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Sammanfattning
Den här uppsatsen analyserar resultatet från en enkätundersökning bland  ledare och medarbetare 
anställda inom Karlstad Kommun, ur ett genusperspektiv. Syftet är att se om det verkar finnas några 
könsbundna mönster i de anställdas upplevelser av att arbeta inom den kommunala organisationen. 
Uppsatsen utgår från andrahandsmaterial i form av resultatet från nämnda enkätundersökning samt 
registerdata och rapporter gällande den aktuella organisationen. Främst är det tre av kommunens 
förvaltningar som står i fokus, två kvinnodominerade och en mansdominerad. Detta för att se om 
och  i så fall på vilka sätt förvaltningarnas genusmärkning kan spela in för de anställdas upplevelser. 
Även genomgående skillnader i upplevelse inom de olika förvaltningarna undersöks, utifrån den 
gjorda enkätundersökningens resultat. Registerdata och rapportmaterial som finns gällande 
kommunen används för att få en djupare förståelse kring den omgivning som de anställda som 
besvarat enkäten återfinns i.  Avgränsningar i det empiriska materialet och val av teorier har skett i 
en växelgång. Den ursprungliga ambitionen, att anlägga ett genusperspektiv på organisationen, har 
påverkat valen av vilka förvaltningar som skulle undersökas närmare. På samma sätt har de mönster 
som funnits i enkätresultaten påverkat valen av teorier som använts för att dra slutsatser kring 
materialet. Uppsatsen utgår från genusteori med särskilt fokus på teorier kring kön och 
organisationer. Även socialpsykologiska resonemang kring identitet och skapandet av världsbilder 
fyller en grundläggande funktion. Till det läggs också vissa aspekter kring psykosocial arbetsmiljö. 
Uppsatsen mynnar ut i två resonemangstrådar som återfinns efter varandra i slutet. Den ena tråden 
drar slutsatser utifrån analyser av det empiriska material denna uppsats grundar sig i. Den andra 
tråden kretsar kring relationen mellan könsteorier och etablerade modeller kring psykosocial 
arbetsmiljö. Dessa två trådar landar i att peka ut hur arbetet skulle kunna gå vidare – dels med 
jämställdhetsfrågor inom organisationen, dels med utformandet av verktyg för att lägga en 
genomgående könsförståelse till förståelsen av psykosocial arbetsmiljö. 
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1. Inledning med syfte och frågeställningar
Inledningsvis kan man konstatera att det du nu sätter dig att läsa till viss del är en krokig text. Även 
om min förhoppning är att frågorna och svaren är tydliga, och att resonemangen är klara att följa, så 
finns det kanske ingen egentlig början eller slut. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna vara ett litet 
delsteg, som slutar i med att peka på en riktning åt vad nästa steg skulle kunna vara.

Vad som genomförts är i grunden klart och tydligt – en analys av resultaten från en kommuns ledar- 
och medarbetarundersökning ur ett könsperspektiv. Dessutom har detta arbete väckt nya frågor om 
hur man skulle kunna gå vidare i organisationen. Hur man generellt kan arbeta med  att förändra 
strukturer inom en organisation och hur olika modeller för att förstå könsstrukturer och vissa 
aspekter av den psykosociala arbetsmiljön egentligen förhåller sig till varandra. På det sättet blir 
förhoppningsvis både svaren som ges och frågorna som ställs intressanta och relevanta för de som 
arbetar inom organisationen, för liknande verksamheter eller för de med ett forskningsintresse. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilka, mönster utifrån ett könsperspektiv 
som kan identifieras i en totalundersökning av de anställdas upplevelser av att arbeta inom Karlstad 
Kommun (KK).1  Detta syfte har brutits ned i en rad frågeställningar – vissa var formulerade vid 
arbetets början, andra har omformulerats eller lagts till i takt med att datamaterialet bearbetats. De 
frågeställningar som slutligen kom att gälla är: 

Vilka mönster finns i hur män och kvinnor upplever sin situation?

Är dessa mönster beroende på var inom organisationen den anställde återfinns?

Hur kan dessa mönster förklaras?

Det är ett intressant och viktigt område att undersöka. Organisationen i sig är intressant både för att 
den är stor och för att den är en del av den offentliga sektorn. Det är intressant då organisationen i 
sig är en av byggstenarna i samhällsstrukturen – både i sin verksamhet som i sin potentiella roll som 
föregångare i egenskap av en demokratiskt kontrollerad organisation vars huvudsakliga syfte är att 

1 Med Karlstad Kommun, KK, eller i bland bara Kommunen avses genomgående den kommunala organisationen som 
arbetsgivare – att arbeta inom KK ska alltså förstås som att vara anställd inom organisationen Karlstad Kommun, inte 
inom exempelvis ett geografiskt område. 
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verka i medborgarnas intresse. Hur verksamhet och struktur formas inom den  blir viktigt på många 
plan. 

Frågeställningarna är olika i sin karaktär. Medan de två första kan besvaras relativt teorilöst, genom 
att se på det empiriska materialet, så är den tredje frågeställningen mer komplex och också 
teoriberoende på ett annat sätt. Till viss del kommer de därför också att besvaras i olika delar av 
uppsatsen. Frågorna ska inte ställas bredvid varandra, utan snarare som följdfrågor på varandra. 
Frågeställningarna kommer både delbesvaras löpande och summeras i den avslutande diskussionen.

Som tidigare nämnts kommer vissa aspekter av psykosocial arbetsmiljö diskuteras. Detta är dock 
inget som är en genomgående aspekt som används för att tolka empirin, eller som återfinns 
uttryckligen i uppsatsens syfte. Därför finns heller ingen frågeställning kring området formulerad. 
Anledningen till att vissa områden som kan röra den psykosociala arbetsmiljön ändå diskuteras är 
att det i empirin framkommit mönster som pekar på att strukturella kopplingar mellan kön och 
psykosocial arbetsmiljö vore ett intressant och relevant område att utforska vidare. 

Att arbetsgången från forskningsfråga till resultat varit lite krokig tog sin start redan i arbetets 
början. På förhand fanns ett stort empiriskt material som väntade på att bli undersökt och att bli 
testat mot en teori. Frågan var på vilket sätt. Ingången som följde med uppgiften kan kortfattat 
beskrivas som Vad kan man hitta om man ser på detta material ur ett könsperspektiv? Det skapade 
också en mängd kringfrågor att förhålla sig till: Kön på vilket sätt? Vilken del av materialet ska 
ligga i fokus? Vilka fler aspekter kan man se och inte minst, hur förhåller sig olika 
förklaringsmodeller till varandra? 

En fråga som kan ställas är om denna uppsats egentligen handlar om att undersöka ett empiriskt 
material eller ett teoretiskt ramverk. Svaret på den frågan kanske kan vara både ock, snarare än 
antingen eller. Det kan för en liten stund till få vara lite otydligt. Vad som är tydligt är att det 
empiriska materialet genomgående står i centrum, det är mot det som frågorna riktas och kring det 
som slutsatserna dras. Det är också kring det materialet som det finns en konkret ambition – att det 
som presenteras i detta arbetet ska kunna fylla en funktion för andra människors arbete. Att de som 
arbetar i och med organisationen ska kunna få någon liten nytta av de resonemang som förs här 
kring deras arbetsplats. Syftet och frågeställningarna för denna uppsats är utformade utifrån det. 
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Utanför dessa frågeställningar och detta syfte för arbetet finns det åtminstone en till nivå. Även om 
varje organisation i sig är unik, så är de samtidigt sorterade i samma verklighet.  De teorier och 
ramverk som appliceras på just denna organisation kan förhoppningsvis användas för att förstå 
fenomen i andra organisationer. På det sättet är det snarare de modeller som används i denna 
uppsats som blir intressanta att se på – på vilka sätt de kan användas för att förstå mönster och 
skeenden inom andra organisationer.  Kanske kan denna uppsats på det sättet fylla en funktion 
utanför organisationen den kretsat kring och vara analytiskt relevant på ett vidare plan.

