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Stressad på jobbet 

Är det dags att söka hjälp? 

 
    Rebecca Nygren och Sanna Vikstrand 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor uppsöker professionell hjälp oftare 

än män, detta sägs bero på att kvinnor har lättare att erkänna sig själva som 

svaga. Syftet var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur män och 

kvinnor bedömde en kollegas arbetsrelaterade stress samt om kollegans kön 

påverkade bedömningen. Ett urval på 108 yrkesarbetande män och kvinnor 

från två sektorer valdes ut, deltagarna läste tre vinjetter om en stressad man 

eller kvinna vars hälsa gradvis försämras på grund av ökad arbetsbelastning. 

En flervägs mixed ANOVA gjordes med bedömningen av målpersonens 

arbetsbörda, ohälsa och hjälpbehov som beroendevariabler. Resultaten 

visade att män uppfattade en kvinnlig kollegas ohälsa och hjälpbehov som 

större än en manlig kollegas. Kvinnor gjorde ingen skillnad på manliga eller 

kvinnliga kollegor. Män och kvinnor uppfattade det motsatta könets 

arbetsbörda som större än det egna. Kvinnliga eller manliga kollegor kan 

vara avgörande för när individen blir erbjuden hjälp.  

   

Keywords: workload, gender, social support, burnout, empathy  

 

 

Inledning 
 

 

Utbrändhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv 
 

Utbrändhet innebär fysisk och emotionell utmattning. Det finns flera definitioner som 

beskriver utbrändhet, en ofta använd begreppsbildning är av Maslach (1982) som 

beskriver psykisk utbrändhet som ett syndrom bestående av tre grundläggande 

egenskaper: (a) emotionell utmattning, vilket innebär minskade emotionella resurser 

för en individ, (b) depersonalisation, som kännetecknas av en cynisk, okänslig och 

negativ attityd gentemot andra individer och (c) låg personlig prestation, där individen 

upplever sig själv som misslyckad. Ytterligare symptom som förknippas med dessa 

komponenter innefattar låg energi, känslor av bristande kontroll, maktlöshet och sänkt 

motivation. Utbrända arbetstagare uppvisar ofta ett bristande engagemang och är 

mindre kapabla till att tjänstgöra på arbetsplatsen. De har även svårigheter med 

beslutsfattande och samarbete (Levert, Lucas & Ortlepp, 2000). 

 

I en omfattande studie av Melamed, Shirom, Toker, Berliner och Shapira (2006) har 

författarna samlat stöd från tidigare forskning som visar att utbrändhet och utmattning 

är relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar. Författarna visar även upp belägg för flera 

tänkbara mekanismer som kan relateras till utbrändhet och ohälsa, bland annat 

ämnesomsättningsproblem, felreglering av hypofysen tillsammans med det 

sympatiska nervsystemet, sömnproblem, inflammationer, dåligt immunförsvar, 

blodkoagulering, fibromyalgi samt dåliga hälsobeteenden. Vidare menar författarna 

att tidigare forskning har lagt stort fokus på att utbrändhet orsakar mental ohälsa och 

vill nu frambringa att utbrändhet även kan orsaka stora fysiska skador. 
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Arbetsbördans betydelse för utbrändhet 
 

Brauchli, Bauer och Hämmig (2011) skriver om hur klyftan i dagens samhälle mellan 

arbetsliv och privatliv har blivit mindre för både män och kvinnor då könsrollerna 

börjar suddas ut. Stora krav ställs på yrkesarbetande individer att vara flexibla och 

tillgängliga på sin arbetsplats, detta har en stor inverkan på privatlivet då man även 

där behöver anpassa sig efter flexibiliteten som krävs på arbetet. Att integrera arbete 

och privatliv är inte en lätt uppgift, det är vanligt att människor tar med sig arbetet 

hem. Detta orsakar en stor arbetsbörda för individen som kan leda till stress, 

depression samt till slut utbrändhet. Deltagarna bestod av heltidsanställda män och 

kvinnor inom olika arbetsområden. Det visade sig att anpassa arbetslivet till 

privatlivet utgjorde den största konflikten och ledde i många fall till utbrändhet hos 

individen. Att hinna med allt ansvar på arbetet ansågs mer stressande än att hinna med 

att anpassa privatlivet efter arbete. Ett skäl till att den arbetsrelaterade stressen ansågs 

värre än stress relaterad till privatlivet var att på arbetsplatsen ställs det oftast mer 

krav, den anställde har inte så mycket makt över sin arbetssituation och kan behöva 

handskas med väldigt besvärlig situationer som denne inte rår över själv.  

