föreligger ett samband mellan
kontroll-lokus och ledarskap och att ledarstilar skiftar beroende på om ledaren är
internt eller externt orienterad, exempelvis tycks internt orienterade ledare vara
mer målinriktade än externt orienterade. Howell och Avolio (1993) undersökte 78
företagsledare, och fann att kontroll-lokus hade samband såväl med
”transformational style” som med affärsenhetsresultat. Ward (1993) studerade 88
ledare för mindre företag i Indien, Honduras, USA och Irland. Han kunde påvisa
ett säkert samband mellan intern orientering beträffande kontroll-lokus och
framgång i affärslivet. Boone, Brabander och Hellemans (1996, 2000) genomförde
en studie av 39 ledare för mindre företag i Holland. De kom till slutsatsen att
kontroll-lokus hade direkta effekter på mindre företags resultat, och att man
utifrån en enskild företagsledares kontroll-lokus i hög grad kan förutse huruvida
hans/hennes företag kommer att bli framgångsrikt. Chebat och Zuccaro (1992)
undersökte sambandet mellan marknadschefers föreställningar om vad som ger
goda eller dåliga affärsresultat, och deras uppfattningar om huruvida de själva
kunde påverka affärsresultaten. De upptäckte ett direkt samband mellan
marknadschefernas kontroll-lokus och deras föreställningar om orsaker till
affärsmässiga framgångar.
Speciellt viktigt är att internt orienterade individer tenderar att tro att de kan
utöva en viss kontroll över situationer och över omgivningen (Strickland 1989). De
tror att de kan påverka eller kontrollera sin arbetsmiljö genom egna initiativ och
genom oberoende agerande. När det gäller nätverksskapande är det rimligt att
anta att internt orienterade individer kommer att försöka skaffa sig fler
affärskontakter (nätverk mellan olika företag) och kontroll än externt orienterade
individer, om de tror att sådana kontakter och sådan kontroll kan leda till positiva
resultat. Internt orienterade individer försöker kontrollera både resultaten av sitt
arbete och sin omgivning genom beteenden som baseras på egna initiativ. I de
sammanhang som behandlas i detta arbete kan sådana beteenden till exempel
innebära att företagsledaren söker affärskontakter som är potentiellt fruktbara, och
sedan försöker skapa relationer som han/hon tror kan leda till positiva resultat.
Internt orienterade individer kan i sådana sammanhang vara mera benägna att
analysera sina relationer och dra nytta av dem. Nyttoaspekterna kan innebära att
man lär sig nya sätt att minska produktionskostnader, att dela risktagande i nya
affärsprojekt med en affärspartner eller att göra det möjligt för anställda att
vidareutbilda sig. Om ansträngningarna leder till ekonomiska vinster är det rimligt