Inget av det som presenteras nedan är egentligen nytt eller unikt - det är resultatet av andra 
människors undersökningar som utgör denna uppsats empiri. Mycket har också redan formulerats 
när vi ser till områdena kön, organisation och arbetsmiljö, vilket är de teoretiska ben som denna 
uppsats vilar på. Uppsatsen  fyller dock en direkt funktion i att sammanföra denna insamlade empiri 
med de formulerade teorierna. 

Men det är också så att knappt några teorier förblir oförändrade när de appliceras. De korsas med 
varandra, tolkas i olika sammanhang och kanske filas lite i kanterna för att de ska passa in i 
varandra, det läggs ett pussel. Det har även skett i denna uppsats.  Att försöka lägga det pusslet har 
inte varit direkt avgörande för analysen av datamaterialet – vissa av frågeställningarna hade kunnat 
besvarats ändå. Men samtidigt så är det i  metadiskussionen kring kantstötningarna som skett på 
teorierna under arbetets gång som en stor del av det intressanta för framtiden återfinns. Där väcks 
ett par frågor som på en kanske lite annan abstraktionsnivå än de i uppsatsen formulerade 
forskningsfrågorna kan vara intressanta att resonera kring i vidare arbeten.  

1.2 Uppsatsens disposition 

Krokigheten i arbetet gör att dispositionen till viss del är bakvänd, den metodologiska diskussionen 
sker före genomgången av de teoretiska utgångspunkterna. Det beror på att materialet så att säga 
”kom till mig först” och var för omfattande för att kunna gås igenom rakt av. Snarare än att utifrån 
en teori ställa  frågan utifrån vad ska frågor ställas till verkligheten? i ett teoretiska kapitel, och 
sedan fråga sig till vilken del av verkligheten och hur ska de ställas?, i ett metodkapitel, så har 
processen skett tvärt om. De första frågorna var till vilken del av detta material ska frågorna 
ställas? och hur ska det gå till? Därpå kom frågan hur behöver jag se på detta, från vilka teorier  
behöver jag utgå, för att ställa de ”rätta” frågorna på ett välgrundat vis?. Processen mellan teori 
och empiri har såklart skett växelvis, men då relationen dem emellan schematiskt ser ut som ovan, 
så blev det  en naturlig konsekvens att redogöra för metoden före teorin. En sådan 
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presentationsordning här också gör det enklare att följa den tråd som löper genom uppsatsen som 
helhet. 

Utifrån den avgränsning som gjorts i datamaterialet formulerades ambitioner för teorierna. Strävan 
i teorivalet var att skapa en ram, eller en bakgrund om man så vill, mot vilken datan från empirin 
tolkas och förstås.  Då datamaterialet till stor del består av en enkätundersökning byggd på 
självskattande, det är individens upplevelse snarare än annan mätbar data som undersöks, så blir 
teorier kring hur upplevelser och förväntningar formas och påverkas av strukturer och 
föreställningar i samhället avgörande för att kunna göra en rimlig analys av datan. Datans form har 
alltså spelat en stor roll i valet av teorierna – däremot inte datans innehåll. Teorierna har valts 
utifrån sin potential att belysa och fungera som utgångspunkt för resonemang kring empirin. Detta 
ska inte missförstås som att teorierna valts för att passa datan för att komma fram till en på förhand 
formulerad slutsats.  

Efter presentationen av de teoretiska utgångspunkterna följer en presentation av resultatet från 
undersökningen. Här återfinns det datamaterial som utgör grunden för undersökningen tillsammans 
med bakgrundsdata för organisationen som är relevant för att få en förståelse för organisationen 
som helhet och de avdelningar som ses närmare på. Det är utifrån denna del som de två första 
frågeställningarna kan besvaras. Efter det följer en analysdel där den data som presenterats i 
resultatkapitlet analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna som tagits för att kunna besvara 
den tredje frågeställningen och dra slutsatser utifrån resultatet. En del ny data kring organisationen 
som är relevant för den tredje frågeställningen presenteras också i denna analysdel. 

På det följer en avslutande diskussion om frågeställningarna, deras besvarande och arbetet med 
uppsatsen som helhet. Utifrån slutsatserna förs resonemang kring hur ett vidare arbete inom 
organisationen skulle kunna se ut. Här lyfts under rubriken ”Framtida utmaningar för 
organisationen” delvis nya teoretiska aspekter in som inte funnit någon annan plats i uppsatsen. 
Detta för att det är vad man skulle kunna kalla för slutsatser som följer på slutsatser. Här återfinns 
också den lite djupare diskussionen kring hanterandet av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 
modeller under rubriken ”Framtida utmaningar för forskningen”.

Det är min förhoppning som författare att såväl diskussionen kring det empiriska materialet som 
kring de teoretiska ramverken ska ha förts på ett tydligt avgränsat men ändå sammankopplat sätt. 
Även om de befinner sig på olika abstraktionsnivåer är de också tätt sammankopplade och beroende 
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av varandra. Det är växelverkan mellan teori och empiri, och mellan olika analytiska nivåer, som 
gett uppsatsen dess karaktär. Nu när den lyfts fram och förklarats är det min förhoppning att den 
struktur som texten följer snarare kan verka klargörande och underlättande än försvårande och 
obekväm. Om det lyckats är till syvende och sist upp till dig som läsare att avgöra. 
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2. Metod
2.1 Inledning metod

I detta kapitel redogörs först för resonemangen om avgränsningar i  datamaterialet i två hänseenden. 
Dels vilkas utsagor som kommer att ses närmare på, dels vilka av deras utsagor som kommer 
analyseras. Efter det gås de metodologiska ansatserna och arbetsprocessen med materialet igenom, 
samt etiska reflektioner. Huvuddelen av kapitlet kretsar sedan kring de datakällor som använts och 
problematik samt fördelar förknippade med användandet av data som andra samlat in.

2.2 Den undersökta gruppen

Vilket område – vilken grupp -  som skulle undersökas var på förhand avgjort. Gruppen består av de 
fastanställda inom de tre förvaltningarna Vård och Omsorg, Barn och Utbildning, och Teknik och 
Fastighet inom Karlstad Kommun.  Det är också den gruppen som denna undersökning syftar till att 
säga något om. Resultatet är inte generaliserbart eller giltigt för en större grupp än de som ingår i 
undersökningen. Det är om den populationen som undersökts som det är möjligt att uttala sig i 
denna uppsats. För att nå ett resultat som haft generell giltighet hade urvalsprocessen i 
datainsamlingen behövt se helt annorlunda ut (se exempelvis Davidsson och Patel 2003:54). 
Däremot kan undersökningen resultera i arbetshypoteser och analytiska modeller som kan prövas i 
vidare studier för att avgöra huruvida de kan anses ha en generell giltighet eller inte. 