 

Koeske och Koeske (1989) skriver att genom konceptuell och empirisk forskning 

gjord på socialarbetare har det generellt antagits att för hög arbetsbelastning bidrar till 

utbrändhet. Det mest kritiska tillståndet bland socialarbetarna var när det i samband 

med för hög arbetsbelastning saknades socialt stöd och framförallt lågt stöd från 

arbetskollegorna. Detta ledde till att de fick en känsla av att de var ineffektiva med 

sina klienter. 

 

Greenglass, Burke och Fiksenbaum (2011) undersökte hur förhållandet ser ut mellan 

arbetsbörda, utbrändhet och somatisering hos sjuksköterskor, deltagarna bestod till 

94%  av kvinnor och hämtades från elva olika avdelningar. Resultaten visade på att 

arbetsbörda hade stark koppling till emotionell utmattning, cynism samt somatisering, 

sjuksköterskorna stora arbetsbördor hade en inverkan på den emotionella 

utmattningen som i sin tur ledde till cyniskhet och högre grad somatisering. Cynismen 

ledde till en lägre effektivitet rent professionellt, detta berodde på att de på grund av 

den ökade emotionella utmattningen var tvungna att distansera sig från patienterna då 

de själva inte mådde bra.  

 

 

Socialt stöd och empatins förebyggande roll  
 

I en studie gjord av Russel, Altmaier och Velzen (1987) undersöktes effekterna av 

arbetsrelaterade händelser som ansågs stressande kopplat till socialt stöd. Studien 

genomfördes genom en postenkät som delades ut till slumpmässigt utvalda 

offentliganställda lärare. Studien visade tecken på att socialt stöd har en 

stressdämpande inverkan. De lärare som fick mycket positiv uppmuntran från 

handledare och kollegor var mindre sårbara för utbrändhet orsakad av stress på 

arbetsplatsen. Ett av de viktigaste sociala stöden var att ha någon individ att vända sig 

till angående råd i stressfulla situationer, det framkom att yngre lärare kände av 

stressen på arbetet mer än deras äldre kollegor. Depersonalisation som är ett symtom 

utav utmattning rapporterades drabba de manliga lärarna oftare än kvinnliga. En 

mindre utsträckning av depersonalisation visade sig på individer som hade någon 
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utomstående person att vända sig till i stressfulla situationer. Att handledare och 

kollegor på arbetet fanns tillgängliga som stöd och gav uppmuntran var en viktig 

faktor för minskad depersonalisation. Emotionell utmattning som är ett annat 

symptom förknippat med utbrändhet rapporterades påverka lärare som inte fick någon 

uppmuntran av sin handledare eller kollegor på arbetsplatsen.  

 

Shinn, Rosario, Morch och Chestnut (1984) har kunnat visa att socialt stöd i form av 

stöd från organisationen har haft god inverkan på individer som arbetat inom human 

servicesektorn. Man fann resultat som visade på att arbetsrelaterad stress var knuten 

till mycket press, att klara av stressen med hjälp av andra i form av arbetsgruppen på 

olika sätt var istället relaterat till låg grad arbetsrelaterad stress. Då individerna själva 

försökte klara av stressen gav detta inte någon stor verkan, vidare fann man att 

kvinnorna uppgav mer socialt stöd i jämförelse med männen.  

 

Hoffman (1977) skriver om hur empati skiljer sig åt mellan könen, empati beskrivs 

som en individs reaktion och bemötande gentemot en annan individs känslor. Jämfört 

med män fann man att kvinnor var mer benägna att kunna känna empati gentemot 

andra individer, kvinnor har lättare att sätta sig in i en annan individs situation. Dom 

har även lättare att uppleva mer skuld i situationer där de kan tänkas såra andra 

individer, i kontrast till kvinnorna så innehar männen en mer problemlösande förmåga 

som inte berör det emotionella planet lika mycket. Detta har man förklarat genom att 

männen i tidig ålder växer upp med att kunna bemästra situationer mer praktiskt än 

kvinnor.  

 

  

Uppsökandet av hjälp ur ett genusperspektiv 

 

Watson, Goh och Sawang (2011) skriver om hur stress numera är ett globalt fenomen 

som har en stor inverkan på både den enskilda individen samt organisationer som 

helhet. Anställningsmönster har förändrats då kvinnor även intar högre poster som 

förut till mestadels tilldelats män. Att som kvinna behöva tävla på en mansdominerad 

arbetsplats är en stor stressfaktor. Studien genomfördes med syftet att få en närmare 

inblick i skillnaderna mellan hur män respektive kvinnor upplever stress samt vilka 

olika strategier av stresshantering de båda könen använder sig utav inom arbetslivet. 