75

att internt orienterade ägare/företagsledare värdesätter nätverksrelationer högre än
de som är externt orienterade.
Strategiskt användande av nätverk
Tidigare forskning visar att nätverk kan göra det möjligt för företag att få tillgång
till olika slags information, nya marknader, ny teknologi, ny kunskap och andra
resurser (Gulati m fl 2000). Om man betraktar relationer och nätverk som en
affärsstrategi kan det finnas många olika skäl för företag att delta. Sådana skäl kan
exempel vara en vilja att minska sina produktionskostnader, skaffa sig ny kunskap
och öka sina marknadsandelar (Kale m fl 2000). I föreliggande arbete har följande
aspekter av nätverksskapande undersökts:
Nätverksaktiviteternas omfattning: Nätverksaktiviteternas omfattning bestäms
av hur många, och vilka typer av nätverk ett företag är delaktigt i, såväl på lokal
och regional nivå som på nationell och internationell nivå. Aktiviteternas mål är att
skapa vinster genom externa kontakter i sociala nätverk. Powell och Smith (1994)
menar att agerande som utförs i ekonomiskt, affärsmässigt syfte på detta sätt sker
omärkligt i ett företags sociala nätverk. Denna uppfattning baseras på antagandet
att tillägnandet av ny information är av stor vikt för att minska eventuell osäkerhet
i ett företags dagliga verksamhet, och ny information inhämtas ofta just genom
sociala nätverk. Informationssökande anses vara en central faktor i en organisation
(Granovetter 1985). Av detta kan man dra slutsatsen att ett genomtänkt och
effektivt skapande av sociala nätverk är ett mycket verkningsfullt sätt för företag
att få sina informationsbehov tillgodosedda. När företag skapar nätverk som till
fullo svarar mot deras behov måste de alltså vara medvetna om vilka potentiella
samarbetspartners som finns, och hur pass pålitliga dessa kan förmodas vara
(Gulati 1999). För att skaffa denna kunskap måste ägare/företagsledare aktivt söka
potentiella kontakter, vilket innebär att de måste avsätta tid och resurser till
nätverksskapande. Det antas att ett framgångsrikt nätverksskapande som bidrar
till goda affärsresultat gör att skapandet och upprätthållandet av nätverk kommer
att ges högre prioritet. Så småningom, när ett företag insett vilken affärsmässig
potential som finns i sociala nätverk, kommer nätverksskapandet som
affärsstrategi att bli en integrerad del av företagets verksamhet.
Den mängd nätverksaktiviteter ett företag deltar i och den mängd tid och andra
resurser som avsätts för att bygga och upprätthålla nätverk, är lika med utfallet av
nätverksaktiviteter i denna studie. Avsikten är att mäta omfattningen att ett
företags övergripande nätverksaktiviteter. Utifrån detta har följande hypoteser
formulerats:
- Hypotes 1a: Det antal nätverk ett företag är delaktigt i står i relation till den grad i
vilken ägarens/företagsledarens kontroll-lokus är internt orienterad. Detta innebär
att ju högre grad av intern orientering hos ägaren/företagsledaren, desto fler
nätverk är företaget delaktig i.
- Hypotes 1b: Ju större omfattningen av ett företags nätverksaktivitet är, desto
högre blir graden av intern orientering hos företagsledaren/ägaren.
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Minskning av produktionskostnader: Det finns många belägg för att en
huvudsaklig anledning för företag att delta i nätverk är att affärspartners kan
hjälpa företag att minska produktionskostnader (Gulati m fl 2000; Lind 2002). För
många små och medelstora företag är delandet av tillverkningsresurser en central
del i affärsstrategin (Bidanda m fl 1993). Var i produktionen samarbetet kan variera
beror på verksamhetens eller nätverkets natur (Lu 2000). Det övergripande målet
som eftersträvas i nätverkssamarbete är att hitta sätt att minska
produktionskostnader. För små och medelstora företag kan samarbete i syfte att
minska kostnader vara av stor vikt då det gäller till exempel transporter, ny
teknologi, utrustning och system för administration. Lind (2002) hävdar att det
finns bevis för att nätverksskapande mellan små och medelstora företag i Sverige
ofta baseras på en strävan att sänka produktionskostnader. Detta leder till följande
hypotes:
- Hypotes 2: Ju mera ett företag använder sig av nätverk för att sänka
produktionskostnader, desto högre blir graden av intern orientering hos
ägaren/företagsledaren.
Nätverks strategiska betydelse: Det är allmänt vedertaget att små och
medelstora företag som skapar och deltar i nätverk får utbyte av detta, och att
utbytet innebär sådant som annars skulle ha varit svårt och dyrt att skaffa. Utbytet
kan innebära allt från samordning av aktiviteter till att dela och fördela kunskap
och/eller resurser (Scott 2003). Granovetter (1994) hävdade följande: ” firms do not
conduct business as isolated units, but rather form cooperative relations with other
firms, with legal and social boundaries of variable clarity around such relations. In
no case do we observe an economy made of atomized firms doing business at arms
length with other firms across a market boundary.” För små och medelstora
företag ger nätverk en möjlighet att konkurrera framgångsikt med större
organisationer (Scott 2003). Deltagande i nätverk kan för dessa företag också
innebära att man generellt sett förstärker och utvecklar viljan att delta i
konkurrensen (Klint m fl 2003; Wasaensia 2001). Förmodligen har de företag som
ingått i studien deltagit i nätverk för att på så sätt förbättra sin affärsstrategi
avseende såväl finansiella aspekter som produktion och marknadsföring, samt som
en övergripande förstärkning av den egna verksamheten. Svensson m fl (2000)
uppmärksammade det faktum att nätverk hade en strategisk betydelse för den
snabba industriella utvecklingen i både Italien och södra Sverige. Detta gav
ytterligare stöd för uppfattningen att nätverk har en viktig strategisk betydelse
inom affärsutveckling.
Uppskattningar av nätverks strategiska betydelse kan variera beroende på om
bedömningarna baseras på fakta eller – som i föreliggande arbete – på mera
subjektiva kriterier. Ägarens/företagsledarens uppskattning av värdet av nätverk
avspeglas emellertid i omfattningen av och kvaliteten hos ett företags
nätverksaktiviteter, och eventuellt avspeglas hans/hennes inställning också i
företagets finansiella status.
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- Hypotes 3: Ju mer internt orienterad en ägare/företagsledare är, i desto högre
grad bedömer han nätverk som affärsstrategiskt viktigt.
Kontroll-lokus och finansiell prestation
Kontroll-lokus har använts som en oberoende variabel i ett flertal studier inom
organisations-, ledarskaps-, och entreprenörskapsforskning (t ex. Miller m fl 1982;
Mueller & Thomas, 2000), tre områden som är av särskilt intresse för denna studie.
Resultaten från sådan forskning visar att det finns en relation mellan kontrolllokus och val av ledarskapsstil (Howell & Avolio, 1993; Chebat m fl.,1992) samt
affärsstrategier som används (Miller, m fl., 1982; Boone and De Brabander 1996).
Således har kontroll-lokus använts som en oberoende variabel i flera studier som
undersöker dess påverkan på företags prestationsförmåga (Miller & Toulouse,
1986; Khan & Manopichetwattana, 1989; Hansemark, 2003). Resultat från dessa
studier stödjer antagandet att kontroll-lokus har prognostisk validitet.
Begreppet kontroll-lokus tolkas som att det kan användas som förklaring till
olika affärsstrategier, som med tiden utvecklas till en managementstil, vilken är
relaterad till firmans resultat.
Miller and Droge (1986) föreslår att ledarskapsstilen kan förväntas vara mycket
viktig och avgörande, och ha en stark påverkan på små firmors utveckling och
överlevande. Detta påstående är av stort betydelse för små organisationer,
eftersom managementfilosofi och beteende kommer att ha stort inflytande och
lämna spår i både kultur och struktur, på ett annat sätt än vad gäller stora
organisationer. Följaktligen kan antas att ledarens personlighet är en av flera
fundamentala faktorer som har stor betydelse för små företags finansiella
prestationer, sålunda den användning av den psykologiska begrepp kontroll-lokus
i som en oberoende variabel. Utifrån detta har följande hypoteser formulerats:
Hypotes 4: Små företags finansiella prestationer kommer att vara relaterade till
ledarens kontroll-lokus, detta för hela urvalet och för både handels- och
metallbranschen.
Data och metoder
Urval
Nätverksaktiviteter: För att mäta nätverksaktiviteter och kontrol-lokus har ett
frågeformulär skickats till ägare/ledare i 160 små och medelstora företag i ett
mindre industriområde i Östersund (närmare bestämd Odenskogs förtagsstaden).
De företag som inte svarade inom en vecka erhöll ytterligare ett exemplar av
formuläret. Totalt svarade 66 företag, vilket ger ett svars frekvens på 41%. De
företag som svarade delades in i fyra olika industribranscher. Antalet anställda på
företagen varierade mellan 3 till 50 (företag med färre än 3 eller mer än 50 anställda
uteslöts ur undersökningen). Även om många av de ägare/ledare som fick
frågeformuläret inte var motiverade att svara, är bedömning att de data som
inhämtats ändå är till nytta för undersökningens syfte.
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Finansiella prestationer: Utifrån de 66 företag som svarade på frågeformuläret som
mätte nätverksaktiviteter och kontrol-lokus, identifierades 49 företag som
uppfyllde de krav som har ställts för att kunna mäta finansiella prestationer. Dessa
krav var att det finns tillgänglig data som visar deras finansiella resultat för åren
(2002-2003). Därefter identifierades två avskilda grupper; företag som bedriver
kommersiell verksamhet i metallbranschen och de inom handelsbranschen.
Frågeformulär
Samtliga frågeformulär som använts i arbetet för att mäta nätverksaktiviteter har
helt eller delvis utvecklats av författaren (se appendix). Utvecklingen av
frågeformulären började med en genomgång av relevant litteratur och följdes med
fältarbete (samtal med två ägare/ledare) som utfördes av författaren.
Målsättningen med dessa aktiviteter var att få fördjupad kunskap om
nätverksskapandet och dess användningsområden, samt att skapa mätmetoder
som skulle kunna vara användbara i detta arbete. Reliabiliteten av frågeformulären
testats med Cronbach-alfakoefficienter och visar koefficientersom som variera
mellan .72-.94. Dessa värden kan anses ligga på en medelgod till och hög nivå,
eftersom de överstiger de nivåer som rekommenderas av Nunnally (1978).
Antal nätverk och typer av nätverk
I denna studie är idén att företagsnätverk inom näringslivet kan delas in i
kategorierna formella och informella. Som formella nätverk definieras sådana
nätverk som baseras på medlemskap. Några exempel på sådana nätverk är
kooperativ, branschorganisationer och olika slags fackföreningar. Nätverk som
baseras på sociala relationer, och där medlemskap inte är ett krav för att få delta,
definieras som informella nätverk. I föreliggande undersökning ombads
undersökningspersonerna specificera om de var delaktiga i formella eller
informella nätverk genom att svara ja eller nej.
Nätverksaktiviteternas omfattning
I detta arbete är antagandet att både antalet nätverk och de typer av nätverk ett
företag deltar i ger en bild av den totala omfattningen av
företagsnätverksaktiviteter, såväl lokalt och regionalt som nationellt och
internationellt.
Denna
argumentation
bygger
på
antagandet
att
nätverksaktiviteternas omfattning står i relation till följande faktorer: graden och
bredden av nätverksaktiviteter ett företag deltar i, den tid som avsätts till att skapa
och upprätthålla nätverk, och det antal projekt ett företag har startat med hjälp av
nätverkspartners. Frågeformuläret som användes för att mäta nätverksaktivitet
består av nio frågor. Formuläret ger resultat mellan 9-45 poäng. Ett lågt värde
indikerar låg nätverksaktivitet, medan ett högt värde indikerar hög
nätverksaktivitet. Avsikten med detta formulär är att uppskatta ett företags
övergripande nätverksaktivitet, och inte att mäta någon speciell typ av
nätverksskapande.
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Minskning av produktionskostnader
Ett formulär utarbetades med sex frågor för att mäta reducering av företagets
produktionskostnader. Det gav resultat mellan 6 – 30 poäng. Ett lågt resultat
indikerar att företaget i fråga bedriver lite aktivitet i syfte att minska
produktionskostnader, medan ett högt resultat indikerar mycket aktivitet i detta
avseende. Målsättningen var att uppskatta ett företags övergripande aktivitetsnivå
vad gäller minskning av produktionskostnader.
Nätverks strategiska betydelse
Vid mätningen av nätverks strategiska betydelse användes ett formulär med fem
frågor. Låga poängsummor indikerar att ägaren/företagsledaren värderar
nätverksdeltagandets strategiska betydelse lågt. Höga poängsummor indikerar att
ägaren/företagsledaren tillmäter nätverksdeltagande hög strategisk betydelse
Kontroll-lokus
Kontroll-lokus mättes med en förenklad version av Rotter-skalan (1966). Denna
version utvecklades av Andersson (1976), och är huvudsakligen avsedd att
användas i det svenska arbetslivet. Minimum på testet är 8 poäng och maximum
40 poäng. Lägre poäng indikerar att undersökningspersonen har extern kontrolllokus -orientering, medan högre poäng indikerar intern orientering. I denna
undersökning har individer som fått resultat på 30 poäng (medelvärdet i
stickproven) eller lägre klassificerats som externt orienterade, medan individer
som fått resultat på 31 poäng eller högre klassificerats som internt orienterade.
Reliabiliteten av den kontroll-lokus skalan har testats med Cronbachalfakoefficienter som ger ett resultat av .85.
Finansiella prestationer
För att mäta finansiella prestationer anlitades redovisningsföretaget Deloitte &
Touche, som tillhandahöll finansiell data som fanns tillgänglig på Bolagsverket.
Två olika mått valdes ut. Det första måttet är avkastning på nettotillgångarna,
vilket är summan av kassa, rörelsekapital och anläggningstillgångar. Detta mått
har använts i andra studier (tex. Boone & De Brabander, 1996) och anses vara ett
effektivt mått på ett företags framgång. Det andra måttet som använts är
rörelsemarginal, som visar hur stor andel i procent av varje omsatt krona som blir
kvar för att täcka räntor, skatt och ge vinst, vilket är ett bra sätt att studera ett
företags utveckling och jämföra företaget med andra företag i samma bransch.
Användningen av avkastning på nettotillgångarna och rörelsemarginal antas vara
av vikt och om inte nödvändigt, när studien syftar till att undersöka två olika
kommersiella branscher.
Eftersom det är brukligt att finansiella prestationer i mindre företag kan variera
(Boone & De Brabander, 1996), byggdes ett index som baserats på medelvärdena
av de två finansiella prestationsmåtten för åren 2002 och 2003.
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Statistiska analyser
Samtliga statistiska beräkningar har utförts i statistikprogrammet SPSS version
11.5 för Windows.
I samtliga beräkningar har nätverksvariabler och kontroll-lokus variabeln
analyserat. Kontroll-lokus variabeln har utgjorts av index som i sin tur är baserad
på sammanslagningar av data från flera enskilda frågor (se appendix). Dessutom
har samtliga index i analyserna behandlats som kontinuerliga variabler. Detta är i
linje med de tillvägagångssätt som rekommenderas av Nunnally (1978).
Med hjälp av Chi-kvadrat-testet skillnader avseende deltagande i
företagsnätverk, i termer avfrekvenser i deltagande har testats. Men i syfte att testa
medelvärdesskillnader
i
nätverksaktiviteternas
omfattning
samt
nätverksaktiviteternas syften har t-test använts. . Vidare har sambandet mellan
kontroll-lokus och de tre nätverksvariabler samt finansiella prestationer har testats
med hjälp av produkt-moment korrelationa metoden. Slutligen har Mann-Whitney
U använts för att testa för skillnader i finansiella prestationer.
Resultat
En sammanfattning av undersökningens huvudresultat redovisas nedan.
Figurerna 1 och 2 visar frekvenser för deltagande i formella och informella nätverk.
Chi-kvadrat-testet har använts för att se om signifikanta skillnader beträffande
deltagande företag förelåg.
Figur 1 visar hur kontroll-lokus orienteringen hos ägare/företagsledare
påverkar deltagandet i formella nätverk. Det innebär att det finns en signifikant
skillnad mellan ägare/företagsledare med intern respektive extern orientering. De
internt orienterade ägarna/företagsledarna deltar i större utsträckning i formella
nätverk. Resultatet bekräftar hypotes 1a, med antagandet att ju högre grad av
intern orientering hos ägaren/företagsledaren, desto fler nätverk har företaget
delaktigt i.
Figur 2 visar hur kontroll-lokus orienteringen hos ägare/företagsledare
påverkar deltagandet i informella nätverk. Det finns en signifikant skillnad mellan
ägare/företagsledare med intern respektive extern orientering. De internt
orienterade ägarna/företagsledarna deltar i mycket större utsträckning i informella
nätverk jämfört med externa ägare/företagsledare. Resultatet bekräftar således
hypotes 1a, med antagandet att ju högre grad av intern orientering hos
ägaren/företagsledaren, desto fler nätverk har företaget delaktigt i.
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Figur 1. Medlemskap i formella nätverk med kontroll-lokus som oberoende variabel
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Signifikant skillnad mellan extern och intern ägare/företagsledare
*p< 0,05; n=66; Extern = nej 6; Ja 32; Intern nej =0; Ja = 28