2.3 Avgränsningar

2.3.1 Avgränsning utifrån valt perspektiv

Den första avgränsningen gäller från vilka perspektiv materialet analyseras. Det i sig är inte givet. 
Resultaten skulle kunna tolkas ur en rad olika perspektiv. Man skulle kunna försöka se mönster i 
arbetsvillkoren utifrån ett åldersperspektiv – antingen sett till individernas biologiska ålder eller till 
deras ålder inom kommunen. Man skulle också ha kunnat ställt sina frågor utifrån ett klass- eller 
socioekonomiskt perspektiv, för att nämna några.  Jag har valt att se på materialet utifrån ett 
könsperspektiv. Det har jag gjort  av en rad anledningar. Dels för att det är en genomskärande 
kategori som tenderar att skära genom många andra kategorier såsom  klass, etnicitet och ålder etc. 
Dels för att kön som kategori har en strukturerande funktion på arbetsmarknaden och på 
arbetsplatserna; hela samhället organiseras utifrån kön på många sätt. Att därför försöka förstå 
fenomen i samhället utifrån den variabeln blir intressant och relevant. Anledningen till att den 
avgränsningen lyfts in och diskuteras även här, är för att den spelat en avgörande roll i valet av vilka 
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enheter inom kommunen som inkluderats i undersökningen.  

2.3.2 Avgränsning undersökningsenheter

Det har också gjorts en begränsning gällande antalet undersökta enheter som ingår i denna uppsats. 
Karlstad Kommun (KK) är uppdelad i 15 förvaltningar med olika verksamhetsområden (Karlstad 
Kommun 2013a). Att ha med samtliga i denna undersökning hade riskerat att leda till en för ytlig 
behandling då materialet hade varit för stort för denna uppgifts omfång. Målsättningen här är 
snarare att mer ingående redogöra för ett avgränsat fenomen än att ge en bred, generell beskrivning 
av flera områden. Därför är det LMU resultatet från tre förvaltningar som har studerats närmare. 
Anledningarna till att just dessa valts är flera. Uppsatsens syfte är att se om, och i så fall vilka, 
mönster utifrån ett könsperspektiv som kan identifieras. Som en del i det undersöks om det är någon 
skillnad i upplevelse beroende på om man arbetar i en kvinnodominerad eller mansdominerad 
förvaltning. Detta har resulterat i att två kvinnodominerade förvaltningar, och en mansdominerat 
valts. Inledningsvis var tanken att undersöka en kvinnodominerad, en mansdominerat och en 
könsblandad förvaltning. Efter en översiktlig genomgång av datamaterialet kom detta att ändras. En 
av anledningarna är att det inte finns någon egentlig 50/50 förvaltning inom kommunen, där lika 
många män som kvinnor arbetar.  De som ligger i närheten av den könsmixen är också 
förhållandevis små sett till hur stor andel av de verksamma inom kommunen som återfinns inom 
dem. Det finns också en poäng med att undersöka två stora, kvinnodominerade områden. Genom att 
ta två minskar risken för tillfälligheter, att det ”råkar vara så just inom den sektorn” och ökar 
tyngden på kön som en sammanbindande variabel. Som en jämförelsepart finns också en 
mansdominerad förvaltning. Inte minst för att se om det finns könslikheter ”över gränserna” eller 
om könsmönstren ser annorlunda ut, beroende på hur majoriteten på/inom området ser ut. 
Inspiration till den uppdelningen av datamaterialet kommer från exempelvis Bergman (2004) och 
Kankkunen (2009).  Något som också är värt att påpeka är att en absolut majoritet, ca 73 procent av 
kommunens anställda är verksamma inom någon av dessa tre förvaltningar (Karlstad Kommun 
2013a). Även om förvaltningarna till sitt antal utgör en liten del av kommunen (3 av 15), så utgör de 
till sin storlek en betydande del av densamma. 

2.4 Metodval

Avgränsningsprocessen har hela tiden skett i en relation mellan teori och empiri. Inledningsvis 
gjordes en överblick över all data – enkätsvaren från LMU:n sammanställda till indexvärden, olika 
rapporter och personalnyckeltal från verksamhetsberättelser. Avgränsningen inom datamaterialet, 
såväl som valet av teori och metod har alltså skett i en process präglad av växlingar mellan det 
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empiriska materialet och teori.

Det är ett förfarande som oftast inte används vid en kvantitativ studie – tvärtom är det  vid en sådan 
undersökning vanligare att ha de teoretiska utgångspunkterna klar för sig när frågorna formuleras 
(Davidsson & Patel 2003).  Men detta är inte en renodlat kvantitativ studie – de frågor som ställs i 
uppsatsen ställs inte direkt till respondenterna; individerna. Frågorna riktas istället mot ett befintligt 
och redan sammanställt datamaterial. På det sättet kanske man kan se det som en kvalitativ ingång 
till ett kvantitativt material. Efter en översiktlig analys av det materialet framträder mönster utifrån 
vilket lämpliga teorier valts för att försöka förstå både mönstren i sig såväl som potentiella 
konsekvenser av dem. Den arbetsgången har möjliggjort en växelgång mellan teori och empiri där 
det ena påverkar fokus gällande det andra och tvärtom. Mitt förhållningssätt till teori och empiri i 
undersökningen har på det sättet en abduktiv ansats (Davidsson & Patel, 2003:23 ff).

2.5 Etiska överväganden

Det finns inga identifierbara individer med i denna undersökning. Grundmaterialet är av andra på 
förhand bearbetat på det sättet att en anonymitet redan finns. Det finns alltså inga risker eller 
möjliga konsekvenser kopplade till deltagandet i denna studie för enskilda. Den data som hanteras 
är redan sammanställd och anonymiserad. De etiska överväganden som behöver göras är i detta fall 
i relation till KK. Allt material som rör kommunen har erhållits med deras godkännande. Till allra 
största delen rör det sig också om material som omfattas av offentlighetsprincipen och därför är 
allmänt tillgängligt och fritt att använda (Arvidsson och Rosengren 2005:378 ff). Därför finns det 
inget behov av att anonymisera kommunen heller, varken till namn eller genom att omskrivningar 
maskera vilken typ av organisation det rör sig om. Även om inte ett sådant behov finns formellt 
övervägdes det ändå. Anledningen till att det i slutändan inte blev så att organisationen hölls 
anonym är att det hade medfört brister för uppsatsen som helhet. Att anonymisera vilken kommun 
det handlade om hade medfört att många källor, såsom verksamhetsberättelser och policydokument, 
inte hade kunnat refereras till, vilket avsevärt hade försvagat trovärdigheten. Att maskera vilken typ 
av organisation det rör sig om hade också, förutom ovanstående problematik, med stor sannolikhet 
fördunklat texten och minskat resultatens relevans. Resultatet av undersökningen kommer delges 
kommunen: antingen i sin helhet; i form av en sammanfattat rapport; eller både ock. 
Undersökningen har i de aspekterna genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna som 
är uppställda av Vetenskapsrådet (2002).  
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2.6 Datamaterialet