Det framkom att den största skillnaden mellan könen var att kvinnor såg en stressfylld 

situation på arbetsplatsen som ett direkt hot, och kände av stressen direkt. Männens 

direkta stress kom först i efterhand då de först försökt att avläsa den stressfyllda 

situationen för att se vilka resurser de hade tillgängliga för att hantera den på bästa 

sätt, stressen ökade för männen när de insåg att deras resurser för att hantera den 

stressfyllda situationen var små.  

 

I en studie gjord av Mackenzie, Gekoski och Knox (2006) påpekades det att kvinnor 

är mer benägna än män att söka professionell hjälp vid mental ohälsa troligtvis för att 

kvinnor har en mer öppensinnad och accepterande inställning till psykiska besvär. 

Detta leder till att män inte använder den mentala vård som finns till hands, detta 

beskrivs som ett stort problem. För att lösa problemet behövs mer riktad utbildning 

till män om psykiska besvär samt upplysa om den hjälp som erbjuds. Kvinnor visade 

sig vara mycket mer upplysta om psykiska besvär samt den hjälp som finns att få 

oavsett graden av utbildning. Däremot visade det sig att graden av utbildning var av 

betydelse gällande männen. De män som var högutbildade var mer villiga att söka 
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professionell hjälp för sin mentala ohälsa än män med en lägre grad av utbildning. I 

studien visade det sig att äldre män samt kvinnor var mer benägna att söka 

professionell hjälp för sin mentala ohälsa än yngre män och kvinnor. Detta kan bero 

på att yngre män och kvinnor oftast har fler individer i sin omgivning och vänder sig 

då i första hand till sitt sociala umgänge eller familj vid oro angående psykiska 

problem. Enligt studien ansågs behovet av mental vård är lika stort för både kvinnor 

samt män.  

 

I en studie gjord av Berger, Addis, Green, Mackowiak och Goldberg (2012) påpekas 

det att det är få män som söker professionell hjälp vid mental ohälsa även om det 

finns hjälp att söka. Svaret tros ligga i de hegemoniska maskulina normer som många 

samhällen har byggt upp gällande män som går långt tillbaka i tiden. Män ska ha 

förmåga att kunna kontrollera sina känslor samt kunna känna sig självsäkra. Resultatet 

blir att många män istället lider i tysthet, män vill ofta framstå som starka inför sina 

kvinnliga partners. Många män har till och med rädslan att bli bestraffade eller 

utstötta av sina kamrater om de inte lever upp till denna maskulinitet. Män är enligt 

författarna väldigt rädda att bli märkta med en diagnos som exempelvis depression, 

det anses inte maskulint hos män. Vidare diskuteras hur män tenderar att reagera på 

vem som ber dem att söka hjälp, det visade sig i många fall efter läkarbesök där de 

blivit tillsagda att söka hjälp uppstår ofta svårigheter att ta emot hjälp. Däremot om 

deras livspartner föreslog ett uppsökande av hjälp så fanns det ofta mer villighet, 

männen fick möjligtvis en känsla av acceptans. Depressioner visade sig vara svåra att 

upptäcka hos det manliga könet då män knappt inte visade några yttre emotionella 

symptom. De män som ändå valde att söka professionell hjälp vid mental ohälsa var 

mer välvilliga att få hjälp genom psykoterapi än medicinering. Orsaken till detta 

enligt Berger et al. kan vara att männen känner sig mer medvetna om att de innehar en 

känsla av kontroll när de tillsammans får arbeta med en psykoterapeut än att bli styrda 

av mediciner.    

 

I en fenomenologisk studie av Hale, Grogan och Willot (2010) intervjuades tio 

manliga allmänläkare i åldern 35-53 år om deras upplevelser av sina manliga 

patienters beteende när det handlade om att söka hjälp. Detta undersöktes i relation till 

läkarnas egen yrkesroll, man var även intresserad av huruvida läkarnas eget 

hjälpbeteende, det vill säga om de själva sökte hjälp påverkade deras synsätt på de 

manliga patienternas modell för själremittering. Studien resulterade i tre olika teman, 

där det ena handlade om hur läkarna upplevde att synen på sjukdom numera 

inkluderade stress, ängslighet och depression. Läkarna upplevde starka krav på sig 

själva att få agera som rådgivare i emotionella frågor, en oro uttrycktes att kraven kan 

komma att öka i framtiden då läkarna inte kommer ha tid att agera som rådgivare i 

emotionella frågor om fler män skulle komma att börja söka hjälp oftare. Nio av de tio 

deltagarna uppgav att de träffade fler kvinnliga patienter än manliga. Ett annat tema 

berörde läkarnas upplevelse av manliga patienters bristfälliga uppsökande av hjälp, 

som enligt dem handlade om att kunna uppvisa ett manligt och starkt beteende. 

