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Abstrakt

Studiens syfte är att undersöka människors stressrelaterade utmattning, sociala/ praktiska stöd och
återhämtning var för sig utifrån variablerna kön, yrkesmässig nivå och att vara förälder. Studien har
en kvantitativ ansats och materialet kommer från StressProfilens databas år 2008-2010. Ett
stratifierat urval gjordes på åldrarna 20-49 år som gav 3161 respondenter. Resultaten testades med
univariat ANOVA i en 2x2x3 faktoriell design med mellangruppsvariablerna kön, barn och yrke.
Det gjordes för respektive beroendevariabel stressrelaterad utmattning, socialt stöd och
återhämtning. Resultaten gav en interaktionseffekt av kön och yrkesnivå på variabeln stressrelaterad
utmattning, en interaktionseffekt av kön, barn och yrke på variabeln socialt stöd samt huvudeffekt
av kön och yrke på variabeln återhämtning. Resultatet av studien visade att kvinnor som var
tjänstemän hade högre stressrelaterad utmattning än män som var tjänstemän. Samt att kvinnor som
var arbetare hade högre stressrelaterad utmattning än män som var arbetare. Män som hade barn och
var chefer hade sämre socialt stöd än kvinnor som var chefer och hade barn. Män hade också sämre
återhämting än kvinnor.
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Finns det skillnad i upplevd stress? - jämförelser mellan kvinnor och män utifrån samma yrkesnivå
och föräldraskap

Människan utsätts idag för fler stressorer än tidigare på grund av det ökade tempot och
komplexiteten i samhället (Währborg, 2009). Tidsbrist och en evig kamp mot klockan utmärker
livsstilen för den moderna människan (Frankenhauser, 1997). Psykisk stress, är relaterat till fysisk
smärta (Diepenmaat, van der Wal, de Vet, & Hirasing, 2006; Gayman, Levis Brown, & Ming, 2010;
Hwang et al., 2008; Ullrich, Turner, Ciol, & Berger, 2005). I Sverige är det vanligt med värk i
nacke, skuldror, armar och rygg, stress, att inte trivas på jobbet och repetitiva arbetsuppgifter, det
hör ihop med ökad risk för fysisk smärta (Lundberg, 2003). Därför är det viktigt att ta reda på vad
det är som skapar stress för att kunna förebygga problem.

Stress är kroppens ospecifika reaktion på krav, som orsakas av, eller resulterar i, behagliga eller
obehagliga tillstånd. Människans reaktioner på positiva situationer kallas eustress, medan negativa
situationer ger upphov till distress (Selye, 1978). Idag ligger betoningen nästan helt på negativa
situationer, så kallade stressorer som ger upphov till obehag alltså stress (Kroemer, 2009). Ursin
(1995) menar att stressreaktionen har signalvärde obehag då obehaget lättare engagerar oss att lösa
underliggande problem. Enligt Theorell (2001) är stress en ospecifik reaktion på något som
framkallas av en reaktion som benämns stressor. Det är inte negativt med stress, det är en reaktion
som människan exponeras för i vissa situationer. Stressen blir bara skadlig under vissa förhållanden,
så som om individen hamnar i en stressreaktion som är långvarig flera månader eller år och då
individen inte har möjligheter eller färdigheter till återhämtning. 

Ett exempel på ett sådan situation är när kroppen snabbt mobiliserar resurser och kroppskrafter för
att hantera fara (Burell,1999). Faran kan vara ospecifik och kroppens försvarsreaktioner verkar
nedärvda och troligtvis bättre lämpade för stenåldersmänniskans behov att hantera krav som krävde
anpassning till den tidens omständigheter, men stressreaktionerna är desamma nu som då.
Förmodligen är därför reaktionen inte helt adekvat till de krav som dagens samhället ställer
(Frankenhauser & Ödman, 1992). Brist på makt och kontroll är nyckelfaktorer i stress (Björk,
1999). Det som stressar är det man inte hinner med eller klarar av (Burell, 1999). Stress uppstår när
personens resurser måste användas extremt mycket för att kunna klara av särskild påfrestning
(Theorell, 2001). När något bedöms som viktigt och personens förmåga riskerar att inte räcka till,
blir personen ängslig och spänd. Det kan resultera i två copingstrategier, anstränga sig extra mycket
för att klara påfrestningen, eller ge upp och dra sig undan. Oavsett vilket tycks samma
stressreaktioner alstras i kroppen. Individens sätt att hantera påfrestningar blir då via coping, hur
man hanterar uppkomna situationer och/eller reaktioner, som är ett centralt begrepp, eftersom stress
sker i samspelet mellan individens sätt att hantera påfrestningar och hur påfrestningarna ser ut
(Theorell, 2001). 

Coping översätts till bemästring av Währborg (2009), vilket han menar syftar till hur en person
bevarar sin självbild och sin emotionella balans vid yttre belastningar. I förlängningen innehåller det
hela den strategi som en person utvecklar för att hantera en hotbild. Lazarus och Folkman (1984),
definierar coping som “ständigt föränderliga, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar för att
klara specifika yttre och/ eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser”
(svensk översättning Währborg, 2009, sid 88). Frankenhauser och Ödman (1992) säger att det finns
olika copingstrategier, en är att förbereda sig vilket kan ske genom att förbättra sin egen skicklighet
eller genom att övertyga sig själv att händelsen inte betyder särskilt mycket. Andra copingstrategier
är att bete sig aggressivt och gå till attack eller att fly undan den stressande situationen alternativt
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vara passiv.