Figur 2. Medlemskap i informella nätverk med kontroll-lokus som oberoende
variabel
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***p< 0,001; n=65;Extern = nej 18; Ja 20; Intern nej =4; ja = 23
Tabell 1 visar skillnaderna mellan de olika grupperna av ägare/företagsledare
avseende nätverksaktivitet. Ett t-test har använts för detta syfte. Tabell 1 också
visar skillnader i nätverksanvändning mellan ägare/företagsledare med intern
respektive
extern
orientering.
Två
signifikanta
resultat
visar
att
nätverksanvändandet skiljer sig mellan de två grupperna. Dessutom värdesätter
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de i högre grad nätverkens strategiska betydelse. Dessa resultat kan tolkas som ett
stöd för hypoteserna 1a och 1b.
Tabell 1. Skillnader avseende nätverksaktiviteternas omfattning och med intern
respektive extern kontroll-lokus.
Aktiviteter
Företagsledaren
Företagsledarn
med intern kontroll
med extern kontroll
Medelvärde
Std.avvikelse Medelvärde
Std.avvikelse
Aktiviteters
2,98***
0,574
2,56**
0,583
omfattning
Minskning av 3,00
1,16
2,68
1,03
produktions
kostnader
Strategisk
3,53*
1,42
2,89*
0,995
betydelse
* p< 0,05, ** p< 0,01 och *** p< 0,001
Tabell 2 visar skillnaderna mellan olika grupper av ägare/företagsledare avseende
nätverksaktivitet. Ett t-test har använts för att prova denna skillnad mellan
grupperna.
Tabell 2. Korrelationer mellan kontroll-lokus och bakgrundsvariabler.

1. Kontroll-lokus
2. Produktionskostnader
3.Nätverksaktivitet
4. Strategisk betydelse

1

2

3

1.00
290*
367**
0,297

1.00
0 ,498
0 ,409**

1.00

4

1.00

* p< 0,05 och ** p< 0,01
Tabell 2 visar korrelationer mellan några av de aspekter som undersökts i detta
kapitel. Det föreligger signifikanta korrelationer mellan kontroll-lokus variabeln
och var och en av de undersökta variablerna som redovisas i tabellen. Som tabellen
visar stödjer resultaten studiens övergripande hypotes, nämligen att det finns ett
samband mellan ägares/företagsledares kontroll-lokus-orientering och deras
utnyttjande av nätverk. Den tydligaste korrelationen i tabell är den mellan
kontroll-lokus och nätverksaktivitet, vilket innebär att internt orienterade
ägare/företagsledare i högre grad värdesätter och använder nätverksrelaterade
aktiviteter än jämfört med externt orienterade ägare/företagsledare.
Tabell 2 visar även att det finns signifikanta korrelationer mellan variablerna
kontroll-lokus, produktionskostnader och Strategisk betydelse. Det innebär att
internt orienterade ägare/företagsledare använder nätverk i större utsträckning för
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att minska produktionskostnader och värdesätter i högre grad nätverkens
strategiska betydelse.
Tabell 3 visar att det finns en signifikant skillnad mellan företag med intern
respektive extern orienterade företagsledare. Företag inom metallbranschen med
internt orienterade företagsledare har en bättre finansiell utveckling än företag
med extern orientering. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan den totala
samplingen och för företag i handelsbranschen. Resultaten ger med andra ord visst
stöd till hypotes 4, men stödet är tvetydigt.
Tabell 3. Skillnader i finansiell prestation för företag inom metall- respektive
handelsbranschen relaterade till företagsledares kontroll-lokus –orientering.
Företagsledare
Företagsledare
intern kontroll
extern kontroll
Totalsampling
RankRankRankRankn=49
smedel
summan
smedel
summan
Finansiell
27.85
557.00
23.03
668.00
prestation (%)
Metalbr .n=21
Finansiell
14.56
131.00*
8.33
107.50*
prestation (%)
Handelsbr. n=28
Finansiell
14.36
158.00
14.59
0.963
prestation (%)
* p< 0,05

Diskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur ledarens kontroll-lokus påverkar
användandet av nätverk och företagens finansiella utveckling.
Resultaten
indikerar att internt orienterade företagsledare tycks vara mer aktiva än externt
orienterade ledare vad gäller nätverksskapande samt deltagande i nätverk.
Resultaten indikerar också att de internt orienterade företagsledarna värderar
de positiva effekterna av nätverksdeltagande högre jämfört med de externt
orienterade. Beträffande den finansiella utvecklingen är resultaten blandade, där
företag som leds av internt orienterade företagsledare i metallbranschen visar en
signifikant bättre finansiell utveckling än företag i samma bransch men som leds
av externt orienterade företagsledare. Ingen skillnad hittades dock i
handelsbranschen eller för den totala samplingen.
Dessa resultat stödjer den övergripande tankegång som har varit
utgångspunkten för detta arbete, dvs. att internt orienterade ägare/företagsledare
är mera benägna att betrakta nätverksskapande som ett verktyg med vilket de kan
påverka sin arbetsmiljö och sina affärsmässiga möjligheter.
Resultaten för finansiell utveckling är inte entydiga, men resultaten ger stöd till
påståendet att kontroll-lokus har en viss grad av förutsägande validitet. Konceptet
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har således en positiv påverkan på vissa aspekter av ledarstilar inom såväl små
som medelstora företag.
Nätverk
Fler internt orienterade företagsledare uppgav sig vara delaktiga i fler nätverk än
externt orienterade företagsledare. Detta kan tolkas som att internt orienterade
företagsledare i högre grad förstår och uppskattar den affärsmässiga potential som
nätverk för med sig. Denna tolkning får också stöd av det faktum att internt
orienterade företagsledare deltar i informella nätverk i väsentligt högre grad än
externt orienterade företagsledare. Deltagande i informella nätverk kan antas
kräva betydligt mer tid och ansträngning än deltagande i formella nätverk. Enligt
Lind (2002) kräver till exempel deltagande i informella nätverk att man i större
utsträckning deltar i någon form av social interaktion.
I den teori om sociala nätverk som tidigare hänvisats till läggs tonvikt vid
personliga relationer när man skapar och upprätthåller nätverk (Johannisson 1987;
Lind 2002;). Den forskning som har gjorts indikerar att de mest väsentliga och
avgörande skillnaderna mellan internt och externt orienterade individer gäller
skapandet av personliga relationer och förståelsen av de potentiella vinster som
finns i nätverkssamarbeten. I klartext innebär detta att det aktiva sökandet efter
kontakter kan innebära potentiella affärsmöjligheter för ett företag.
Ett sådant ledarbeteende kan jämföras med den ledarstil som präglas av
entreprenörsanda. Entreprenören är innovativ och strävar efter vinst och tillväxt.
Han/hon försöker hitta sådana möjligheter i sin omgivning. I det här fallet är
omgivningen lika med nätverkssamarbetena. Det finns en mängd forskning som
visar på starka samband mellan intern kontroll-lokus -orientering och
entreprenörsanda (se t ex Hansemar, 2003 och Ward, 1993). Detta kan tolkas så att
internt orienterade individer tycks ha en större perceptuell beredskap, och forskare
menar att denna beredskap gör att de upptäcker och förstår de möjligheter som
finns (Gilad 1982).
Finansiell prestation
Resultaten från metallbranschen stödjer teorin om att det finns ett direkt samband
mellan ett internt kontroll-lokus och finansiell utveckling med relativt starka
differenser mellan de med intern kontroll-lokus och de med extern kontroll-lokus.
Däremot hittades inga signifikanta samband för hela urvalet eller för
handelsbranschen. Inom handelsbranschen hittades över huvudettaget inga
skillnader mellan de med intern- eller extern kontroll-lokus. Detta skulle kunna
tyda på att branschen i sig kan vara en faktor i hur kontroll-lokus påverkar den
finansiella utvecklingen. Det innebär att betydelsen av kontroll-lokus för finansiell
utveckling för små företag kanske inte är så universell som det teoretiserats om i
denna studie, eller antytts om i andra liknande studier (tex Boone, & De Brabander
1996, Boone mfl., 2000).
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Det kan å andra sidan inte uteslutas att, beroende på typen av kommersiell
verksamhet, kan fördelarna som är förknippade med en intern kontroll-lokus
påverkas av andra faktorer, såsom företagskultur och/eller dylika juridiska
faktorer. Resultaten i denna studie frammanar nya frågor om hur och varför
kontroll-lokus kan förväntas påverka strategier och prestationer inom
management.
Det föreslås här att ett centralt argument i någon förklaring är antagandet som
förts fram av Rotter (1966); kontroll-lokus handlar om problemlösning gällande
planering, hantering av problem, uthållighet, situationsanalys, och om att hitta och
använda ny information och kunskap för att uppnå specifika mål. Detta placerat i
kontexten av en företagsmiljö leder till förväntade skillnader när det gäller
management-strategi mellan ägare/företagsledare med intern respektive extern
kontroll-lokus-orientering. Den betydande frågan här är om skillnaden när det
gäller kontroll-lokus påverkar ägarnas/företagsledarnas uppfattning av
företagsmiljön. Resultaten i denna studie tyder i alla fall på att så är fallet, och det
är i linje med tidigare forskningsresultat (t ex Miller m fl., 1982).
Slutsatser
De resultat jag kommit fram till i föreliggande studie indikerar att kontroll-lokusorienteringen hos företagsledare i små och medelstora företag påverkar ledarstilar,
vilket i sin tur är relaterat till deltagande i och användning av näringslivsnätverk.
Vidare indikerar resultaten att även finansiella resultat i små och medelstora
företag påverkas. Resultaten tyder dock på att denna påverkan är mer
branschrelaterad än universell.
Ur ett mikroperspektiv belyser dessa resultat betydelsen av ledarbeteende när
det gäller företagens deltagande i och användande av nätverk, deras finansiella
resultat och överlevand. Slutsatsen är att företagsledarens kontroll-lokus–
orientering har en väsentlig betydelse för en affärsstrategi som anses vara viktig i
det nutida affärslivet. Denna slutsats är ganska ny och kan vara av betydelse. Om
fler ägare/företagsledare tillägnar sig en intern kontroll-lokus-orientering kommer
deras verksamheter sannolikt att nå bättre resultat. Förmodligen behövs vidare
forskning ur ett mikroperspektiv för att man till fullo ska kunna förstå
komplexiteten i dessa frågor.
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7 Ledarskap för ett hälsosamt arbetsliv –
reflektioner utifrån tre jämtländska projekt
Stig Vinberg
Hur man leder och organiserar arbete är en av de viktigaste frågorna för näringsliv
och offentlig förvaltning, skriver Mari-Ann Krantz och Per Eriksson i det senaste
numret av Dagens industri (2008-06-10). De menar att frågor som rör arbetets
organisering, management och utveckling försvunnit ur debatten, trots att behoven
blir allt större i en värld där förutsättningar ständigt förändras. I artikeln uttrycks
farhågor för att den svenska modellen som präglas av decentralisering, informella
arbetsformer och samverkan riskerar att ersättas av mer byråkratiska och
hierarkiska modeller.
Ledarskap är ett område som är väl utvecklat med omfattande forskning om
hur olika ledarskapsmodeller påverkar organisationers effektivitet och
produktivitet. Betydligt mindre forskning finns om relationerna mellan ledarskap
och hälsa, som är fokus i detta kapitel. Syftet är att utifrån aktuell forskning och
resultat från tre jämtländska projekt belysa ledarskapets betydelse för individers
och organisationers hälsa.
Även om ohälsotalet8 sjunkit en del under senare år så ligger Sverige
fortfarande på en hög nivå i ett Europeiskt perspektiv. Skillnaderna är också stora
mellan olika yrkesgrupper, branscher, sektorer, regioner och kommuner. Under
det senaste året har ohälsotalet i riket sjunkit med 5 procent och uppgår i april 2008
till 37,7. Ohälsotalet i länet är nästan 10 enheter högre (47,0) – vilket är det högsta
värdet vid jämförelse med andra län. I Folksams hälsoindex 20079 har 259
kommuner betygsatts utifrån kriterier som baseras på total sjukfrånvaro, andelen
långtidssjukfrånvaro och sjukfrånvaron hos kvinnor – Bräcke kommun hamnar på
plats 258, Ragunda kommun på plats 257, Krokoms kommun på plats 255,
Östersunds kommun på plats 252, Strömsunds kommun på plats 246 och Bergs
kommun på plats 228. Betydligt högre hamnar Härjedalens och Åre kommun –
plats 142 respektive 134. Siffrorna för privat sektor visar på en ljusare bild för länet
– nio län redovisar fler sjukdagar per anställd jämfört med Jämtlands län 10. Mot
bakgrund av de nämnda siffrorna om ohälsa är det både för riket och ett län som
Jämtland angeläget att utveckla och genomföra strategier för ett mer hälsosamt
arbetsliv. Det är hög tid att lyfta fram frågan om ledarskapets betydelse i detta
sammanhang.