Beteendet sågs som en motvilja till att erkänna svaghet, läkarna kunde även se en 

skillnad mellan yrkesarbetande män som sällan uppsökte hjälp och icke 

yrkesarbetande män som ofta uppsökte hjälp, pensionerade män tycktes också söka 

hjälp oftare. Män som sällan uppsöker hjälp beskrivs i mer positiva ordalag än de som 

oftare söker hjälp, anledningen till detta kan vara att läkarna har blandade känslor om 

dem som ofta söker hjälp. Män beskrevs ofta ha blivit påverkade av sina fruar att söka 

hjälp som enligt läkarna resulterar i att männen intar en roll som beroende som måste 
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bli omhändertagna. Detta gör det även legitimt för ogifta män att de inte uppsöker 

hjälp särskilt ofta. Läkarna upplever även att många män inte vill ses som att de låtsas 

vara sjuka, de väntar hellre tills symptomen är svåra så de därav kan visa att de 

försökt hantera situationen. Ett sista tema visade på att läkarnas syn på ohälsa liknade 

deras yrkesarbetande manliga patienters syn på att söka hjälp. Flera av läkarna 

beskrev hur de trots sjukdom vid ett flertal tillfällen ändå arbetat, de beskrev även att 

de ofta har undvikit att uppsöka sin egen läkare för hälsokontroller.  

 

Ytterst få studier har undersökt hur attityder ser ut till arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet i form av hur pass allvarligt man ser på problematiken.  

Författarna vill påvisa en kunskapslucka då inte någon forskning funnits som 

undersökt specifikt vad människor har för attityder till arbetsbörda, ohälsa och 

hjälpbehov i relation till arbetsrelaterad stress samt utbrändhet. Inom ramen för detta 

saknas även kunskap om vad män respektive kvinnor har för attityder gentemot 

varandra i detta avseende. Eftersom syndromet utbrändhet är så pass utbrett i dagens 

samhälle så är det viktigt att ta reda på hur pass allvarligt människor ser på detta 

fenomen samt om det finns skillnader i hur människor resonerar kring det andra 

könet. Eftersom utbrändhet är ett stort hälsoproblem på individ- såsom samhällsnivå 

skulle denna studie kunna bidra med kunskap till ett friskare samhälle på längre sikt. 

En annan viktig anledning är även att kunskapen om människors attityder till det 

motsatta könet skulle kunna kan bidra till ett mer jämställt samhälle. 

 

 

Syfte  
 

Syftet var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur män och kvinnor bedömde 

en kollegas arbetsrelaterade stress samt om kollegans kön påverkade bedömningen till 

att söka professionell hjälp. Vi har valt att undersöka och lägga fokus på arbetsbörda, 

ohälsa och hjälpbehov.  

 

 

Hypoteser  
 

Mot bakgrund av studiens syfte har vi tagit fram följande tre hypoteser: (1) Kvinnor 

med stressymptom antas ha en högre arbetsbörda än män med stressymptom,(2) 

Kvinnor med hög arbetsbörda antas lida av en större grad av ohälsa än män med hög 

arbetsbörda, (3) Kvinnor med stressymptom antas vara i större behov av hjälp än män 

med stressymptom.  

 

Dessa tre hypoteser motiveras utifrån att kvinnor börjar inta högre poster på 

arbetsmarknaden, detta kan ses som en orsak av att könsrollerna har förändrats och 

därmed kan kvinnor uppleva mer stress då kraven att prestera på arbetet har ökat. Då 

männen sedan lång tid har haft höga positioner antas de inte uppleva samma stress 

som kvinnorna numera har då de behöver konkurrera om dessa poster. De maskulina 

normerna där mannen ska visa sig stark existerar fortfarande i dagens samhälle, detta 

leder till att männen i mindre utsträckning söker hjälp.  

 

 

Metod 
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Deltagare  
 

Urvalet av deltagare var 108 yrkesarbetande individer från två olika sektorer, den ena 

var en stor restaurangkedja bestående av totalt 54 deltagare varav 26 män. Den andra 

var en stadsdelsförvaltning bestående av totalt 54 deltagare varav 24 män. Båda var 

belägna inom Stockholms kommun. Medelvärdet och standardavvikelsen för ålder var 

(M = 36.5, SD = 12.7). Båda grupperna valdes ut utifrån kriteriet att dessa skulle bestå 

av yrkesarbetande individer och var ett tillgänglighetsurval. Av 140 enkäter som 

delades ut lämnades 108 tillbaka vilket resulterade i ett bortfall på 22.8%. Ingen 

ersättning utgick för deltagarna i studien. Studien utgjordes av en experimentell 

design där den statistiska metoden som användes var en tvåvägs Anova mixed design.  