Empirin i undersökningen kommer från ett par olika källor. Huvudfokuset ligger på resultaten från 
en omfattande Ledar- och medarbetarundersökning (LMU) som genomförts i kommunen av en 
extern utförare. Det är i relation till den som uppsatsens syfte är utformat. Detta är inte en 
undersökning av LMU:n i sig, alltså på dennas utformning eller genomförande. En sådan 
undersökning hade behövt inkludera en analys av frågeställningar, formuleringar, förförståelse och 
annat som hade funnits i LMU-frågepaketet, för att se om enkäten var exempelvis könsfärgad på ett 
eller annat sätt. En sådan analys hade såklart varit intressant att ha med, men ryms inte inom ramen 
för denna uppsats avgränsningar.  Analysen  kretsar snarare kring resultatet från undersökningen – 
från de svar som ges i den av respondenterna snarare än kring frågorna som ställs till desamma. Det 
som analyseras är den sammanfattade deskriptiva statistiken som presenterats igenom LMU-
rapporten av rapportens författare. För att förstå svaren utifrån den faktiska kontexten de givits i 
krävs också olika typer av bakgrundsmaterial. Detta material kommer från främst två källor. Dels 
rör det sig om registermaterial hämtat från kommunen i form av personalnyckeltal sammanställda i 
verksamhetsberättelser och rapporter. Dels kommer en del av bakgrundsmaterialet från en rapport 
sammanställd av Nyckeltalsinstitutet utifrån material inrapporterat till Nyckeltalsinstitutet från 
Karlstad Kommun. Att datamaterialet tillhandahålls av kommunen som undersöks och också är 
offentligt tillgängliga gör att det finns anledning att diskutera tillförlitligheten i dem. Inte i 
avseendet att de skulle vara felaktiga eller rena fabrikationer, men det bör finnas en medvetenhet 
om att dessa siffror är avsedda för att vara offentliga. Det kan så klart påverka sättet de presenteras 
på och hur olika data framställs. De kommer också från olika förvaltningar vilka inom sig kan ha 
olika metoder för rapportering och sammanräkning. Det kan göra att de inte rakt av är jämförbara. 
Ett sådant fenomen syns när datamaterial från kommunens verksamhetsberättelser och siffrorna 
som kommer från Nyckeltalsinstitutet jämförs. All den datan har samma ursprung – det är 
kommunen som rapporterar in sina nyckeltal till Nyckeltalsinstitutet, som i sin tur enbart 
sammanställer materialet till olika indexvärden och gör jämförelser. Utifrån det kan man anta att 
siffrorna skulle vara identiska. Så är inte fallet, utan det finns skillnader i uppgifter rörande 
exempelvis könsfördelningen bland de anställda, chefsantal och totalt antal anställda. Det behöver 
som sagt inte röra sig om direkta felaktigheter, utan troligtvis mer om olika mätmetoder och 
definitioner rörande vad som avses med en anställd – om det är fastanställda som räknas, eller om 
exempelvis timanställda ska ingå. Olika rutiner för olika förvaltningar och för olika mottagare kan 
också spela in. Detta påverkar såklart trovärdigheten för datan negativt, men inte i så hög grad att 
den blir ointressant. I uppsatsen hanteras denna differens genom att den diskuteras kring de 
områden där den uppstår, datan från de olika källorna presenteras och jämförs med varandra, och 
eventuella slutsatser dras då från fall till fall. 
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2.6.1 Ledar- och medarbetarundersökningen 

LMU är en totalundersökning riktad till alla fast anställda inom kommunen. Den har en hög 
svarsfrekvens; ca 95 procent av de tillfrågade svarade, vilket ger ett antal av 5907 enkätsvar. För de 
tre förvaltningar jag valt att fokusera på ligger svarsfrekvensen på nivå med kommunen som helhet 
– 93 procent, 95 procent resp 99 procent. Det gör att bortfallsproblematiken är tämligen liten: det är 
en god marginal till den gräns runt 20 procent som Davidsson och Patel (2003) menar är när man 
bör börja fundera kring bortfallet. Den tumregeln delas också av Arvidsson och Rosengren (2005). 
Något som däremot bör påpekas är att undersökningen inte riktats till de som är timanställda inom 
kommunen, de finns inte med bland de svarande. Vi kan alltså inte veta hur de upplever sin 
situation eller hur resultatet skulle påverkats om de också besvarat enkäten och räknats tillsammans 
med de fast anställda. 

Enkäten består av cirka 70 frågor inom en rad områden. Det finns inget egentligt internt bortfall 
bland svaren, med ett par undantag. Dels rör det frågor som gäller jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet i kommunen, och frågor som gäller hur uppföljningsarbetet utifrån föregående års 
LMU:undersökning sett ut. Även om svarsfrekvensen är lägre för dessa ligger den över 80 procent 
vilket är ett högt värde (Arvidsson och Rosengren 2005:136 ff). Dessa frågor kommer  inte närmare 
hanteras i denna uppsats varför inte heller orsakerna till bortfallet kommer diskuteras vidare här. 

Enkäten är utformad så att de svarade anger ett värde på en fråga, eller ett påstående. I 
redovisningen av svar sett till förvaltning och/eller kön presenteras medelvärdet för de svarande 
som ett tal med en decimal. 

En del av frågorna slås också samman till ett indexvärde för en viss kategori – frågor som kretsar 
kring, eller kan tänkas påverka, engagemangsnivån slås samman för att ge ett indexvärde för den 
aktuella kategorin. Indexsammanräkningar görs gällande ledarskap, medarbetarskap och 
engagemang. De frågorna som återfinns inom de olika indexområdena är kopplade till 
policydokument inom kommunen, exempelvis medarbetarpolicyn som formulerar hur arbetsgivaren 
ser på vad ett medarbetarskap är och innebär. En uppställning vilka frågeområden som räknas in till 
de olika indexen finns som bilaga (Bilaga 1) till denna uppsats.  

Enkäten är i hög grad standardiserad och strukturerad. Frågorna är i sin formulering och 
ordningsföljd identiska för samtliga respondenter (jämför Davidsson & Patel 2003:71ff). Den 
skillnaden som finns i vilka frågor som ska besvaras beror på den svarandes position – det är enbart 
de som ingår i en ledningsgrupp som svarar på frågor om hur arbetet inom ledningsgruppen 
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upplevts, för att ge ett exempel. Svaren på frågorna ges, med ett par undantag, i en graderingsskala 
beroende på grad av medhåll med påståendet. De resultat som utgör den för uppsatsen relevanta 
datan har på förhand av andra omvandlats till siffervärden för kategorier. Denna form av 
svarsalternativ gör att det finns en osäkerhet i hur respondenterna värderar sina svar (Ejlertsson 
2005:92, 114ff). Vad som är en ”3:a” för en person rörande en fråga kanske motsvarar vad som 
skulle klassas som en ”4:a” av en annan och en ”2:a” av en tredje. Det ger oundvikligen en viss 
osäkerhet. En annan problematik som hänger ihop med att uppsatsens empiri till stor del utgörs av 
andrahandsmaterial är att det inte säkert går att veta hur och var insamlingen ägt rum, något som 
Aronsson och Rosengren (2005:146 ff) menar är ett återkommande problem för 
enkätundersökningar. Undersökningen har också initierats av arbetsgivaren, även om en extern 
utförare anlitats för uppdraget.  Att det förhåller sig så kan antas påverka svaren åt olika håll; dels i 
en mer positiv riktning på grund av en rädsla för att uppfattas som negativ, dels tvärtom i en mer 
negativ riktning för att skicka en signal. En del av frågorna rör sig också om självskattningar av de 
egna/den egna arbetsgruppens insatser. Det ger också ett ökat utrymme för olika tolkningar såväl av 
graderingsskalan som utifrån den egna självbilden och relationen till kollegor och medarbetare 
(Ejlertsson 2005:51ff, Landsbergis och Theorell 2000). 

Trots dessa brister görs här bedömningen att undersökningen kan anses ge en användbar bild av 
deltagarnas upplevelser av sin arbetssituation. De problemen som finns skulle till viss del finnas i 
alla undersökningar av upplevelsen av en arbetsplats – i alla undersökningar kring upplevelser över 
huvud taget. Då ingången till analysen av LMU:n kretsar kring olikheter i svaren mellan män och 
kvinnor inom samma kommun utgör detta ett mindre problem. Det kan såklart förhålla sig så att 
män och kvinnor påverkas olika av de förhållanden som redogjorts för ovan. Men med en 
medvetenhet om den möjligheten bidrar det snarare som en intressant aspekt till uppsats än som ett 
problem med datamaterialet.  