8 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en
12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan
sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre.
9 Folksams Hälsoindex 2007, offentlig sektor, Sveriges kommuner.
10 Projektet ”Hälsa och framtid”, delstudie 1.
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Hälsa och tillväxt
Om och hur hälsa hänger ihop med tillväxt och utveckling är något som börjar
diskuteras alltmer. I en aktuell promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet 11
pekas på att förhållanden som rör arbetsmiljön har betydelse, inte bara för om
individer ska hamna i utanförskap, utan också för verksamhetsutveckling, tillväxt
och sysselsättning. Arbetsmiljön lyfts fram som ett framtida konkurrensmedel,
bland annat mot bakgrund av förväntad arbetskraftsbrist och kommande
generationers krav på ett utvecklande arbete. Organisationers sociala ansvar är ett
område på frammarsch, vilket bland annat visas av det pågående globala arbetet
kring utveckling av en vägledningsstandard under 200912.
Trots det ökade intresset för sambandet mellan, å ena sidan, hälsa och
hälsofrämjande insatser och, å den andra, verksamhetens resultat finns få
vetenskapliga studier som styrker detta samband. En vanlig brist är att
utvärderingar ofta görs utan att en adekvat förstudie har gjorts. Detta innebär att
det är svårt att entydigt uttala sig om de effekter som uppmäts i efterstudien. En
annan svaghet är dålig koordinering mellan organisationens olika stödsystem, till
exempel mellan ekonomi-, personal- och produktionssystemen. Likaså genomförs
många studier utan jämförelsegrupper och uppföljningen sker efter för kort tid.
Effekter av åtgärder kan i många fall uppstå först några år efter att de vidtagits
(Pelletier, 1993; Ozminkowski et al., 2002). Denna ovissa bild motsägs av Aldana
(2001) som påpekar att det verkligen finns starka indikationer på samband mellan
hälsorisker och dålig ekonomi för företaget. Sambandets riktning är dock oklar.
Detta är i linje med en svensk vetenskaplig översikt (Eklund et al., 2006) som visar
på studier av arbetsmiljöinsatser och personalutbildning som påvisat positiva
effekter på produktivitet, lönsamhet och företagens aktieutveckling. I sex
internationella forskningsöversikter påvisas också att det finns samband mellan
hälsorisker och dålig ekonomi för företaget, även om sambandets riktning är oklar
(Johansson et al., 2007).
Ett konkret exempel där samband mellan investeringar i de anställdas hälsa och
företagens produktivitet påvisats är den så kallade AHA – studien (Jensen & Roos,
2005). I den studien visar resultatet att en förbättring av de anställdas
arbetsförmåga genom hälsorelaterade aktiviteter leder till en kraftig
produktivitetshöjning. Ett annat exempel är en amerikansk studie av 26 stålverk
där Ichniowski et al. (1995) fann att arbetsplatser som investerade i arbetsmiljö och
arbetsorganisation hade signifikant bättre produktivitet och kvalitetsutfall jämfört
med arbetsplatser med mer begränsade investeringar.
I en nyligen publicerad kunskapsöversikt från Statens folkhälsoinstitut
(Lundgren & Hermansson, 2008) fokuseras på samband mellan hälsa och tillväxt
på individ-, organisations- och samhällsnivå. I översikten refereras till en studie av
Ds 2008:16, Arbetsmiljön och utanförskapet – en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken.
ISO (2007). Guidance on Social Responsibility – Working draft 3, International Standardization
Organization.