Bristande förmåga att varva ner efter stark stress tros vara lika skadligt som återkommande
uppvarvningar (Arnetz, 1995) det kan leda till stressrelaterad utmattning. Därför kan man anta att
bristen på vila och återhämtning kan vara ett större problem för hälsan än belastningen som ett jobb
innebär (Lundberg, 2003). Dessutom är den farligaste stressen när en person varvar upp inför
kommande stressande händelser (Rose & Perski, 2008). Stress, stressrelaterad utmattning kan leda
till utbrändhet, det uppstår när en biologisk stressreaktion hållit på i månader eller år då tillfälle till
återhämtning inte funnits. Utbrändhet beror inte på tillfälliga kriser utan på långvarig daglig stress,
ofta i ett arbete nära människor (Maslach, 1982). På senare år har uttrycket utbrändhet blivit nära på
lika vanligt som begreppet stress (Währborg, 2009). Utbrändhet kommer från engelskans burnout
men får en hårdare klang på svenska och låter som om det vore kroniskt men utbrändhetstillståndet
är botbart (Theorell, 2004). 

Andra människors stöd kan fungera som skydd mot de skadliga verkningarna av stress
(Frankenhauser & Ödman, 1992). Enligt vissa till den grad att skillnaden mellan ohälsa och hälsa
kan vara beroende av graden av socialt stöd (Währborg, 2009). Två huvudeffekter av socialt stöd är
att det fyller människans behov av trygghet, kontakt, erkännande, tillhörighet och närhet samt att
socialt stöd från arbetskamrater och chefer är något som märkbart minskar känslor av stress i jobbet.
Förtidig död ökar avsevärt vid avsaknad av socialt stöd, i alla fall för män. Men för kvinnor verkar
socialt stöd också kunna vara negativt vilket kan bero på en press att vara social vilket i sig blir en
belastning samt för att socialt stöd för en kvinna oftare handlar om att ge än att få (Thomsson,
1998). Kobasa (1979) lanserade begreppet hardiness på svenska härdighet, som hon menar är en
uppsättning av personlighetsdrag som fungerar som motståndskraft vid stressande händelser i livet.
Personlighetsanlagen som härdighet består av är engagemang, kontroll och utmaning. Kobasa,
Maddi och Kahn (1982) menar att det är möjligt att socialt stöd är mest effektivt för personer med
hög härdighet. Det kan vara så att härdighet påverkar hur mycket och vilken typ av socialt stöd
används vid stressande händelser. Personer med låg härdighet förväntas söka socialt stöd i mindre
omfattning. Karasek och Theorells (1990) anser att socialt stöd kan fungera som en buffert mot
stress i arbeten med högra krav och lågt beslutsutrymme. Detta förklaras av författarna med att
sociala kontakter har fördelaktiga effekter på individens välmående, det kan främja tillägnandet av
nya kunskaper och utövandet av aktiva copingstrategier. Socialt stöd kan alltså bidra till att såväl
minska upplevelsen av stress som att öka de anställdas produktivitet.

Stressens motsats är generellt beskriven som processen återhämtning (Sonnentag & Niessen, 2008).
När en person inte haft möjlighet till återhämtning under lång tid, kan det på sikt ge försämrad
psykisk och fysisk hälsa (deCroon, Sluiter, & Blonk, 2004; Kivimäki et al, 2006). Alla utsätts för
stress, men vi reagerar inte lika på en och samma påfrestning, skillnaden i stressreaktion beror bara
delvis på medfödda genetiska skillnader (Frankenhauser & Ödman, 1992). Upplevelsen av kontroll
över sin tillvaro ger fördelaktig inverkan på personens välmående (Wang, Bowling & Eschleman,
2010).  Normalt sker återhämtning under raster på arbetet (Trougakos, Beal, Green, & Weiss, 2008),
på kvällarna efter jobbet (Rook & Zijlstra, 2006) och under helger eller semestern (Fritz &
Sonnentag, 2005; Westman & Eden, 1997). 

I början på 70-talet förvärvsarbetade fem av tio kvinnor med barn i förskoleålder, på 90-talet var
motsvarande siffra nio av tio (Larmén, 1992). Att säga att kvinnor arbetar dubbelt är oftast en
överdrift men det är rätt stora skillnader mellan mäns och kvinnors arbete i hemmet i de fall då båda
förvärvsarbetar (Agervold, 2001). Enligt Öberg och Israelsson (2003) är det för kvinnor stora
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skillnader och för män små skillnader i olika livsfaser vad det gäller förvärvsarbete. Små barn ger
mycket större konsekvenser för mammornas förvärvsarbete än pappornas. Att leka med barnen
delas lika mellan mamma och pappa men den vardagliga omsorgen om barnen sköts av mammorna.
För småbarnsmammorna är andelen av hemarbetet närmare 60 procent högre än i övriga grupper.
Tidsbrist är något som särskilt föräldrar med hemmavarande barn uttalar. De mest stressade är
ensamstående småbarnsmammor. Frankenhauser (1997) påpekar att skillnaden mellan hur mycket
tid föräldrarna lägger ned växer med antalet barn. Kvinnor med tre eller fler barn lägger 20 timmar
mer per vecka än män med lika många barn, och ett tredje barn ger pappan en rätt liten ökning i
arbetsbörda jämfört med att ha två barn.