 

 

Material  
 

Deltagarna fick läsa tre korta vinjetter som beskrev en fiktiv kollegas arbetssituation 

där arbetsbörda, ohälsa och hjälpbehov gradvis stegrades, i enlighet med 

Socialstyrelsen diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003). 

Hälften fick läsa om en man och hälften om en kvinna, deltagarna fick svara på 10 

påståenden som upprepades efter varje vinjett. Mätinstrumentet som användes var en 

enkät bestående av totalt 30 påståenden som mätte tre beroende variabler: 

arbetsbörda, ohälsa och hjälpbehov. Version var den ena oberoendevariabeln det vill 

säga vilket kön som deltagarna fick läsa om i enkäten. Kön var den andra 

oberoendevariabeln, det vill säga vilket kön deltagaren hade som svarade på enkäten. 

Alla påståenden besvarades på en sjugradig skala från 1 (instämmer inte) till 7 

(instämmer helt). Enkäterna var identiska men bestod av två olika versioner, där könet 

på den beskrivna personen var den variabel som manipulerades.   

 

Vinjett 1 

 
Nisse [Karin] arbetar sedan sex år på ett medelstort företag som han trivs på, han bor med sin fru 

och sina två barn. Till stor del består hans arbetsuppgifter av kundkontakt och möten, han behöver 

med andra ord vara ganska social i sitt arbete. Du som kollega har observerat att Nisse varit 

mycket tröttare än vanligt, när du samtalat med Nisse [Karin] så har du fått känslan av att han 

verkat lite okoncentrerad.  
 

Vinjett 2 

 
Några månader har nu gått och Nisse [Karin] har vid ett flertal gånger nämnt att han sovit dåligt 

och känner sig väldigt trött. Detta har du även märkt av då du behövt påminna honom om vissa 

gemensamma arbetsuppgifter. Du har även lagt märke till att Nisse [Karin] numera sällan följer 

med dig och de andra kollegerna ut på lunch. När du har frågat hur det kommer sig så har svaret 

blivit att han inte hinner. Företaget som Nisse [Karin] arbetar på har nyligen genomgått en 

organisationsförändring vilket har medfört att hans arbetsuppgifter blivit fler samt att han har fått 

mer ansvar på sin avdelning. Det framkom även under ert samtal att Nisse [Karin] inte verkar må 

alldeles bra då han drabbats av yrsel och känt sig svag i kroppen den senaste tiden.   

 

Vinjett 3 

 
Ytterligare några månader har nu passerat och Nisse [Karin] har nu även fått ta över delar av 

ansvaret för en långtidssjukskriven kollegas arbetsuppgifter. Du observerar att Nisse [Karin] 

fortsätter att vara orkeslös och han verkar inte ha någon energi, han verkar snarare likgiltig för 

hur det går på arbetet. Du har vid ett flertal tillfällen frågat Nisse [Karin] om hur han mår, han har 
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svarat kort med en irriterad ton att hans tillstånd fortfarande är oförändrat och att han upplever att 

det ställs höga krav på honom och att han inte räcker till. Du har även fått veta genom andra 

kollegor att Nisse [Karin] några gånger fått skjuta upp kundmöten på grund av tryck över bröstet 

och hjärtklappning.  

 

Variabeln arbetsbörda bestod av följande påståenden: ”Nisse [Karin] har en för stor 

arbetsbörda”, "Nisse [Karin] hinner med sina arbetsuppgifter" (skalvänd), ”Nisse 

[Karin] bör avsäga sig en del av sina arbetsuppgifter” (skalvänd).  

 

Variabeln ohälsa bestod av följande påståenden: ”Nisse [Karin] mår bra”, ”Nisse 

[Karin] är stressad” (skalvänd), ”Nisses [Karins] läge är utom kontroll” (skalvänd), 

”Nisses [Karins] tillstånd är övergående” 

 

Variabeln hjälpbehov bestod av följande påståenden: ”Nisse [Karin] borde erbjudas 

professionell hjälp” (skalvänd), ”Nisse [Karin] behöver akut hjälp” (skalvänd), ”Nisse 

[Karin] kan hantera denna situation själv”.  