2.6.2 Registerdata

Denna del av datamaterialet består av siffror sammanställda av Karlstad Kommun själva i form av 
personalnyckeltal. Det är statistik rörande könsfördelning, sjukfrånvaro, anställningsgrad och 
deltagande i utbildningar inom kommunen. Denna data kommer användas dels för att ge en generell 
bild av faktiska omständigheter i kommunen, dels för att sättas i relation till de resultat som 
kommer ur LMU:enkäten, och diskuteras närmare i de olika fallen där den presenteras.
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2.6.3 Jämix

Jämställdhetsindexrapporten Jämix är ett verktyg, och en sammanställning framtaget och genomfört 
av Nyckeltalsinstitutet. En organisations jämställdhetsindex beräknas utifrån nio nyckeltal som 
sammanställs till ett index. Datan till Jämix rapporters in av de deltagande organisationerna – det är 
alltså kommunen själv som rapporterar in sina nyckeltal som sedan sammanställs i Jämix. Resultatet 
jämförs dels med de egna resultaten från tidigare år, och dels med andra deltagande organisationer. 
Deltagandet är ganska stort, gällande 2012 deltog 220 organisationer med tillsammans närmare 650 
000 anställda (Nyckeltalsinstitutet 2013). Organisationerna som deltar är främst större privata och 
offentliga arbetsgivare. Jämix kan därför ses som tämligen utbrett och en tillförlitlig källa för 
datasammanställning. Dock är Jämixresultatet för kommunen ett resultat som ställs för hela KK, 
och inte nedbrutet på de förvaltningar som jag ser närmare på i denna uppsats. Det kan därför inte 
användas för exakta utsagor rörande de förvaltningar som här fokuseras på. Däremot kan det 
användas för att ge en generell bild av situationen i kommunen, som en bakgrundsbeskrivning och 
tecken på mönster i den miljö inom vilka de som besvarat LMU:n verkar. 

2.7 Att använda sig av andrahandsdata

Det finns både för och nackdelar med att använda sig av andrahandsdata. En fördel är att man med 
tämligen små resurser kan få tillgång till en stor datamängd (Arvidsson&Rosengren 2005:374 ff). 
Det har varit den enskilt största anledningen i detta fall. En totalundersökning med flera tusen 
respondenter täckande ett vitt spektra av frågor; en kartläggning av personalnyckeltal sorterade på 
kön och en vitt omfattande personalstatistik är  inget jag hade haft möjlighet insamla på egen hand 
inom ramen för detta projekt. Hela undersökningen är alltså beroende av, och möjlig tack vare, att 
det är sekundärdata som använts. 

Olika former av andrahandsdata är förknippad med olika problem. Beroende på hur bearbetad den 
är på förhand kan det vara svårt att koppla datan från de sammanhang den redan är satt i och 
analysera den på nytt. Exempelvis om materialet redan är satt i ett teoretiskt ramverk. Det material 
som använts här kan utifrån Arvidsson och Rosengren (2005:374) närmast klassas som tillgänglig  
statistik även om gränserna är flytande. Materialet är insamlat av andra. Det har genomgått en viss 
bearbetning och sammanställning, men presenteras i hög grad som stående för sig självt. Inga 
teoretiska analyser eller begrepp har kopplats till materialet och det ställs inte i sammanhang eller i 
relation med annan data. Det gör risken att färgas av tidigare resonemang kopplade till materialet 
mindre (Arvidsson och Rosengren 2005:374).

12



Det är utifrån de avgränsningar och metodologiska val som redogjorts för ovan, i relation till 
uppsatsens syfte och frågeställningar, som de teorier som nu kommer redogöras för har valts.
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3. Teoretiska utgångspunkter
3.1 Inledning teorikapitlet

Ett grundantagande utanför de teoretiska ramarna som görs i denna uppsats är att världen inte kan 
delas in i olika områden med vattentäta skott mellan sig. Framförallt inte när det kommer till 
genomgripande frågor såsom könsstrukturer och upplevelser av verkligheten. Därför användes ett 
par generella teorier med ett bredare fokus än enbart arbetsplatser, vilka presenteras först. Efter det 
redogörs för teorier och tidigare forskning kring kön och organisation. Slutligen redovisas och 
diskuteras kring de teorier kring psykosocial arbetsmiljö som dykt upp som relevanta och aktuella 
under arbetet med empirin. Det ska här sägas att det inte är en fullständig genomgång av det 
teoretiska områden Psykosocial arbetsmiljö som ges. Syftet med uppsatsen är inte heller att ge 
genomgående analys av upplevelsen av att arbeta inom organisationen ur den aspekten. Det som 
presenteras i detta kapitel är vissa modeller rörande vissa delar av området psykosocial arbetsmiljö. 
Anledningen till det är att vissa aspekter i de modeller som här vidare presenteras framträtt som 
tydliga mönster i empirin för denna uppsats. Att då använda sig av modeller de kan relateras till gör 
att mer fruktbara analyser av mönstren, inte minst utifrån ett framåtblickande perspektiv, kan göras.

3.2 Grundantaganden

För att förstå kön som fenomen används främst Yvonne Hirdmans (1990, 2004) teorier om genus. 
Här förstås det begreppet som  det socialt konstruerade könet och föreställningarna om detta (kön). 
Inte bara i avseende till faktiska människor, utan också till egenskaper, aktiviteter och föremål som 
förknippas med såväl biologisk könstillhörighet (kön) som till sociala föreställningar kopplat till 
könstillhörighet (genus). Organisationer, sysslor,  positioner med mera är genuskodade, könade,  i 
det att de upplevs som manliga eller kvinnliga till sin karaktär. 

Hirdman (1990)  beskriver genussystemet som en tvådelad dynamisk struktur, som  ligger till grund 
för  andra samhällsstrukturer. De två logikerna denna struktur grundar sig på är dikotomin och 
hierarkin. Dikotomins logik handlar om isärhållandet av könen – det är centralt att män är män och 
gör exklusivt manliga saker. Vad som ses som manligt att göra är ganska tillåtande, det allra 
viktigaste  är att män inte gör kvinnliga saker. Hierarkin i sin tur tar vid efter könsuppdelningen och 
sorterar in det som är det manliga att vara eller göra i en överordnad position, där det som definieras 
som manligt värderas högre än det som definieras som kvinnligt.  

Vad som är manligt och kvinnligt, hur saker är värderade, och vad som är tillåtet att göra för de 
båda könen är ingenting som är statiskt. Vi har, menar Hirdman (2004:19 ff) en uppsättning över tid 
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ackumulerade föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, som varierar beroende av tid, 
plats och sammanhang. Hur vi nu utifrån dessa normer ska agera mot varandra, på en högst konkret 
nivå, utgör enligt Hirdman olika genuskontrakt. På såväl global, samhällelig, organisations- och 
individnivå förhandlas och omförhandlas dessa kontrakt män och kvinnor emellan, och utgör en 
central del för hur isärhållandet upprätthålls och kön sorteras. (Hirdman 2004:77)

Isärhållandet är en viktig del för att upprätthålla detta genussystem. Män har i grund och botten en 
huvudsaklig förhållningsorder – de ska inte vara kvinnliga. För att detta ska kunna upprätthållas är 
det viktigt att män och kvinnor återfinns på olika ställen – inte minst vad det gäller arbetsplatser och 
arbetsuppgifter. En sammanblandning hotar strukturen. När arbetsbyte, att män kommer in på 
kvinnliga området och vice versa sker,  så inträffar enligt Hirdman (2004) något som nästan kan 
liknas vid en lagbunden process: ”där män går över till kvinnoområden och gör kvinnosaker måste 
dessa områden och saker förändras, men när en kvinna går in på manliga områden och gör 
karlasaker, måste hon förändras” (Hirdman, 2004:67).  Detta gäller framförallt  på en kategoriell 
nivå;  enskilda män som träder in i ett kvinnoområde förändrar inte yrket.  Hirdmans teorier kring 
genussystemet används här som en tämligen generell teoribildning, inte enbart inriktad på 
organisationer. Den övergripande förståelsen av kön som funktion är viktig att ha för att kunna 
närma sig en analys på en organisationsnivå. 