Något som ändå känns igen är kvinnligt dubbelarbete, att kvinnor har totalansvar har varit regel
snarare än undantag genom historien, - kvinnors arbete pågår alltid (Lundberg, 1996; Ohlander,
1996; Thomsson, 1998; Björk, 1999; Burell, 1999). Att hela tiden ha huvudansvaret för hem och
barn är antagligen den största orsaken till rollkonflikt för den dubbelarbetande kvinnan
(Frankenhauser, 1997). Ett sätt att hantera hög stressnivå som skapas av förväntningar från
samhället på att kvinnor både ska förvärvsarbeta och ha ett huvudansvar för hem- och
hushållsarbete kan vara att sjukskriva sig. Deltidssjukskrivning kan i dessa fall fungera som en
strategi för att balansera belastningar i arbetsliv och privatliv (Eklund, von Granitz & Marklund,
2004). Att kvinnor har en överbelastad livssituation i kombination med försämrad hälsa kan vara en
anledning till sjukskrivning för kvinnor (Palmer, 2004). Kvinnor drabbas av muskelbesvär oftare än
män, det är också vanligt att de har en större total arbetsbörda, vilket ger färre tillfällen till vila och
återhämtning (Lundberg, 1996). Slutsatsen som Öberg och Israelssons (2003) har är att påföljden av
att ha små barn sker på kvinnornas förvärvsarbete. Kvinnor med små barn där minst ett barn är
under sju år förvärvsarbetar mindre än alla andra grupper. Det är färre av dem som förvärvsarbetar
och antalet timmar de arbetar är lägre. Oavsett om män har barn eller inte arbetar de nästan lika
mycket. En förklaring kan vara att män inte låter livssituationen och dess krav på insatser i
hemarbetet anpassas till sitt förvärvsarbete på samma sätt som kvinnor. Resultaten visar entydig att
kvinnor tar på sig den största delen av ansvaret för hemarbetet och ett sätt att åtminstone tillfälligt
minska den totala arbetsbördan kan vara att dra ner på förvärvsarbetet. För kvinnor kommer alltså
hemarbetet i första hand och förvärvsarbetet får stå åt sidan. Detta leder till att mammorna lägger
mycket tid på hemarbete men också på förvärvsarbete och har lite fritid. Enligt Thomsson (1998)
visar forskningen om fritid att flertalet kvinnor inte anser sig behöva eller förtjäna fritid.

Öberg och Israelsson (2003) har också kommit fram till att det fortfarande är så, att kvinnor gör
mycket mer hemarbete än män, i åldersgruppen 20-84 år lägger kvinnor fyra timmar och femton
minuter, och män drygt tre timmar per dag. Alltså utgör kvinnornas tidsinsats 58 procent och
männens 42 procent av hemarbetet. Enligt författarna tycks det som om män avlastas från
hushållsarbete vid parbildning, och kvinnorna tar en avsevärt större del än männen. Vid en analys
av könsskillnader visade det sig att kvinnor år 1991/92 var signifikant mer stressade än män men år
1995/96 var kvinnorna kvar på samma stressnivå och männen hade ökat till nästan samma
stressnivå som kvinnorna (Lisspers, 2004).

Magnusson (2010) har studerat löneskillnaden mellan kvinnor och män vid lika arbete. Hon kom
fram till att det är kvinnor som är sammanboende/ gifta och särskilt de med barn har lägre lön. Detta
beror enligt henne på att kvinnor tar och förväntas av samhället ta familjeansvaret. Med tanke på
den förväntningen på kvinnorna bör de vara mer stressade än män som inte förväntas ta
familjeansvar. Tidigare studier har inte studerat stress utifrån samma yrkesmässiga prestige.
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Syftet med studien är att utifrån tidigare forskning, undersöka sambandet mellan människors
stressrelaterade utmattning, sociala/praktiska stöd och återhämtning utifrån variablerna kön,
yrkesmässig nivå och att vara förälder.

Med grund i tidigare forskning finns två hypoteser. 
- Kvinnor med barn har sämre socialt stöd och mindre grad av återhämtning, samt är mer
stressrelaterat utmattade än män med barn på samma yrkesmässiga nivå.
-Män och kvinnor med barn har sämre socialt stöd och återhämtning samt är mer stressrelaterat
utmattade än barnlösa män och kvinnor på samma yrkesmässiga nivå.
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Metod