 

Cronbachs alpha beräknades på samtliga tre variabler där ett medelvärde beräknades i 

steg ett till tre i varje variabel. Arbetsbörda M = .58 Ohälsa M = .51. Hjälpbehov M = 

.55 

 

Efter Vinjett 2 och 3 togs item 2 bort ”Nisse [Karin] har en för stor arbetsbörda”. Efter 

Vinjett 1 togs item 3 bort ”Nisse [Karin] är stressad”. Efter Vinjett 3 togs item 1 bort 

”Nisse [Karin] mår bra”. Efter vinjett 3 togs item 1 bort ”Nisse [Karin] mår bra”. Här 

förekom takeffekter.  

 

 

Procedur  
 

Enkäterna delades ut till respektive personalansvarig på de båda arbetsplatserna som 

sedan delade ut enkäterna till sina medarbetare. Datainsamlingen utfördes på detta vis 

då arbetsplatserna var så pass stora att detta val utgjorde det smidigaste för alla parter. 

På den ena arbetsplatsen samlades enkäterna in av personalansvarig, på den andra 

arbetsplatsen fick deltagarna lämna sin besvarade enkät hos arbetsplatsens 

receptionist som vi sedan kom och samlade in. Varje enkät hade ett försättsblad som 

presenterade all väsentlig information som deltagarna behövde om studiens syfte där 

det framgick att studien handlade om arbetsrelaterad stress. Vidare innehöll 

försättsbladet ett tillfrågande om deltagande i studien samt att delta var frivilligt och 

kunde närsomhelst avbrytas utan närmare motivering. Information fanns även med 

om att det insamlade materialet skulle komma att bearbetas och hanteras anonymt. 

Slutligen fick deltagarna information om att studien skulle komma att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola.  

 

 

Resultat 

För att testa Hypotes (1) Kvinnor med stressymptom antas ha en högre arbetsbörda än 

män med stressymptom, gjordes en 2 (version: Nisse/Karin) x 2 (deltagarens kön) 

mixed ANOVA med arbetsbörda som beroendevariabel. Det fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av version F(1, 104) = .008, p = .927. Hypotesen fick inget stöd. Det 
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fanns en huvudeffekt av deltagarens kön F(1, 104) = 5.945, p = .016, ƞ
2 

= .054. De 

kvinnliga deltagarna (M = 4,99 SD = 1.16) uppfattade att målpersonen hade en högre 

arbetsbörda än de manliga (M = 4.62, SD = 1.37). Det fanns en signifikant 

interaktionseffekt av deltagarens kön och version F(1, 104) = 16.829, p < .001, ƞ
2 

= 

.139 (se Figur 1). För att reda ut interaktionen gjordes ett posthoctest (Tukey) med 

parvisa jämförelser. I mätning 2 visade resultaten på en signifikant skillnad där både 

de manliga F(49) = 10.566, p = .002 och kvinnliga deltagarna F(57) = 12.476, p = 

.001 gjorde skillnad på vilken version de fick läsa om. I mätning 3 uppfattade de 

manliga deltagarna den kvinnliga målpersonens arbetsbörda som större. De kvinnliga 

deltagarna motsatt bedömning. 

 

Kvinna           Man  

                ─ Kvinna 

               …. Man        

 

 

 

Figur 1. Arbetsbörda som en funktion av deltagarens kön och målpersonens kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsbörda som en funktion av deltagarens kön och målpersonens kön. 

 

För att testa Hypotes (2) Kvinnor med hög arbetsbelastning antas lida av en högre 

grad av ohälsa än män med hög arbetsbelastning, gjordes en 2 (version: Nisse/Karin) 

x 2 (deltagarens kön) mixed ANOVA med ohälsa som beroendevariabel. Det fanns en 

tendens till huvudeffekt av version i hypotesens riktning, F(1, 104) = 3.051, p = .084, 

men denna försvann då deltagargrupp (Stadsdelsförvaltning /Restaurangkedja) lades 

in som kovariat F(1, 103) = 0.027, p = .929. Hypotesen fick inget stöd. Det fanns en 

signifikant huvudeffekt av deltagarens kön F(1, 104 ) = 7.165, p = .009, ƞ
2 

= .064. De 

kvinnliga deltagarna (M = 4.72, SD = 1.89) uppfattade ohälsan som större än de 

manliga deltagarna (M = 4.13, SD = 1.50). Det fanns en signifikant interaktionseffekt 

mellan deltagarens kön och version F(1, 104) = 7.718 , p = .006, ƞ
2 

= .069 (se Figur 

2). För att reda ut interaktionen gjordes ett posthoctest (Tukey) med parvisa 

jämförelser där resultaten visade att för de manliga deltagarna fanns det en signifikant 

skillnad vid alla tre mätningstillfällena. Mätning 1: F (49) = 5.13, p = .028. Mätning 

2: F(49) = 10.207 , p = .002. Mätning 3: F(49) = 4.684, p = .035. De manliga 

deltagarna uppfattade den kvinnliga målpersonens ohälsa som högre än den manliga 

målpersonens. De kvinnliga gjorde ingen skillnad mellan målpersoner med olika kön 

vid någon mätning. 
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Kvinna          Man 

                   

  …. Man       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ohälsa som en funktion av deltagarens kön och målpersonens kön. 