En annan viktig aspekt för att få en generell förståelse tas från Emma Engdahl (2009) och hennes 
teorier kring självbild. Engdahl (2009:9 ff) vänder sig tydligt mot en uppfattning om att den egna 
identiteten är något som finns inom oss, oberoende av vår omvärld. Istället menar hon att det är i 
kommunikationen med omgivande personer och samhälle som vi kan skapa oss en uppfattning om 
och en bild av oss själva. Hur vi blir bemötta i den sociala kontext vi existerar i sänder oss signaler 
om hur vi uppfattas av andra, och ger avtryck i hur vi uppfattar oss själva. Beteenden blir förstärkta 
eller bemöts av sanktioner. Vad som är fult eller fint, om vi är moraliskt korrekta eller förkastliga 
eller har bra eller dålig smak reflekteras till oss från andra. Vi har ett konstant utbyte med 
omgivningen vilket formar vår egenbild. Den egna identiteten existerar inte som en enhet inom oss, 
identiteten existerar i relationen till omgivningen. Genom att byta perspektiv med det rådande 
samhället och kulturen tar vi hela tiden in och förhåller oss till de rådande normerna och 
värderingarna (Engdahl 2009:95 ff).  

Även om det inte uttrycks explicit tolkas det här som att detta perspektivbrytande med samhället 
också påverkar vad vi bedömer som möjligt/rimligt/önskvärt i form av till exempel livschanser och 
möjlighet till inflytande över omvärlden. 
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De grundantaganden som denna uppsats vilar på är utifrån ovanstående sammanfattningsvis:
Hur samhället ser ut, på alla nivåer, påverkas av kön. Kön, i formen Genus, är en social skapelse. 
Den stannar inte bara på individer – även egenskaper, aktiviteter, yrken och föremål är genusmärkta. 
Hur samhället är organiserat hänger tätt ihop med denna uppdelning. Bärande är att mannen utgör 
normen, är hierarkiskt överordnad, och könens isärhållande. 

De normer och strukturer som finns i samhället skapar och formar både den egna identiteten och 
upplevelsen av verkligheten. Vilka vi ser oss vara, vilka möjligheter vi antar oss ha och hur världen 
ter sig påverkas alltså till stor del av hur världen ser på oss. 

Innan de vidare teorierna som använts redogörs för bör nämnas att det finns fler teorier och 
modeller att förstå kön utifrån. Vissa som står i direkt motsättning till de som redogjort för ovan, 
och andra som kanske snarare kan ses  som komplement eller andra aspekter på samma fenomen. I 
en del av de teorier som kommer användas vidare,  för att förstå kön på arbetsmarknaden, finns 
inslag av dessa med. I det finns egentligen ingen motsättning. Kön kan förstås och beskrivas på 
olika sätt, som blir mer eller mindre relevanta beroende på vilket område av verkligheten man rör 
sig inom. Vissa teorier sätter ekonomiska faktorer först, andra menar att de ekonomiska effekterna 
snarare är konsekvenser av andra strukturer och mönster. I denna uppsats utgås som sagt ifrån 
Hirdmans modell med genussystemet, då denna ger en generell, övergripande, förklaringsmodell.

På samma sätt lyfts det i en del av teorierna nedan resonemang om hur vi formas av och 
reproducerar föreställningar utifrån verkligheten som vi upplever den. Dessa står inte heller i 
motsättning till vad Engdahl konstaterar. Däremot är många av dem fokuserade på det specifika 
område de hanterar. Därför kan det vara fruktbart att ha den generella ingången från Engdahl (2009) 
med, som en övergripande beskrivning för hur samspelet mellan det sociala och det individuella kan 
ske. 

3.3 Att förstå kön i organisationer:
För att få en god förståelsebakgrund till hur människor ser på sin arbetssituation och sin arbetsplats 
är det nödvändigt att först se till ett par av de generella tendenser som finns på arbetsmarknaden. 

3.3.1 Könssegregation
Sverige sägs ofta ha en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Huruvida det är ett 
korrekt påstående eller inte beror lite på hur man räknar. Många av de sektorer på arbetsmarknaden 
som är starkt kvinnodominerade i Sverige, finns inte i en rad andra länder. Det är fortfarande 
kvinnor i de länderna som står för det mesta av exempelvis barnomsorgen. Men det sker obetalt, 
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och räknas därför inte in som en del av arbetsmarknaden. Segregationen på arbetsmarknaden ser 
därför mindre ut, resultatet är i stället att en mindre del av kvinnorna lönearbetar (SOU 2004). 
Oavsett hur man räknar i jämförelser, så är den svenska arbetsmarknaden tämligen könsuppdelad. 
På vissa sätt har könssegregationen  minskat sedan början av 1990-talet. Detta har skett genom att 
kvinnor sökt sig in på männens område, framförallt på de manliga områden som kräver högre 
utbildning (SOU 2004). Någon sådan förflyttning av män in på kvinnliga delar av arbetsmarknaden 
har däremot inte skett. Kvinnor arbetar i högre grad än män inom offentlig sektor och inom vård- 
och omsorgsyrken. Inom den sektorn, vård- och omsorg, befinner sig 29  procent  av alla 
yrkesarbetande kvinnor, och enbart 6 procent  av de yrkesarbetande männen. Mönstret är 
genomgående. Sett till de 30 största yrkena i landet, utifrån hur många som arbetar med dessa, 
återfinner vi 59  procent  av alla kvinnor på arbetsmarknaden inom dessa yrken, och 35  procent  av 
männen. Av dessa 30 yrkeskategorier är det enbart tre som har en jämn könsfördelning (alltså 60-40 
procent  av vardera könet). 22  procent  av alla kvinnor återfinns i yrken där  90  till 100  procent  av 
de  arbetande är kvinnor. Detta gäller för 23 procent  av männen (SCB 2012). Även på det 
hierarkiska skalan finns en klar skillnad, där män generellt har högre löner, i högre grad är chefer, 
oftare återfinns i ledningsgrupper och har bättre karriärmöjligheter än kvinnor (Nyckeltalsinstitutet 
2013). I de fallen där kvinnor och män återfinns inom samma organisationer så är det ofta på olika 
ställen inom dem (se exempelvis Bergman 2004, Kanter 1993, Holgersson m fl 2001).  