Deltagare
Studiematerialet har hämtats från databasen StressProfilen. Denna innehåller enkätsvar som samlats
in främst inom företagshälsovård på arbetsplatser och sträcker sig från 1990-talet till idag (Lisspers,
2004). Då ett stratifierat urval valdes för att inte förändringar över tid skulle påverka resultatet och
för att maximera möjlig medverkan av personer med små barn, inkluderades enbart respondenter ur
StressProfil databasen (Lisspers, 2004) från år 2008-2010 och åldrarna 20-49 år. Alla respondenter
som omfattades av ovanstående kriterier inkluderades, sammanlagt 3161 respondenter. I denna
studie var 37% av deltagarna från 2008, 33% från 2009 och 30% från 2010. Respondenterna bestod
av 35% män och 65% kvinnor, 71% hade barn och 29% hade inte barn, 18% var chefer, 53%
tjänstemän och 27% arbetare. Övriga demografiska faktorer är utbildning, civilstånd, bostadsort och
bostad. Som högsta utbildning angav respondenterna grundskola 4%, fackskola 16%, gymnasium
19% och universitet 61%. Vad gäller civilstånd var 78% gifta, ogifta 16%, och skilda var 6%.
Respondenterna kom från olika delar av landet. I storstad bodde 38%, i en mellanstor stad bodde
23% och i en mindre stad bodde 16% medan 22% av respondenterna kom från landsbygden. Även
typ av bostad skiljde sig åt, hyreslägenhet 23%, insatslägenhet 18%, radhus/villa 56%, inneboende
1% samt annan typ av boende 2%.

Material

I denna studie användes sekundärdata, sedan tidigare insamlat individ-data från StressProfil
(Setterlind, Larsson,1995) databasen. StressProfilen är ett instrument som utvecklades under en
period av fem år, och mäter stress under arbete och fritid på individ, grupp- och organisationsnivå.
Det är en enkät som består av 224 frågor som besvaras utifrån en Likertskala som går från 1 låg
nivå av stress till 5 hög nivå av stress, och samtliga index beräknas i samma riktning (Hallman,
2003). Alltså betyder en numerisk ökning en försämring. Datan i StressProfil databasen var
avidentifierad (Lisspers, 2004). StressProfilen har använts i flertalet studier (Edvardsson, Larsson,
& Setterlind, 1997; Grossi, Theorell, Jurisoo, & Setterlind, 1999; Hallman et al., 2002; Hallman,
Thomsson, Burell, Lisspers, & Setterlind 2003; Hofman-Bang, Lisspers, Nordlander, Nygren,
Sundin, Öhman, & Ryden, 1999; Kabbe, Setterlind, & Svensson, 1996; Lindberg, Larsson,
Setterlind, & Rastam, 1994; Lisspers, Sundin, Hofman-Bang, Nordlander, Nygren, Ryden, &
Öhman, 1999; Sundin, Bildt, Lisspers, Hochwälder, & Setterlind 2006).

Stressprofilen används av certifierade användare (Winmar, 2011) som underlag för personlig
utveckling och minskning av stress (Setterlind, 2004). De certifierade användarna uppdateras
kontinuerligt kring vad som det insamlade materialet används till och är därför väl medvetna om att
materialet används för forskning (Lisspers, 2004). Det finns därför bara en av de forskningsetiska
principerna som är aktuell från Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, som denna
studie kan påverka, och det är att insamlat material inte får spridas (Vetenskapsrådet 2002).
Exempel på arbetsplatser som använt sig av StressProfilen är Svenska Shell (Bodö, 2004),
Östermalmshälsan (Törnkvist & Sterling, 2004), Folktandvården i Stockholm genom projektet
Olivia (Blank, 2004), Haninge kommun (Kluge, 2004) och Scanraff (Spång, 2004). Databasen
representerar ingen egentlig population men det stora underlaget av respondenter gjorde ändå att det
insamlade materialet var intressant att studera.
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Reliabilitetstest (Cronbach alpha, Spearman-Brown split- half, maximum likelihood, test-retest) har
utförts på StressProfilen som helhet och uppnått reliabilitets koefficienter på över .80. (Setterlind,
Larsson,1995). Under utvecklingen av StressProfilen genomfördes flera validitetstest till exempel
för items som rör utbrändhet (Hallsten, 1993; Maslach & Jackson, 1981; Pines, 1993) och socialt
stöd (Johnson & Hall, 1988). Face-validity har också varit hög vid användandet av StressProfilen då
den använts av sjukvårdspersonal och organisationer (Hallman, Thomsson, Burell, Lisspers &
Setterlind, 2003).

Procedur
Respondenterna har svarat på vilken typ av jobb de har utifrån sju olika yrkesnivåer; högre chef,
mellanchef, arbetsledare, högre tjänsteman, lägre tjänsteman, arbetare och annat. I denna studie
slogs de sju nivåerna samman till de tre yrkesnivåererna högre chef, mellanchef och arbetsledare till
nivån chefer, högre tjänsteman och lägre tjänsteman till nivån tjänsteman samt arbetare och annat
till arbetare. Då hypotesen inriktade sig på huruvida respondenterna har barn eller inte,slogs
nivåerna hemmavarande barn och ej hemmavarande barn ihop till nivån inga barn. Detta eftersom
man inte slutar vara förälder även om barnet inte bor hemma.