 

För att testa Hypotes (3) Kvinnor med stressymptom antas vara i större behov av hjälp 

än män med stressymptom, gjordes en 2 (version: Nisse/Karin) x 2 (deltagarens kön) 

mixed ANOVA med hjälpbehov som beroendevariabel. Det fanns en signifikant 

huvudeffekt av version F(1, 104) = 4.249, p = .042, ƞ
2 

= .039. Hypotesen fick stöd. 

Deltagarna uppfattade den kvinnliga målpersonens hjälpbehov (M = 4.47, SD = 1.40) 

som större än den manliga målpersonens (M = 4.14, SD = 1.38). Det fanns en 

signifikant huvudeffekt av deltagarens kön F(1, 104) = 6.264, p = 0.14, ƞ
2 
= .057. De 

kvinnliga deltagarna (M = 4.51, SD = 1.27) uppfattade hjälpbehovet som större än de 

manliga (M = 4.08, SD = 1.50). Det fanns en signifikant interaktionseffekt av 

deltagarens kön och version F(1, 104) = 12.117, p = .001, ƞ
2 

= .104. (se Figur 3). För 

att reda ut interaktionen gjordes ett posthoctest (Tukey) med parvisa jämförelser där 

resultaten visade att de manliga deltagarna uppfattade den kvinnliga målpersonens 

hjälpbehov som större än den manliga vid såväl mätning 1 F(1, 49) = 5.713, p = .021) 

som mätning 2 F(1, 49) = 16.299, p < .001 medan de kvinnliga deltagarna inte gjorde 

någon skillnad mellan målpersoner med olika kön vid någon mätning.  

Kvinna                      Man 
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Figur 3. Hjälpbehov som en funktion av deltagarens kön och målpersonens kön 

 

 

Diskussion 
 

Huvudsyftet i föreliggande i studie var att utifrån en arbetskollegas perspektiv, 

undersöka män respektive kvinnors attityder gentemot varandra samt till sitt egna kön 

till att söka professionell hjälp, i relation till arbetsrelaterad stress. För att få en djupare 

insikt inom detta område valde vi att belysa arbetsbörda, ohälsa och hjälpbehov. Den 

första hypotesen om att kvinnor med stressymptom skulle antas ha en högre 

arbetsbörda än män med stressymptom fick inte något stöd. Resultaten visade att 

kvinnorna ansåg att mannen i vinjetten hade en högre arbetsbörda och männen ansåg 

tvärtom. Detta skulle kunna grundas i att individerna i studien inte ville framstå som det 

svagare könet, i dagens samhälle har kvinnor numera mer jämställda arbetspositioner. 

För att känna sig konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden kan kvinnorna tänkas vilja 

visa att de orkar med sina arbetsuppgifter, männen å andra sidan kan tänkas vilja 

framstå som maskulina och uthålliga då de mer sällan jämfört med kvinnor söker hjälp 

vid ohälsa. Generellt sett uppfattade de kvinnliga deltagarna att målpersonen hade en 

högre arbetsbörda än vad de manliga gjorde. 

 

Den andra hypotesen om att kvinnor med hög arbetsbelastning skulle antas lida av en 

större grad av ohälsa än män med hög arbetsbelastning fick inte något stöd. Resultaten 

visade att männen tyckte att kvinnorna led av en högre grad av ohälsa då de gjorde 

skillnad på detta genomgående i vinjetten, kvinnorna däremot gjorde ingen skillnad 

alls. Generellt sett uppfattade kvinnorna ohälsan som större än vad männen gjorde. 

Resultatet kan förklaras utifrån tidigare forskning som visar att kvinnor har en högre 

empatisk förmåga jämfört med män, de kan på ett mer känslomässigt plan sätta sig in i 

andra individers situationer (Hoffman, 1977).  