3.3.2 Ett strukturellt perspektiv
I en artikel publicerad 1976 kopplar den amerikanske ekonomen Heidi Hartman ihop den 
segregerade arbetsmarknaden med kvinnors genomgående underordnade position i samhället. 
Hartman (1976) menar att det finns en koppling mellan dessa två, och sätter dem i 
ordningsförhållandet att den generellt, eller övergripande om man så vill, underordnade position 
som kvinnor har, beror just på hur arbetsmarknaden är strukturerad. Detta är en genomgående tanke 
vilken uttrycks som (Hartman 1976:137) : ”It is my contention that the roots of womens present 
social status lie in this sex-ordered division of labour”

Ett av sambanden mellan jobbsegregationen och den sociala positionen handlar enligt Hartman 
(1976) om lönenivåerna för kvinnor. De har en lägre lön än männen generellt, varför deras 
ekonomiska bidrag till en gemensam ekonomi är lägre. De får i stället ett större ansvar för hem och 
familj, snarare än för den ekonomiska försörjningen, vilket leder till att deras deltagare på 
arbetsmarknaden blir mindre. Detta gör i sin tur att de blir mer ekonomiskt beroende av männen, 
och hamnar i en än mer underordnad position. Denna position gör att deras löner kan hållas nere 
ännu mera i relation till männens – de är helt enkelt en svagare grupp på arbetsmarknaden. Vilken 
av dessa mekanismer som träder in först är inte helt klart. Hartman menar att även under ett 
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förkapitalistiskt produktionssystem, (innan lönearbetet som vi känner det idag) fanns en patriarkal 
struktur inom vilken män hade kontrollen över kvinnors arbete. Genom detta utvecklade männen 
också färdigheter och tekniker för hierarki och organisation som kom att utvecklas vidare i takt med 
produktionssystemets utveckling som sådant. Det kapitalistiskt systemet tog helt enkelt över den 
maktstruktur som fanns inom såväl familjen som inom andra områden, och produktionen blev 
organiserad utifrån denna.  Detta till den grad att det i dagsläget främst är arbetsdelningen som 
utgör kärnan i mäns kontroll över kvinnor. Även om det är kärnan så har det enligt Hartman fått 
vidare konsekvenser på någon form av mikronivå, vilket visar sig bland annat i de svårigheter som 
finns för kvinnor som ändå befinner sig i en formellt överordnad, eller likställd position gentemot 
män på sin arbetsplats. I artikeln skriver Hartman (1976:168) följande: 

It appears to be a very deeply ingrained behavioral rule that men cannot be subordinate 
to women of a similar social class. Manifestations of this rule have been noted in 
restaurants, where waitresses experience difficulty in giving orders to bartenders, unless 
the bartender can reorganize the situation to allow himself autonomy; among executives, 
where women executives are seen to be most successful if they have little contact with 
others at their level and manage small staffs; and among industrial workers, where 
female factory inspectors cannot successfully correct the work of male production 
workers.

Vidare framhåller Hartman att denna uppdelning och underordning inte bara är något som 
upprätthålls av de ledande inom organisationen. Även om kvinnor på arbetsmarknaden används för 
att hålla lönenivåerna nere, så upprätthålls också segregationen av deras manliga kollegor inom 
arbetarklassen. Kvinnor hålls som en underordnad grupp för att utföra enklare arbete, otacksammare 
uppgifter och verka som en buffert nedåt, medan männen snarare håller ihop, menar Hartman 
(1976). Genom att kvinnor i högre grad än män förväntas ansvara för hemmet och hushållet så 
minskar också konkurrensen om karriärmöjligheterna och de mer åtråvärda arbetena för männen 
(Hartman 1976).   

En liknande beskrivning av processen återfinns hos Gonäs (mfl 2011). Där användes begreppet 
genusarbetsdelning för att fånga in och beskriva ”föreställningar om passande uppgifter och 
områden för kvinnor respektive män.”(Gonäs mfl 2011:35) Dessa föreställningar om vad vi utifrån 
könstillhörighet borde arbeta med utgör en grundbult i kvinnors underordning och segregationen på 
arbetsmarknaden, och att detta är något som återfinns långt tillbaka i historien. En sådan 
grundläggande föreställning som funnits med länge grundar sig i vad man som individ definieras 
utifrån. Kvinnan har under lång tid definierats utifrån hemmet och familjen, medan mannen, och 
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manligheten, snarare definierats utifrån arbetet. Dessa föreställningar, visar Gonäs (mfl 2011),  har 
en enorm tröghet; trots aktivt arbete för att förändra dem så hänger de i grund och botten kvar. Den 
grundläggande uppdelningen, dikotomin i genussystemet, skapar bilder av färdigheter och intressen 
kopplade till kön. Vi tillskrivs egenskaper för att motivera varför vi återfinns inom olika segment, 
och uppmuntras att utveckla de egenskaperna. Detta reproduceras över tid bland annat genom det 
att kvinnor väljer, och uppmuntras till att välja, klassiskt kvinnliga utbildningar, medan männen 
snarare återfinns i de klassiskt manliga områdena (Gonäs mfl 2011:37 ff).

Dessa föreställningar har  varit tydliga historiskt. Det har återspeglats i en samhällsstruktur som var 
uppbyggd kring en enförsörjarmodell där mannen skulle ta det ekonomiska ansvaret, arbeta, medan 
kvinnan skulle ta det omvårdande och sociala arbetet. Högre utbildning var något som länge, även 
formellt, enbart var tillgänglig för män, och fram till 1930-talet fanns också en lag i Sverige som 
förbjöd kvinnor att arbeta i statlig tjänst.  Dessa föreställningar lever i dag kvar på många sätt, och 
påverkar var på arbetsmarknaden och inom vilka utbildningar kvinnor och män återfinns(Gonäs mfl 
2011:38, 40ff). 

Utifrån Hartman och Gonäs mfl framträder sammanfattningsvis en bild av att det finns en 
systematik i könssegregationen, som upprätthålls på samtliga samhällets nivåer.  Detta kan ses som 
giltigt oavsett om det är kvinnors plats i produktionen som skapar en generell underordning 
(Hartman 1976) eller om det är könens isärhållande och könandet av arbetsuppgifter (Gonäs mfl 
2011) som är den centralt verkande faktorn , eller om man så vill, en kombination av flera variabler. 
 
3.3.3 Fokus på organisationer
En av de första som med en mer strukturell ansats undersökte var kvinnor och män återfanns inom 
olika organisationer, och anledningarna till att det förhöll sig så, var Rosabeth Moss Kanter. 

I en omfattande studie av ett globalt företag med dryga 50 000 anställda identifierar Kanter (1993) 
en stor könssegregering inom organisationen. Cheferna inom företaget var nästan uteslutande män, 
medan närmare 90 procent  av kontoristerna var kvinnor. Möjligheten till karriär och utveckling var 
betydligt sämre för kvinnor än för män, vilka var mer rörliga inom företaget. Möjligheten till makt 
och inflytande för kvinnor var också liten. Vad som sågs som manligt och kvinnligt hängde snarare 
ihop med positioner än med arbetsuppgifter.  De kvinnliga chefer inom organisationen som fanns, 
återfanns närmare botten. Deras funktioner som chefer var mer rutinartade och tekniska, snarare än 
beslutsfattande och strategiska. Kanter skapade en modell för att se på de strukturella skillnaderna 
mellan män och kvinnor inom organisationen, bestående av delarna möjlighetsstruktur, 
maktstruktur och gruppsammansättning: (Kanter 1993:245)
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As I pulled together and looked for meaning in information from varied sources (…) I 
identified three variables as central explanatory dimensions: the structure of opportunity, 
the structure of power and the proportional distribution of people of different kinds. 
These variables contain the roots of an integrated structural model of human behavior in 
organizations...