Design

Det har gjorts tre univariata ANOVA med följande beroendevariabler återhämtning, stressrelaterad
utmattning och socialt/ praktiskt stöd. Folkhälsoinsitutet har valt att dela upp socialt stöd i praktiskt
och emotionellt stöd (Nyampame, 2010) medan man i StressProfilen delat upp det i socialt/
praktiskt stöd. Eftersom båda hör ihop används i denna studie uttrycket socialt stöd. De tre
variablerna valdes för att täcka olika delar av orsaks och konsekvenspanoramat till stress och också
för att de har stöd i empirin. Oberoende variabler vid varje ANOVA var: barn, har barn eller inte har
barn, yrkesnivå chef, tjänsteman och arbetare samt kön; kvinna eller man. I stort sett alla (3160
stycken) av deltagarna svarade på frågan om stressrelaterad utmattning, 3159 stycken av deltagarna
svarade på frågan om återhämtning och 3158 svarade på frågan om socialt stöd.

Statistik
Resultaten testades med univariat ANOVA i en 2x2x3 faktoriell design med
mellangruppsvariablerna kön, barn och yrke. Samma förfarande upprepades för de respektive
beroendevariablerna stressrelaterad utmattning, socialt stöd och återhämtning. Eftertester på yrke
gjordes med Bonferroni, övriga variabler kontrastrerades mot varandra. Det gjordes även
medelvärdestest för att se riktningen på huvudeffekterna. Eta2 värden framtogs ut för att analysera
respektive variabels förklaringvärde. Testerna genomfördes i SPSS version 18 och 19. Ett p-värde
under .05 ansågs vara signifikant.
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Resultat

Stressrelaterad utmattning 
Analysen resulterade i två huvudeffekter; kön och yrke (se tabell 1). Kvinnor var signifikant mer
stressrelaterat utmattade än män (F (1, 1714) = 21.6, p<.05) Medelvärdet för män var 2,7 och
kvinnors medelvärde var 2,9. Stressrelaterad utmattning berodde också på yrkesnivå F (2, 1714) =
22.0, P<.05. 

Det högsta signifikansvärdet fanns dock för interaktionseffekten av variablerna kön och yrkesnivå
(tabell 1). Stressrelaterad utmattning berodde på yrkesnivå och om man var kvinna eller man,  F (2,
1714) =5.0, p<.05. Eftertest visade att kvinnor som var tjänstemän hade högre stressrelaterad
utmattning än män som var tjänstemän och att kvinnor som var arbetare hade högre stressrelaterad
utmattning än män som var arbetare (tabell 2A). 

Resultaten visade även att män som var arbetare hade högre stressrelaterad utmattning än manliga
tjänstemän. Kvinnor som var arbetare hade högre stressrelaterad utmattning än kvinnliga chefer och
tjänstemän. Kvinnor som var tjänstemän hade högre stressrelaterad utmattning än kvinnliga chefer,
tabell 2 B.
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Tabell 2 B
Eftertest stressrelaterad utmattning
Kön Yrkesnivå Yrkesnivå Mean Std. Error Sig.

Difference
Män Tjänstemän Arbetare -0,18 0,06 ,0 1
Kvinnor Chefer Tjänstemän -0,29 0,07 ,0 0

Arbetare -0,47 0,07 ,0 0
Kvinnor Tjänstemän Arbetare -0,18 0,04 ,0 0

Tabell 1
ANOVA beroendevariabel stressrelaterad utmattning
Source Type III df Mean F Sig.

of Squares square
Yrkesnivå 24,72 2 12,36 22,1 0 0,0 0
Kön 12,1 0 1 12,1 0 21,64 0,0 0
Yrkesnvå*kön 5,62 2 2,8 1 5,02 0,01

Tabell 2 A
Eftertest stressrelaterad utmattning
Yrkesnivå Kön Kön Mean Std. Error Sig.

Difference
Tjänstemän Män Kvinnor -0,28 0,04 ,0 0
Arbetare Män Kvinnor -0,27 0,06 ,0 0
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Arbetare hade signifikant högre stressrelaterad utmattning än tjänstemän och chefer, tjänstemän
hade också signifikant högre stressrelaterad utmattning än chefer (tabell 2 C). 

Medelvärdet för chefer var 2,621, tjänstemän 2,788 och arbetare 2,995. Tillsammans förklarade
oberoendevariablerna cirka 5% av variationen i stressrelaterad utmattning. Eta2 togs fram för att se
hur mycket oberoendevariablerna förklarar av beroendevariablerna. Variationen i respondenternas
stressrelaterad utmattning förklarades till 2,8% av yrke, kön förklarade också 2,8%. Den ej
signifikanta variabeln barn förklarade 0,1%.

Socialt stöd

För variabeln socialt stöd fanns två huvudeffekter kön och yrkesmässig nivå (tabell 3). Socialt stöd
skiljde sig mellan män och kvinnor, F (1, 1982) = 18.8, P<.05. Män hade signifikant sämre socialt
stöd. Medelvärde för män var 2,4 och kvinnors medelvärde var 2,3. Socialt stöd skiljde sig mellan
yrkesnivåerna, F (2, 1982) =44.9, P <.05. 