11
12
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Malmberg et al. (2007) där en klusteranalys av landets kommuner genomförts.
Analysen visar en grupp med 57 kommuner där befolkningen är välmående och
ekonomin utvecklats i positiv riktning, en andra grupp med 157 kommuner som
kännetecknas av genomsnittlig hälsa och ekonomi samt en tredje grupp med 72
kommuner som har ofördelaktig ekonomi och hälsa. I översikten sägs att
genomgångna studier ”stärker uppfattningen att hälsa har positiva effekter på
ekonomisk tillväxt. Hälsa bör därför diskuteras som en drivkraft för utveckling på
samma sätt som utbildning och infrastruktur, särskilt med avseende på hållbar
samhällsutveckling”.
Ledarskap och hälsa
Trots att forskningen om ledarskap är omfattande över världen finns det begränsat
med studier om relationer mellan ledarskap och hälsa, och hur ledarskap påverkar
de anställdas hälsa (Nyberg et al., 2005). En kunskapsöversikt visar dock att det
finns studier, som till del fokuserar på hälsa, men också på besläktade utfall som
arbetstillfredsställelse. I översikten görs ett försök att summera vilka faktorer och
ledarbeteenden som kan tänkas positivt påverka de anställdas hälsa: 1) ledarna
visar hänsyn till medarbetarna, 2) initierar struktur när det behövs, särskilt i
stressfyllda arbetssituationer, 3) tillåter medarbetarna att ha kontroll över sitt
arbete och ger dem möjlighet till delaktighet, 4) inspirerar medarbetarna att se en
mening med arbetet, 5) ger intellektuell stimulans samt 6) ledarna är karismatiska
(Ibid.). Det finns ett flertal studier som visar att det finns samband mellan hur
ledarskapet upplevs och de anställdas upplevelse av arbetstillfredsställelse
(Nyberg et al., 2005) – ett utfall som kan förmodas ha samband med hälsa. Hur
ledarskapet och balansen mellan olika ledarskapsstilar ska se ut i olika situationer
är mer oklart. Det finns också några svenska studier inom kvalitetsområdet som
visar på att ett väl utvecklat ledarskap har samband med olika hälsoutfall bland de
anställda (Lagrosen, 2004; Bäckström, 2006; Wreder, 2008).
Variationerna mellan olika arbetsplatser vad gäller sjukfrånvaro och hälsa är
stora. Detta indikerar att variabler på arbetsplatsen är viktiga för
sjukfrånvaroutfallet. Eftersom ledarna till stor del kan påverka arbetsmiljö och
arbetsvillkor är forskningen inom dessa områden - som är betydligt mer utvecklad
när det gäller kopplingar till hälsa än vad forskningen om ledarskap är - av stor
betydelse. Forskning har visat att till exempel variabler som krav, kontroll och
socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990) och oro för organisationsförändringar
(Szücs et al., 2003) är viktiga arbetsmiljövariabler med koppling till
sjukdomsrelaterade utfall. Det sociala stödets direkta och modererande betydelse
för hälsa har uppmärksammats i ett flertal teoretiska och empiriska studier. Socialt
stöd kan ses som en relevant faktor för att reducera arbetsrelaterade stressorer
(House, 1981). Under senare år har medvetenheten om betydelsen av balans
mellan arbete och privatliv och hälsa ökat (Zijlistra & Sonnentag, 2006). Dessa
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forskare menar att återhämtning efter arbetet är en viktig faktor att belysa för att
öka kunskaperna om individers hälsa.
I en undersökning om långtidsfriskas arbetsvillkor fann man att faktorer som
predicerade så kallad långtidsfriskhet (en kombination av låg sjukfrånvaro och låg
sjuknärvaro) var stöd från chefer, kontroll över arbetet, resurser för att göra ett bra
arbete, nöjd över kvaliteten på utfört arbete, kontantmarginal och relationer till
närstående (Aronsson & Lindh, 2004). En annan svensk forskare - Sven Setterlind
(2004) - har utifrån ett omfattande enkätmaterial analyserat vilka faktorer som har
samband med olika hälsoutfall. Faktorer som lagom arbetsbelastning, rimliga krav
i arbetet, egenkontroll och inflytande, kompetensutveckling, meningsfullt arbete,
relationsinriktat ledarskap, uppskattning och återkoppling samt resurser för att
uppnå målen visade sig ha ett positiva signifikanta samband med olika hälsoutfall.
Den svenske forskaren och konsulten Bo Angelöw (2002) pekar på att det
”hälsosamma företaget” kännetecknas av flera olika faktorer. Till exempel att det
är lustbetonat, meningsfullt att arbeta och att det existerar ett gott samarbete.
Vidare att det finns möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, samt
möjlighet att kunna påverka arbetets innehåll. Andra viktiga faktorer är ett
uppskattande klimat mellan arbetskamrater och chefer samt en allmän uppfattning
att man tycker att man gör ett bra arbete. Även internationell forskning har visat
att ledarnas arbetssätt, organisatoriskt klimat och värderingar i organisationen
relaterar till både organisatorisk effektivitet och hälsa och tillfredsställelse bland de
anställda (Sauter et al., 1996). Forskarna Murphy och Cooper (2000) identifierade
sex modeller kring hälsosamma organisationer (”healthy work organizations”). De
fann att de flesta modellerna innehöll faktorer som meningsfullt arbete, kontroll
och inflytande i arbetet, säkerhet i arbetet, belöningar, de anställdas medverkan i
utvecklingsarbete, god laganda, god fysisk arbetsmiljö och gemensamma
värderingar i organisationen.
De exempel på forskningsresultat som redovisas ovan tyder på en relativt god
överensstämmelse om vad som kännetecknar hälsofrämjande organisationer. Det
handlar om faktorer som rör ett respektfullt och hälsofrämjande ledarskap, en
arbetsorganisation som främjar god laganda och ett brett och utvecklande
arbetsinnehåll, men också om faktorer som arbetsglädje, möjligheter till lärande
och gemensamma värderingar i organisationen.
Ledarskap – några teoretiska perspektiv
Det finns många definitioner på ledarskap, men de oftast gemensamma nämnarna
är att det handlar om att uppfylla organisatoriska mål, att det är en
påverkansprocess och att det handlar om att styra de aktiviteter som genomförs i
verksamheten. Gary Yukl (2005), som är en tongivande forskare inom området,
definierar ledarskap som: ”…the process of influencing others to understand and
agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating
individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (Yukl, 2005 s. 8).
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Två teoretiska perspektiv som varit aktuella för de jämtländska projekt som
beskrivs i uppsatsens nästa avsnitt är de som handlar om ledarstilar och ledarnas
människosyn. En huvudprincip för teorin om ledarstilar handlar om vilken typ av
ledarstil, eller grundläggande drag eller mönster i ledarbeteenden, som är mest
lämpliga (Wolvén, 2000). Utifrån omfattande datamängder drog amerikanska
forskare slutsatsen att ledarstilarna främst kunde fångas i två dimensioner –
”initiating” (strukturering) och ”consideration” (konsideration). Den förstnämnda
handlar om att vara aktiv i planering, att kommunicera information och
schemalägga aktiviteter. Den andra dimensionen handlar om att man bryr sig om
de underordnades känslor, respekterar deras idéer, arbetar i en känsla av
ömsesidigt förtroende och stimulerar tvåvägskommunikation (Ibid.). Andra
forskare (Ekvall & Arvonen, 1991; Yukl, 1997) har introducerat en tredje dimension
”change” (förändring) som handlar om att följa den externa kontexten för att
upptäcka möjligheter och hot, förklara behov av förändringar, studera
konkurrenter, uppmuntra medarbetarna att se problem och möjligheter på nytt
sätt, främja innovation och förnyelse i organisationen, experimentera för att uppnå
mål och främja ansträngningar för förändringar. Ibland benämns de tre
dimensionerna struktur/uppgift, relation och förändring.
Det andra perspektivet handlar om ledarnas människosyn och värderingar och
tar utgångspunkt från Douglas McGregors Teori X och Y (1960). Innehållet i X och
Y skiljer sig starkt åt. De delar som ingår i X omfattar att människor i grunden inte
vill arbeta och därmed måste tvingas i olika former. Människor betraktas av
naturen som lata och måste därför motiveras av externa belöningar. Individens
egna mål betraktas stå i motsats till organisationens mål, och därför måste
individerna kontrolleras så att de verkligen arbetar för organisationens bästa.
Wolvén (2000) argumenterar för att denna människosyn till stor del ligger bakom
hur den byråkratiska skolan respektive Scientific Management anser att
organisationer bör utformas och ledas. Innehållet i Y består av att människor,
under rätt förutsättningar, vill ta ansvar och arbeta. Individen försöker att arbeta
moget i arbetet och gör det genom utövandet av självständighet och oberoende.
Individen vill utveckla färdigheter, vara flexibel och anpassa sig efter olika
omständigheter. Människosynen kopplad till teori Y ligger på motsvarande sätt
bakom Human-Relationsrörelsen. Enligt Wolvén (2000) utgör ledarens
människosyn en av de mest centrala faktorerna för hur ledarskapet faktiskt utövas,
men också hur organisationer utformas.
Resultat från tre jämtländska projekt
Inom ramen för det inter-regionala projektet ”Företagsutveckling – utan gränser”
studerades ett 50-tal svenska och norska småföretag med avseende på ledarskap,
psykosociala förhållanden, lärande, förändringsstrategi och hur dessa faktorer
relaterade till hälsa och effektivitet (Vinberg, 2006). Resultaten visade på att ett
respektfullt ledarskap, en god laganda, ett kreativt arbete och balanserade
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arbetskrav hade positiva samband både med bedömd god effektivitet i företagen
och de anställdas hälsa. Ett intressant resultat var att ett respektfullt ledarskap
(mätt med ett index med frågor om graden av omtanke, hänsynsfullhet, etiska
aspekter och dialog) - som har likheter med den tidigare nämnda
relationsinriktade ledarskapsdimensionen - hade ett positivt samband både med
de anställdas hälsa och organisatoriska utfall som bedömd effektivitet och
måluppfyllelse i de studerade företagen. I en delstudie studerades genomförda
hälsofrämjande interventioner i företagen. En ”bred förändringsstrategi” där flera
åtgärder kombinerades, och där deltagandet var högt från både medarbetare och
ledare, tenderade att bidra till bättre resultat än mer ”smala förändringskoncept”
med färre åtgärder och ett lägre deltagande från de anställda (Ibid.).
I ett annat omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt i länet – ”Friskare
arbetsplatser i Jämtlands län” – deltog 126 arbetsplatser i kommuner och landsting
omfattande 2 523 individer. I Ylva Fjells avhandling (2007), som baseras på enkäter
som medarbetare och ledare svarade på i projektet, ingår fyra delstudier varav en
fokuserar på ledarskap, psykosociala förhållanden och muskuloskelettal smärta –
mätt med ett konstruerat index om besvär i nacke/skuldror, rygg, ben, armar och
händer. Den senare studien visade att det fanns ett samband mellan
ledarskapsstilar och muskuloskelettal smärta – det vill säga när den närmaste
chefens ledaregenskaper skattades lågt så hade medarbetarna höga smärtnivåer.
De chefer som skattades lågt i förändringsdimensionen visade sig ha störst
betydelse för medarbetarnas skattning av hög smärta. Goda relationer mellan
chefer och medarbetare, hög kontroll över arbetssituationen och stort
handlingsutrymme var också viktiga hälsofrämjande faktorer (Fjell et al., 2007).
I ett tredje projekt, som handlade om att utveckla modeller för hälsofrämjande
verksamhetsstyrning, studerades hur ledarnas människosyn och beteende
påverkade olika organisatoriska utfall (Larsson, 2007; Malmquist et al., 2007). I
studien speglades medarbetarnas syn utifrån enkäter omfattande aspekter på
ledarskap, kvalitet, förändringskompetens och hälsa mot resultat från intervjuer av
ledare i åtta organisationer. Enkäten besvarades av 470 medarbetare med en
svarsfrekvens på 83 procent. Ledarna djupintervjuades mellan två och tre timmar
kring bakgrund och utveckling av organisationen, hållbar hälsa, deras ledarskap,
värderingar, kultur, lärande samt hälsobokslut. Utifrån utskrivna textanalyser av
intervjuerna bedömdes hur starkt ledarnas åsikter relaterade till McGregors
tidigare nämnda hypoteser X och Y samt några andra Y-inriktade hypoteser som
utvecklats av forskaren Johan Larsson (Larsson, 2007). Analyserna gav ett mönster
bland de studerade ledarna, där några hade mer X-inriktade hypoteser och andra
mer Y-inriktade. Då ledarnas människosyn analyserades i relation till
medarbetarnas uppfattning om ledarskapet framträdde ett tydligt mönster - ledare
med mer X-inriktade hypoteser fick sämre resultat. Det mönstret gällde för
samtliga sex använda ledarskapsfrågor. Rörande ledarnas människosyn och
arbetsplatsens hälsoutfall gick vissa mönster att utläsa. Organisationer med mer Yorienterade hypoteser verkade, till en viss grad, vara sammanknutna med bättre
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hälsoutfall. Dessa indikationer var tydligare för frågorna kring långtidsfriskhet och
självuppskattad hälsa än för omvänd sjukfrånvaro. Då ledarnas människosyn och
kvalitetsaspekter analyserades framgick ett tydligt mönster att ledare med mer Xhypoteser hade sämre utfall än de med mer Y-orienterade hypoteser. En slutsats
från studien var att ledarnas människosyn verkar spela en roll framförallt för hur
ledarskapet uppfattas av medarbetarna och utfall rörande kvalitetsaspekter i de
studerade organisationerna. I dessa fall har ledare med närmare knytning till Yinriktade hypoteser bättre resultat. De mönster som framträder mellan ledarnas
människosyn och hälsoutfallen i organisationerna är inte lika tydliga. Dock kan
vissa tendenser skönjas till mer positiva utfall för Y-orienterade ledare.
Hälsa och framtid – ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag
Projektet Hälsa och framtid13 syftar till att studera vad som utmärker privata
företag (med fler än 74 anställda) som har friska medarbetare. I den första
registerstudien (Nise et al., 2007) har försäkringsbolagen AFA Försäkrings- och
Alectas register samkörts och kombinerats med uppgifter från Statistiska
centralbyrån. Av totalt 2036 företag klassificerades 25 procent vara friska, vilket
innebar att de bland annat hade en låg andel nya långtidssjukskrivningar (>90
dagar). Ett intressant resultat var att de så kallade friska företagen återfanns i alla
typer av branscher, även i sådana med generellt hög sjukfrånvaro – exempelvis
städsektor, byggnadsindustri och tillverkningsindustri. Andra resultat var att
friska företag i genomsnitt hade färre anställda och att kvinnor i mansdominerade
branscher var mindre sjukskrivna än andra kvinnor.
Utifrån delstudie 1 genomfördes i delstudie 2 (Ahlberg et al., 2008) drygt 200
intervjuer med ledare, medarbetare och fackliga personer i 38 företag, som delades
in i två grupper – ”de friska företagen” och de ”genomsnittliga företagen”. Syftet
var att identifiera och analysera organisatoriska faktorer som verkar främja hälsa
och minska sjukfrånvaron. Resultaten visade på att de friska företagen i högre grad
präglades av mer utvecklat arbete avseende ledarskap, kompetensförsörjning,
kommunikation, delaktighet, hälsa och sjukfrånvaro. Det fanns i dessa företag en
mer tydlig ledarskapsfilosofi där både sociala och yrkesspecifika kunskaper
betonades. Det fanns också ett bättre utvecklat organisatoriskt stöd till ledarna och
man satsade i högre grad på internrekrytering av ledare. Kompetensförsörjningen
hade ett mer långsiktigt perspektiv när det gällde rekryteringen, karriärvägarna
var tydligare, ansträngningarna var större för att de anställda skulle passa in i
arbetsgruppen och utbildning sågs som både kompetenshöjande och personligt
utvecklande. När det gällde kommunikation hade cheferna stor kännedom om vad
som händer i organisationen, betonade direktkontakt med medarbetarna och att
även informella vägar för kommunikation hade betydelse. Det var mer tillåtet för
Projektet, som startade 2005, är ett samarbete mellan forskare från Centrum för folkhälsa, Stockholms
läns landsting, Karolinska institutet och Uppsala universitet. Fyra delstudier ingår som finansieras av
AFA Försäkring, Alecta, Carl Bennet AB, Axel Johnsson AB och AB Volvo.
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de anställda att komma med kritik mot cheferna eller att peka på missförhållanden
i företaget och det fanns mer utvecklade strategier för återkoppling i de friska
företagen. När det gäller delaktighet fanns rutiner för att kontinuerligt förbättra
verksamheten genom diskussioner i arbetsgrupper och visioner och affärsidéer var
väl förankrade. Det fanns en större medvetenhet i de friska företagen om långtidsoch korttidssjukfrånvarons omfattning, en större medvetenhet om arbetets roll för
sjukfrånvaron och mer utvecklade strategier för arbetet med hälsa och
sjukfrånvaro.
I delstudie 4 (Vingård et al., 2007) fördjupades studierna av
långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Utifrån intervjuer på 11
företag (26 intervjuer med högsta ledningen och 17 gruppintervjuer med första
linjens chefer) och en enkät till ett slumpvis urval av långtidssjukskrivna (2 275
individer) fann man att de friska företagen hade tydlig struktur för hur arbetet
med rehabilitering skulle fungera, det fanns fler stöttande funktioner och det fanns
en tydlig ansvarsfördelning mellan ledning och arbetsledning. Ett intressant fynd
var att arbetsledarna främst hade kontakt med långtidssjukskrivna innan personen
hunnit bli sjuk eller i samband med återgång i arbete. Personalavdelningen hade
ett tydligare ansvar och en mer aktiv roll under rehabiliteringsprocessen.
Några reflektioner och förslag
Kunskapen om sambanden mellan ledarskap och hälsa, och ändå mer hur
ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa i olika situationer, är ofullständig. De
resultat som redovisas i genomförda jämtländska projekt och i redovisade
forskningsstudier tyder ändå på att ledarskapet är en avgörande faktor för
individers och organisationers hälsa. Ledarna har stor möjlighet att via sin
människosyn och sitt ledarbeteende påverka medarbetarnas arbetsvillkor, och i
viss mån livsvillkor, samt de insatser som genomförs på en arbetsplats för att
förebygga ohälsa och främja hälsa.
Det finns flera motiv till varför en utveckling mot ett mer friskt arbetsliv är
något att sträva efter; humana motiv (hälsa är en mänsklig rättighet), lagstiftning,
ekonomiska motiv, framtida arbetskraftsbrist, ungdomars ökade krav på ett
utvecklande och hälsosamt arbete, ökat fokus på hållbar utveckling och
organisationers sociala ansvar samt konkurrensskäl. Mot denna bakgrund är det
anmärkningsvärt att så relativt få goda förbättringsprocesser startas upp och att
hälso- och arbetsmiljöfrågor fortfarande ofta är av ”sidovagnskaraktär”.
Hälsoaspekter måste i större utsträckning integreras i organisationers ledningsoch styrningsprocesser, här kan utvecklingen av så kallade hälsobokslut
förhoppningsvis bidra till en sådan utveckling (Malmquist et al., 2007; Johansson et
al., 2007). I ett av de nämnda projekten i Jämtland, det om hälsofrämjande
verksamhetsstyrning, har vi utvecklat en modell för hälsobokslut (Malmquist et al.,
2007) som för närvarande används på flera arbetsplatser i länet och på alla
arbetsplatser i en kommun. Erfarenheterna är goda, men fortfarande finns mycket
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att utveckla när det gäller hur olika hälsoindikatorer används och hur olika resultat
omsätts i praktiska hälsoförbättrande insatser.
Min bedömning är att resultaten från projektet ”Hälsa och Framtid” stämmer
väl med resultat från olika forskningsområden och att de borde kunna omsättas
praktiskt och anpassas för olika typer av organisationer. En framkomlig väg kan
också vara att studera hur framgångsrika organisationer arbetar. Exempelvis visar
fallstudier av organisationer som fått pris som ”Sveriges bästa arbetsplats”14 på
gemensamma ledarbeteenden och ledararbetssätt (Larsson & Vinberg, 2008). Det
handlar bland annat om arbete med strategier och visioner, struktur för
information och kommunikation, utveckling av mötesplatser, delegering av ansvar
och befogenheter, lärandet i organisationen, dialog och lyssnande, enkelhet,
förtroende och att ledarna är synliga i verksamheten. Ofta glöms ledarnas egen
hälsa och arbetsvillkor bort. I en studie från SKTF (2005) visade det sig att chefer i
offentlig sektor – och särskilt inom de kvinnodominerade yrkena – har stora
kontrollspann. Ungefär 40 procent av de kvinnliga cheferna har fler än 30
medarbetare som de ska leda, motsvarande andel bland männen var 15 procent.
Det visade sig också i studien att alltför många rollkrav leder till hög
arbetsbelastning, 38 procent ansåg att man ofta har en alldeles för hög
arbetsbelastning. Således är det angeläget att förbättra ledarnas arbetsvillkor på
många av våra arbetsplatser, det skapar direkta förutsättningar för ett mer
kvalitativt förbättringsarbete på såväl individ- som organisationsnivå.
Andra områden som behöver utvecklas för att åstadkomma ett mer hälsosamt
arbetsliv är en mer medveten rekrytering och kompetensutveckling av ledare. En
sådan utveckling måste i högre grad fokusera på aspekter som rör humankapital
och hälsa. Olika utvecklingsprogram bör kunna initieras och kombineras med
utveckling av medarbetarskapet. De EU-finansierade program som nu genomförs
för perioden 2007-2013, både regionala utvecklingsprogram och den europeiska
socialfondens program, bör kunna användas för att stimulera olika projekt. Att
nyttja befintliga nätverk för attitydpåverkande och kunskapsinriktade insatser bör
också prövas i större utsträckning.