 

Den tredje hypotesen om att kvinnor med stressymptom skulle antas vara i större behov 

av professionell hjälp än män med stressymptom fick stöd. Andra resultat som 

framkom visade att kvinnorna tyckte att hjälpbehovet var lika stort oberoende av vilket 

kön de läste om medan männen istället uppfattade kvinnans hjälpbehov som större än 

mannens. Mer specifikt gjorde männen skillnad på hjälpbehovet i de två första stegen 

men inte i det sista vilket kan ses som positivt eftersom att målpersonen var så illa däran 

i det sista steget. Generellt sett tyckte kvinnorna att hjälpbehovet var större än vad 

männen tyckte. En förklaring till att hypotesen fick stöd skulle kunna precis som i 

hypotes två diskuteras utifrån att kvinnor på ett djupare plan kan känna empati jämfört 

med män (Hoffman, 1977). Med anledning av tidigare resonemang skulle man kunna 

tänka sig eftersom kvinnor har en tendens att känna mer empati och därmed har lättare 

att skuldbelägga sig själva, kan de tänkas ha en mer öppen inställning till att alla oavsett 

kön borde erbjudas professionell hjälp. Eftersom män inte uppsöker hjälp i lika stor 

utsträckning som kvinnor gör så kan detta vara en alternativ förklaring till att männen 

anser att kvinnorna behöver mer hjälp. Männen kanske har svårt att sätta sig in i 

situationen att ett hjälpbehov är önskvärt för deras egen del, kanske är det lättare för 

dem att se bortom sig själva och därmed se till vikten av att kvinnorna får hjälp.  

 

Ett hot mot reliabiliteten är att inget tidigare känt mätinstrument har används i denna 

studie då författarna själva har konstruerat både vinjetten samt alla tillhörande 

påståenden. Då alphavärdena visade så låga värden är det viktigt för tillförlitlighetens 
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skull att studien replikeras. Det är av högsta vikt att göra detta då det behövs mer 

forskning på detta område samt att två av studiens tre hypoteser inte fick stöd. 

Dessutom framkom väldigt oväntade resultat gällande hypotes ett. Vid replikering av 

studien skulle vinjettens sista steg kunnat vara lite mindre drastiskt då Nisses/Karins 

arbetsbörda, ohälsa samt hjälpbehov är väldigt påtagligt. Detta kan ofta leda till en 

takeffekt som man skulle kunna undvika genom att mildra vissa av Nisses/Karins 

symptom.  

 

En styrka med experimentet är att könsfördelningen var relativt jämn vilket kan ses som 

positivt då studien bland annat var ämnad att undersöka attityder mellan könen. En 

annan styrka är att målpersonerna i vinjetten Nisse/Karin har samma förutsättningar 

samt att både män och kvinnor har fått läsa om det motsatta könet. Detta har bidragit till 

ett bredare perspektiv med större förståelse för båda könen. Vi vill dock påpeka att om 

det enbart hade varit män som deltagit i studien så skulle vi troligtvis fått stöd i alla 

hypoteser, men som tidigare nämnt skulle inte studien ge en bild av vad båda könen 

tyckte.  

 

Studien kan generaliseras till de två grupperna som deltog, om ett större underlag av 

yrkesarbetande människor från flera olika sektorer använts hade resultaten möjligtvis 

kunnat generaliseras ytterligare.  

 

Studien grundade sig i en teori om att kvinnorna är det kön som är i mest behov av att 

söka professionell hjälp då de har en hög arbetsbörda, hög grad av ohälsa och stort 

hjälpbehov. Då författarna inte funnit någon tidigare forskning om män och kvinnors 

attityder gentemot varandra gällande uppsökandet av professionell hjälp så har denna 

studie bidragit med nya kunskaper. Om en man får problem med stress på en 

kvinnodominerad arbetsplats, får han hjälp i ett tidigare skede än på en mansdominerad 

arbetsplats. Och om en kvinna får problem med stress på en mansdominerad arbetsplats 

får hon hjälp i ett tidigare skede än på en kvinnodominerad arbetsplats. En man som 

arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats och har en hög arbetsbelastning kan få mer 

avlastning jämfört med om det skulle gälla en kvinna som hade för mycket att göra på 

arbetet. Vice versa gäller även en kvinna som arbetar på en mansdominerad arbetsplats. 

Detta kan resultera i att den individ som egentligen har högst arbetsbelastning bortser 

från sitt egna hjälpbehov, en konsekvens av detta kan bli att man inte tar sin egen hälsa 

på lika stort allvar. Dessa resultat kan få betydande konsekvenser i arbetslivet då det 

kan göra skillnad för en individ som är i behov av professionell hjälp. Beroende på om 

individen i fråga har kvinnliga eller manliga kollegor samt chefer kan detta vara 

avgörande för när denne blir erbjuden hjälp.  
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