Det var en interaktionseffekt av kön, barn och yrkesnivå (tabell 3). Nivån av socialt/ praktisk stöd
berodde på om man hade barn eller inte, om man var kvinna eller man samt vilken yrkesnivå man
hörde till, F (2, 1982)= 3.4, P<.05. Eftertest visade att män som hade barn och var arbetare hade
sämre socialt stöd än män som hade barn och var chefer eller tjänstemän. Män som inte hade barn
och var arbetare hade sämre socialt stöd än män som inte hade barn och var chefer. Män utan barn
som var tjänstemän hade sämre socialt stöd än män utan barn som var chefer. Kvinnor som hade
barn och var arbetare hade sämre socialt stöd än kvinnor med barn som var chefer eller tjänstemän.
Kvinnor med barn som var tjänstemän hade sämre socialt stöd än kvinnor med barn som var chefer.
Kvinnor utan barn som var arbetare hade sämre socialt stöd än kvinnor som var chefer eller
tjänstemän och inte hade barn, se tabell 4 A. 
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Tabell 3
ANOVA beroendevariabel socialt stöd
Source Type III Sum df Mean square F Sig.

 of Squares
Yrkesnivå 58,24 2 29,12 44,99 ,0 0
Kön 12,17 1 12,17 18,79 ,0 0
Yrke*kön* barn 4,37 2 2,19 3,38 ,0 3

Tabell 2 C
Eftertest stressrelaterad utmattning
Yrkesnivå Yrkesnivå Mean Std. Error Sig.

Difference
Chefer Tjänstemän -0,17 0,04 ,0 0

Arbetare -0,38 0,04 ,0 0
Tjänstemän Arbetare -0,21 0,03 ,0 0
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Män som var chefer och hade barn hade sämre socialt stöd män som var chefer och inte hade barn,
se tabell 4 B. 

Män som hade barn och var chefer hade sämre socialt stöd än kvinnor som var chefer och hade
barn. Män som var föräldrar och arbetare hade sämre socialt stöd än kvinnor som var arbetare och
hade barn. Män som var tjänstemän och inte hade barn hade sämre socialt stöd än kvinnor som var
tjänstemän och inte hade barn. Män som var arbetare och inte hade barn hade sämre socialt stöd än
kvinnor som var arbetare och inte hade barn, se tabell 4 C. 

Arbetare hade sämre socialt stöd än tjänstemän och chefer. Tjänstemän hade signifikant sämre
socialt stöd än chefer, tabell 4 D.
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Tabell 4 A
Eftertest socialt stöd
Kön Barn Yrke Yrke Mean Std. Error Sig.

Difference
Män Barn Chefer Arbetare -0,4 ,0 9 ,0 0
Män Barn Tjänstemän Arbetare -0,38 ,0 8 ,0 0
Män Inga barn Chefer Tjänstemän -0,44 ,1 4 ,0 1

Arbetare -0,63 ,1 5 ,0 0
Kvinnor Barn Chefer Tjänstemän -0,26 ,0 6 ,0 0

Arbetare -0,54 ,0 6 ,0 0
Kvinnor Barn Tjänstemän Arbetare -0,29 ,0 5 ,0 0
Kvinnor Inga barn Chefer Arbetare -0,41 ,1 3 ,0 1
Kvinnor Inga barn Tjänstemän Arbetare -0,26 ,0 8 ,0 0

Tabell 4 B
Eftertest socialt stöd
Kön Yrkesnivå Barn Barn Mean Std. Error Sig.

Difference
Män Chefer Inga barn Barn -0,28 ,1 4 ,0 4

Tabell 4 C
Eftertest socialt stöd
Barn Yrkesnivå Kön Kön Mean Std. Error Sig.

Difference
Barn Chefer Kvinnor Män -0,32 ,0 7 ,0 0
Barn Arbetare Kvinnor Män -0,17 ,0 8 ,0 4
Inga barn Tjänstemän Kvinnor Män -0,28 ,0 7 ,0 0
Inga barn Arbetare Kvinnor Män -0,22 ,1 0 ,0 2

0
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Medelvärdet för chefer var 2,098, tjänstemän 2,252 och arbetare 2,531. Tillsammans förklarade
oberoendevariablerna cirka 5% av variationen i socialt stöd. Variationen i respondenternas sociala/
praktiska stöd förklarades till 3,4% av yrke, kön förklarade 0,6%. Den ej signifikanta variabeln barn
förklarade 0,0%.

Återhämtning
Det fanns två huvudeffekter kön och yrkesmässig nivå (tabell 5) Återhämtning skiljde sig mellan
kvinnor och män, F (1, 959) = 18.2, P<.05. Män hade sämre återhämtning än kvinnor. Medelvärde
för män var 2,5 och kvinnor medelvärde 2,4. Återhämtning skiljde sig mellan yrkesnivåerna, F (2,
959) =66.3, P <.05.

Arbetare hade sämre återhämtning än tjänstemän och chefer. Tjänstemän  hade signifikant sämre
återhämtning än chefer, se tabell 6. 

Medelvärdet för cheferna var 2,229, tjänstemän 2,369 och arbetare 2,597. Variationen i
respondenternas återhämtning förklarades till 5,0% av yrke, kön förklarade  0,3%. Den ej
signifikanta variabeln barn förklarade 0,3%. Tillsammans förklarade oberoendevariablerna cirka 6%
av variationen i återhämtning.
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ANOVA beroendevariabel återhämtning
Source Type III Sum df Mean square F Sig.

 of Squares
Yrkesnivå 41,54 2 20,77 66,31 ,0 0
Kön 5,7 0 1 5,7 0 18,19 ,0 0

Tabell 6
Eftertest återhämtning
Yrke Yrkesnivå Mean Std. Error Sig.