14

Priset delas ut av tjänstepensionsföretaget Alecta.

98

Referenser
Ahlberg, Gunnel, Bergman, Peter, Ekenvall, Lena, Parmsund, Marianne, Stoetzer,
Ulrich, Waldenström, Måns, Svartengren, Magnus & HoF study group (2008)
Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag. Projektet Hälsa och
framtid, delstudie 2. Stockholm: Karolinska institutet, Uppsala universitet och
Stockholms läns landsting.
Aldana, Steven G (2001) Finacial Impact of Health Promotion Programs: A
Comprehensive Review of the Literature, American Journal of Health Promotion,
vol. 8, n. 1.
Angelöw, Bo (2002) Friskare arbetsplatser – Att utveckla en attraktiv, hälsosam och
välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur.
Aronsson, Gunnar & Lindh, Tomas (2004) Långtidsfriskas arbetsvillkor. En
populationsstudie. Stockholm: Arbetslivsinstitutet (Arbete och hälsa 2004:10).
Bäckström, Ingela (2006) Quality Management for Sustainable Health – Methodologies,
Values and Practices taken from Swedish Organizations. Luleå: Luleå tekniska
universitet (Licentiatavhandling).
Cohen, Sheldon & Syme, S Leonard (1985) Social support and health. Orlando:
Academic press, Inc.
Dagens industri 2008-06-10. Managementtrend hotar den svenska modellen, s. 4.
Ds 2008:16, Arbetsmiljön och utanförskapet – en tankeram för den framtida
arbetsmiljöpolitiken. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.
Eklund, Jörgen, Hansson, Bo, Karlqvist, Lena, Lindbeck, Lars & Neumann, W
Patrick (2006) Arbetsmiljöarbete och effekter – en kunskapsöversikt. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet (Arbete och Hälsa 2006:17).
Ekvall, Göran & Arvonen, Jouko (1991) Change-centered leadership: An extension
of the two-dimensional model, Scandinavian Journal of Management, vol. 7, n. 1, s.
17-26.
Fjell, Ylva (2007) Working Conditions and Musculoskeletal Pain in Public Sector
Employees. A Study of Female Dominated Workplaces in Health Care and Educational
Services. Stockholm: Karolinska institutet (Doktorsavhandling).
Fjell, Ylva, Österberg, Mia, Alexandersson, Kristina, Karlqvist, Lena & Bildt, Carina
(2007) Appraised leadership styles, psychosocial work factors and
musculoskeletal pain among public employees. International Archieves of
Occupational Environment Health 2007 04 06 (published online) original article
DOI 10.1007/s00420-007-0189-9.
Folksams Hälsoindex (2007) Offentlig sektor, Sveriges kommuner. Stockholm:
Folksam.
House, James S (1981) Work stress and social support. Philippines: Addison -Wesley
publishing Company.
Ichinowski, Casey, Shaw, Kathryn & Prennushi, Giovanna (1995) The effects of
Human resource Management practices on Productivity. (NBER Arbetspapper
5333). Cambridge: Cambridge University.
99

ISO (2007) Guidance on Social Responsibility – Working draft 3, International
Standardization Organization.
Jensen, Irene & Roos, Pontus (2005) Hälsa och produktivitet: Slutrapport del 2 AHAstudien; Arbete och hälsa inom process- och verkstadsindustrin. Stockholm:
Karolinska Institutet & Malmö: Institutet för tillämpad ekonomi.
Johanson, Ulf, Ahonen, Guy & Roslender, Robin (2007) Work Health and
Management Control. Stockholm: Thomson Fakta AB.
Karasek, Robert & Theorell, Töres (1990) Healthy Work: Job Stress, Productivity and
the Reconstruction of Working Life. New York: Basic Books.
Lagrosen, Yvonne (2004) Exploring the Effects of TQM on Employee Health.
Journal of Management Systems, vol. 16. n. 3. s. 1-10.
Larsson, Johan (2007) The Effect of Leadership Values, Behaviors and Methodologies on
Quality and Health. Östersund: Mittuniversitetet (Licentiatavhandling).
Larsson, Johan & Vinberg, Stig (2008) Leadership behaviour in successful
organizations – Universal or situation-dependent?. Total Quality Management
and Business Exellence Journal (inskickad).
Lundgren, Bernt & Hermansson, Kenth (2008) Hälsa och ekonomisk tillväxt.
Östersund: Statens folkhälsoinstitut (Rapport A2008:02).
Malmberg, Bo, Andersson, Eva, Johansson, Mats & Hermansson, Kenth (2007)
Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling. Östersund:
Statens folkhälsoinstitut (Rapport 2007:8).
Malmquist, Claes, Vinberg, Stig & Larsson, Johan (2007) Att styra med hälsa – från
statistik till strategi. Degerfors: Metodicum.
McGregor, Douglas (1960) The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-Hill.
Murphy, Lawrence R & Cooper, Cary L (2000) Healthy and productive work – an
international perspective. London: Taylor & Francis.
Nise, Gun, Ekenvall, Lena, Alberyd, Jerker, Svartengren, Magnus & HoF stydy
group (2007) Friska företag i alla branscher – en registerstudie. Projektet Hälsa och
framtid, delstudie 1. Stockholm: Karolinska institutet, Uppsala universitet och
Stockholms läns landsting.
Nyberg, Anna, Bernin, Peggy & Theorell, Töres (2005) The impact of leadership on the
health of subordinates. SALTSA, Rapport nr. 1. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Ozminkowski, Ronald, Ling, Davina, Goetzel, Ron, Bruno, Jennifer, Rutter,
Kathleen, Isaac, Fikry & Wang, Sara (2002) Long-Term Impact of Johnson &
Johnson’s Health & Wellness Program on Health Care Utilization and
Expenditures. Journal of Occupational and Environmental medicine, vol. 44, n. 1, s.
21-29.
Pelletier, Kenneth R (1993) A Review and Analysis of the Health and Cost-Effective
Outcome Studies of Comprehensive Health Promotion and Disease Prevention
Programmes at the Worksite. American Journal of Health Promotion, vol. 8, n. 1.
Sauter, Steven L, Lim, Soo-Yee & Murphy, Lawrence R (1996) Organizational
health: A new paradigm for occupational health research at NIOSH.
Occupational mental health, vol. 4, pp. 248-254.
100

Setterlind, Sven (Red) (2004) Den hälsosamma arbetsplatsen. Från analys till åtgärd.
Karlstad: Stress Management Center.
SKTF (2005) Vägvisare och vågmästare. SKTFs bok om och för chefer i offentlig
verksamhet. Stockholm: SKTF.
Szücs, Stefan, Hemström, Örjan & Marklund, Staffan (2003) Organisatoriska faktorers
betydelse förlånga sjukskrivningar i kommuner. Stockholm: Arbetslivsinstitutet
(Arbete och hälsa, 2003:6).
Zijlstra, Fred R H & Sonnentag, Sabine (2006) After work is done: Psychological
perspectives on recovery from work. European Journal of Organizational
Psychology, 15(2), 129-138.
Vinberg, Stig (2006) Health and Performance in Small Enterprises: Studies of
Organizational Determinants and Change Strategy. Luleå: Luleå tekniska
universitet (Doktorsavhandling).
Vingård, Eva, Waldenström, Måns, Bengtsson, Frida, Svartengren, Magnus,
Ekenvall, Lena, Ahlberg, Gunnel & HoF-study group (2007).
Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete – processer och resultat hos
företag inom privat sektor. Projektet Hälsa och framtid, delstudie 4. Stockholm:
Karolinska institutet, Uppsala universitet och Stockholms läns landsting.
Wolvén, Lars-Erik (2000) Att utveckla mänskliga resurser i organisationer – om
ledarskap, organisering, kultur och kompetens. Lund: Studentlitteratur.
Wreder, Åsa (2008) How leadership and new technology influence the work environment:
experiences taken from Swedish organizations. Luleå: Luleå tekniska universitet
(Doktorsavhandling).
Yukl, Gary (1997) Effective leadership behaviour: A new taxonomy and model, paper
presented at the Eastern Academy of Management International Conference,
Dublin, Irland.
Yukl, Gary (2005) Leadership in Organizations. New Jersey: Pearson Education Inc.

101

Författarpresentation
ERNA DANIELSSON är filosofie doktor i sociologi vid Mittuniversitetet i
Östersund. Hennes forskning handlar i huvudsak om omgivningens inverkan på
individers handlingsutrymme i en organisationskontext, med fokus på risk- och
krissituationer.
LENA KARLQVIST är docent i ergonomi vid Karolinska Institutet och numera
verksam
vid
Mittuniversitetet,
Institutionen
för
hälsovetenskap,
Rehabiliteringsvetenskap i Östersund. Hennes forskningsområde innefattar
förutom belastningsergonomiska aspekter från en mängd yrkesarbeten i arbetslivet
också ett vidgat hälsovetenskapligt intresse. Forskningsområdet inom
Mittuniversitetet är Hälsofrämjande i arbetslivet.
PATRIK MILLET är teknologie doktor i psykologi vid Mittuniversitetet i
Östersund. Hans forskning fokuserar på de resurser hos en individ som leder till
framgång och lycka i arbetslivet.
MIKAEL NORDENMARK är sociolog och sedan 2006 verksam som professor i
rehabiliteringsvetenskap vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet.
Han bedriver forskning kring olika relationer mellan arbetsliv, familjeliv, kön och
välbefinnande. Mikael Nordenmark har varit gästforskare vid “Kollegiet för
samhällsforskning” i Uppsala och “the Center for Advanced Study in the
Behavioral Sciences” i Stanford.
JOHANNA OVERUD är filosofie doktor i modernhistoria och genusforskare. Hon
disputerade vid Stockholms universitet år 2005 på avhandlingen ”I beredskap med
Fru Lojal. Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget” I sin
forskning intresserar hon sig för integrerings- och segregeringsprocesser på
arbetsmarknaden.
STIG VINBERG är teknologie doktor i arbetsvetenskap och verksam som utredare
vid Statens folkhälsoinstitut, samt knuten till Institutionen för Hälsovetenskap vid
Mittuniversitetet. Hans pågående projekt rör hälsa i arbetslivet med särskilt fokus
på ledarskap, små organisationer och regional utveckling.
KRISTINA ZAMPOUKOS filosofie doktor i kulturgeografi och finns sedan våren
2007 på ETOUR/Mittuniversitetet i Östersund. Hon disputerade 2002 med
avhandlingen ”IT, planeringen och kommunerna”. Hennes forskning rör i
huvudsak kommunal planering, lokal och regional utveckling och det flexibla
arbetslivet.

102