Difference
Chefer Tjänstemän -0,14 ,0 3 ,0 0

Arbetare -0,37 ,0 3 ,0 0
Tjänstemän Arbetare -0,23 ,0 3 ,0 0

Tabell 4 D
Eftertest socialt stöd
Yrkesnivå Yrkesnivå Mean Std. Error Sig.

Difference
Chefer Tjänstemän -0,15 ,0 4 ,0 0

Arbetare -0,43 ,0 4 ,0 0
Tjänstemän Arbetare -0,28 ,0 3 ,0 0
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Diskussion

Syftet med studien var att med tanke på tidigare forskning undersöka sambandet mellan människors
stressnivå utifrån variablerna kön, yrkesmässig nivå och att vara förälder. Vid hypotestestningen av
första hypotesen visade det sig att kvinnliga tjänstemän och arbetare hade högre stressrelaterad
utmattning än män som var tjänstemän och arbetare medan män hade sämre återhämtning och
sämre socialt stöd än kvinnor. Vid andra hypotesen visade det sig att män som var chefer och hade
barn hade sämre socialt stöd än män som var chefer och inte hade barn. Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan föräldrar och icke-föräldrar angående stressrelaterad utmattning och återhämtning.
Med tanke på att det är för kvinnor som skillnaderna i livet är tydligare när de blir föräldrar (Öberg
& Israelsson, 2003; Frankenhauser, 1997) är det intressant att det bara är för män som en signifikant
skillnad finns vad det gäller att ha barn. Men om det nu är så att kvinnor förvärvsarbetar mindre
men män fortsätter som innan de fick barn (Öberg och Israelssons, 2003) skulle det kunna vara
därför som manliga chefer var mer stressade i denna studie, för att de inte går ner i tid och känner
att de inte hinner med familjen. Det kan också vara så att männen historiskt sett, passerat
kvinnornas stressnivå som männen tidigare låg under (Lisspers, 2004).

Stressrelaterad utmattning visade två huvudeffekter, kön det vill säga, att kvinnor var mer stressade
än män och yrke, arbetare var mer stressade än chefer och tjänstemän samt att tjänstemän var mer
stressade än chefer (tabell 2 C). Det fanns dock en interaktionseffekt av kön och yrkesnivå på
variabeln och  kanske mest intressant var att kvinnor som var tjänstemän var mer stressade än män
som var tjänstemän och att kvinnor som var arbetare var mer stressade än män som var arbetare
(tabell 2 A). Arbetare var mer stressade än chefer och tjänstemän, kvinnliga tjänstemän var mer
stressande än kvinnliga chefer (Tabell 2 B). Att kvinnor var mer stressade stämmer med tidigare
forskning (Frankenhauser, 1997; Öberg & Israelsson, 2003; Lisspers, 2004; Palmer, 2004). Den
stressrelaterade utmattningen kan ses som ett led i utbrändhet (Maslach, 1982). 

Det är mycket möjligt att kvinnor både varvar upp inför en stressande händelse (Rose & Perski,
2008) samt har svårt att varva ner efteråt (Arnetz, 1995) och att de därför är mer utmattade än män.
Att brist på makt och kontroll hör ihop med stress (Björk, 1999) är intressant och utifrån studiens
resultat kan man anta att chefer har mer makt och kontroll. Det kan också vara så att chefer hinner
med och klarar av sina jobb (Burell, 1999). 

Resultaten för variabeln socialt stöd gav två huvudeffekter, män upplevde lägre stöd än kvinnor
arbetare lägre än tjänstemän, arbetare och tjänstemän upplevde mindre stöd än chefer (tabell 4 D).
Det fanns också en interaktionseffekt av kön, barn och yrkesnivå (tabell 3). Intressantast i denna
interaktionseffekt var att män hade lägre socialt stöd än kvinnor med samma yrkesmässiga nivå vid
flera olika förutsättningar, både de som hade barn och de som inte hade barn (tabell 4 C). Denna
studie visar på motsatt resultat än vad Thomsson (1998) kom fram till, socialt stöd är inte bara
betungande för kvinnor utan är något de får och inte bara måste ge. Tänkvärt är att män upplever sig
ha lägre socialt stöd än kvinnor (tabell 4 C). Möjligen kan det vara så att fler av männen är
ensamstående eller saknar nära vänner som de kan få stöd av. Det kan mycket väl vara så att
arbetare och tjänstemän har höga kvav men lågt beslutsutrymme (Karasek & Theorells, 1990) och
att de därför inte upplever sig ha nog mycket socialt stöd. Det kan också vara så att de som arbetar
som chefer har högre härdighet (Kobasa, 1979) vilket gör att de är bättre på att ta vara på socialt
stöd (Kobasa, Maddi & Kahn,1982).

Resultaten för återhämtning gav två huvudeffekter: män var mer stressade än kvinnor, arbetare hade
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lägre återhämtning än tjänstemän och chefer, och att tjänstemän uppskattade sin återhämtning som
lägre än vad chefer gjorde (tabell 6). Resultatet går emot tidigare forskning som snarare menar att
kvinnor bör ha mindre tid till återhämtning då de inte har möjlighet att vila på kvällar och helger
(Rook & Zijlstra, 2006; Fritz & Sonnentag, 2005; Westman & Eden, 1997) utan så kallat
dubbelarbetar och tar då hand om barn och hemmet (Lundberg, 1996; Ohlander, 1996; Thomsson,
1998; Björk, 1999; Burell, 1999). Det kan vara så att män har mindre tid till återhämtning för att de
tycker att de har rätt till fritid, något som kvinnor inte anser sig behöva (Thomsson, 1998). Möjligen
kan det vara så att chefer kan påverka sitt arbete så att de har möjlighet till återhämtning, och har en
högre grad av bemästrande (Währborg, 2009). Det är även möjligt att arbetare har mer repetitiva
arbetsuppgifter och inte trivs med sina arbetsuppgifter (Lundberg, 2003) vilket kan vara en
anledning att just arbetare visar negativa värden (högre stressrelaterad utmattning, lägre grad av
socialt stöd och sämre återhämtning) generellt. Att vara tjänsteman kan innebära en utsatt position
mellan arbetare och chefer, det skulle kunna resultera i en bristande förmåga att varva ner (Arnetz,
1995). Det skulle kunna vara en anledning till att tjänstemän upplever sig ha högre stressrelaterad
utmattning, lägre grad av socialt stöd och sämre återhämtning än chefer.

Med tanke på studiens resultat tror jag att en bidragande del av männens resultat (på en allmän nivå)
kan förklaras av att det idag finns mer krav på att män ska ta mer ansvar kring hem och barn, inte
bara sin egen karriär. Det är också intressant och oväntat att beroendevariabelerna till så liten del
förklaras av oberoendevariablerna speciellt med tanke på att det finns omfattande forskning kring
utmattning som visar just sådana samband (Lazarus & Folkman, 1984; Maslach, 1982; Theorell,
2001; Wang, Bowling & Eschleman, 2010; Währborg, 2009) socialt stöd (Frankenhauser & Ödman,
1992; Karasek & Theorell, 1990; Thomsson, 1998; Währborg, 2009) och återhämtning (deCroon,
Sluiter, & Blonk, 2004; Fritz & Sonnentag, 2005; Kivimäki et al, 2006; Rook & Zijlstra, 2006;
Sonnentag & Niessen, 2008; Trougakos, Beal, Green, & Weiss, 2008; Westman & Eden, 1997).
Särskilt Öberg och Israelsson (2003) pekar på att föräldrar med hemmavarande barn och
ensamstående småbarnsmammor är särskilt stressade. Kanske är det andra demografiska variabler
som har högre förklaringsvärde. Möjligen kan utbildningsnivå skapa stress till exempel att ha ett för
enkelt jobb. Civilstånd skulle kunna spela in det kan vara så att gifta får socialt stöd av varandra.
Det pratas ofta om tempot i storstaden därför skulle bostadsort kunna påverka stress. Att bo
inneboende innebär ofta en ostabil bostadssituation som mycket väl skulle kunna göra att de
respondenterna har svårt att få en bra återhämtning. Eller så skulle det kunna ha att göra med något
helt annat till exempel sjukdom och smärta (Diepenmaat, van der Wal, de Vet, & Hirasing, 2006;
Gayman, Levis Brown, & Ming, 2010; Hwang et al., 2008; Ullrich, Turner, Ciol, & Berger, 2005),
ekonomi eller beteende som kan förklara mer av variansen i interaktionerna.

Begränsningar i denna studie är att materialet inte har ett representativt urval utan är insamlat på
olika arbetsplatser och hos företagshälsovård. Det är möjligt att resultatet skulle vara annorlunda om
studien utförs med ett representativ urval då Stress Profilen ofta används för att råda bot på problem
med stress. Ett mer jämt fördelat antal enkäter från män och kvinnor, föräldrar och icke-föräldrar
samt utifrån yrkesnivå. Samtidigt kan det bero på att det är en så inarbetad struktur kring Stress
Profilen som det var ett i det närmaste obefintligt bortfall i svaren. Studien har genomförts med
sekundärdata, vilket är ett problem i sig, data kan ha insamlats för ett annat ändamål och därför,
fylla ett annat syfte (Churchill, 1999). Något som också är viktigt att ta i beaktande är att på grund
av det stora antalet respondenter kan en lite skillnad i decimaler ändå ge ett signifikant resultat.

För framtida forskning hade det varit intressant att se mer på om det är så att män har så att säga
gått om kvinnor vad det gäller att vara stressad. Om så är fallet vore det intressant att se på varför
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män är så stressade och om deras stress skiljer sig från kvinnor. Eller kan det vara så att den mer
jämställda relationen där båda tar ansvar för hem, barn och karriär gör att män får ta del av den
tidigare “kvinnliga stressen”. Vidare forskning skulle också kunna göras för att undersöka om det
kan det vara så att socialt stöd inte hjälper särskilt mycket med tanke på att kvinnor ändå är
stressrelaterat utmattade trots att de har socialt stöd. Men med tanke på hur lite att ha barn, yrke och
kön förklarar av stressrelaterad utmattning, socialt stöd och återhämtning vore det intressant att
undersöka vad det är som gör att personer då är stressade. Detta eftersom många själva anser sig
vara stressade så måste det finnas något annat som gör personerna stressade.
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