Möjlighetsstrukturen handlar om vilka möjligheter till karriär som finns till olika positioner, 
utvecklings- och utbildningsmöjligheter, tillgången till utmaningar, belöningar och liknande. Vilka 
möjligheter som upplevs påverkar också vilka förväntningar och ambitioner individerna utvecklar. 
Med låga förväntningar på avancemang minskar också strävan efter en sådan och önskan att uppnå 
det. Snarare utvecklas en lojalitet till den egna enheten och arbetsgruppen som sådan. De personliga 
relationerna blir viktigare än karriärstegar och organisationen som helhet. Kanter (1993:129 ff) 
menar att det fanns en skillnad i möjlighetsstrukturen för män och kvinnor och att det också kunde 
förklara deras olika ageranden och förväntningar inom organisationen. 

Maktstrukturen kretsar kring förmågan att kunna mobilisera resurser inom organisationen. Denna 
förmåga avgörs både av den formella positionen som av de informella nätverk och allianser 
personen har tillgång till. Den stora skillnaden mellan de med liten respektive stor makt tar sig 
uttryck i deras ageranden. Den med liten makt tenderar att agera mer kontrollerande och auktoritärt 
för att få sin vilja igenom. De agerar också mer begränsande gentemot underordnade. De med en 
stark maktställning tenderar å sin sida snarare att släppa på kontrollen och visa större förtroende – 
de upplever sig ändå inte hotade av andra, då den egna positionen är mer säker (Kanter 1993:164 
ff). 

Gruppsammansättningen handlar om den rent kvantitativa förekomsten av individer från olika 
kategorier. Om man tillhör en minoritet eller en majoritet så påverkas såväl hur man ser på saker 
som hur man ses på menar Kanter (1993:206 ff). I en minoritetsposition är man mer synlig och har 
därför mindre utrymme att göra misstag. Man tas ofta som en representant för sin minoritet – man 
blir sedd som en stereotyp av den generella kategorin (tex kvinna). Detta såväl genom att de bilder 
som finns på förhand om kategorin appliceras på individen,  som att det man faktiskt gör tolkas som 
att detta gäller för hela kategorin. Detta leder till en strävan att passa in genom att jobba hårdare, 
med färre fel och försöka göra sig osynlig genom att inte sticka ut, exempelvis genom att påtala 
missförhållanden. Utgör personen i stället en del av majoriteten är det lättare att smälta in, få vara 
delaktig och knyta band i organisationen. Majoriteten tenderar också att knyta sig närmare varandra 
om det finns minoriteter i närheten, för att bekräfta sin likhet i relation till den avvikande (Kanter 
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1993:221 f, Holgersson mfl 2001:156). 

Utifrån Kanter ges en ingång att se att könen inte enbart sorteras mellan olika sektorer i arbetslivet, 
utan att även en horisontell sortering sker på ett strukturellt plan. Kring de skilda förutsättningarna 
för män och kvinnor inom organisationer finns det fler studier, mer närliggande både i tid och rum.

I en rapport från en undersökning av villkoren inom detaljhandeln, genomförd i Sverige,  finner 
Bergman och Ivarsson (2010) ett par mönster att ta fasta på vilka kan antas vara giltiga för fler 
sektorer än just detaljhandeln. Det är dubbelt så vanligt att manliga butiksbiträden får utbildning, 
som att kvinnliga får det. Sett till karriärmöjligheter så visar det sig också att kön spelar roll för 
möjligheterna att avancera inom branschen, till kvinnors nackdel. Möjligheten att kunna lämna sin 
arbetsplats, för att exempelvis utföra privata ärenden under arbetstid, är mindre för kvinnor än män, 
även om den också hänger ihop med vilken position man har på arbetsplatsen. Men samtidigt som 
kvinnor upplever sämre möjligheter till inflytande och utbildning anser man sig kunniga om arbetet 
i högre grad än män gör och är också lojala med sin arbetsplats i lika hög utsträckning som sina 
manliga kollegor (Bergman & Ivarsson 2010).

Ann Bergman genomförde 2004 en studie på tre svenska arbetsorganisationer. Studien syftade i 
första hand till att ”förstå och förklara fenomenet könssegregering i arbetslivet, men också till att 
förstå hur det går till när förutsättningarna för segregering, och i viss mån integrering, skapas” 
(Bergman 2004:15). Undersökningen var en fallstudie utförd på en kvinnodominerad 
arbetsorganisation, en mansdominerad samt en könsblandad.  Studien visar att det finns en 
genomgående, könsbunden skillnad mellan män och kvinnor inom samtliga undersökta 
organisationer. Den visar också att det är ett tämligen komplext mönster som håller uppe 
könssegregationen – det är inte enbart en fråga om antal av varje kön inom organisationen som 
håller uppe mönstren av segregation. Kvinnor och män är också i hög grad segregerade inom 
organisationerna; Bergman pekar på att arbetsdelningen inom en organisation är en viktig del av 
könssegregeringen. Hur arbetet är organiserat har alltså en stor betydelse för återskapandet av 
könssegregering (Bergman 2004).

Hur arbetsvillkoren ser ut beror inte bara på könstillhörighet utan också på vilken könsmärkning 
organisationen eller sysslan som utförs har fått. Bergman (2004)  konstaterar på sidan 195 att 
”Kvinnor utgör en minoritet i de mansdominerade domänerna, men på samma gång har de i vissa 
avseenden bättre villkor än de kvinnor som utgör en majoritet i kvinnodominerade domäner eller en 
lika stor andel i könsblandade.”  
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3.3.4 Bestående strukturer
De könsmönster som framträder både gällande vilka organisationer och sektorer män och kvinnor 
återfinns i, och var i de organisationerna man återfinns, skapar en såväl komplex som ihållande 
struktur.  Ovan har presenterats teorier och undersökningar kring hur de kan se ut, vilka funktioner 
de kan fylla och vilka effekter de kan få. Här kommer nu redogöras för teori och studier som kretsar 
kring hur de skapar föreställningar och bilder av verkligheten och hur de föreställningarna 
upprätthålls. Syftet med detta är att dels få en beskrivning av vilka praktiker som upprätthåller 
mönster. Men också att försöka förstå hur det påverkar engagemang, ambitioner och upplevelser. 
Detta för att ge en bakgrund till de utsagor från det empiriska materialet som sedan ska diskuteras. 
För att kort återvända till Kanter (1993:3) så menar hon att det som uppleves i en organisation också 
på många sätt formar hur individens bild av världen. Det är i mångt och mycket genom våra arbeten 
och våra roller som vi skapar oss en bild av oss och världen runt oss.  

Sociologen Charles Tilly har undersökt de mekanismer som upprätthåller mönster av ojämlikhet. 
Tilly (2000) menar att det finns en genomgående strukturell skillnad mellan män och kvinnor, som 
inte direkt är i stånd att försvinna. I stället konstaterar han (Tilly 2000:29) att "distinktionerna 
mellan manligt och kvinnligt har skaffat sig ett väldigt, trögrörligt kulturellt pansar men dyker upp 
inom nästan alla sociala strukturer av någon omfattning. Dessa distinktioner dyker upp på olika 
områden och får olika uttryck, även om de är överförbara. 

Tilly (2000:86 ff) benämner de strukturella skillnaderna som kategoriell ojämlikhet och har 
utvecklat en modell för hur man kan förstå att de lever kvar och förstärks. Det sker i ett samspel 
mellan exploatering, möjlighetsansamling, efterliknande och anpassning. Exploateringen går ut på 
att de besuttna grupperna förfogar över resurser som de delar med varandra, får ökad avkastning 
ifrån, och stänger ute de lägre kategorierna ifrån. Möjlighetsansamlingen avser när ett nätverk 
vinner tillgång till en resurs, som är förnyelsebar, som de kan monopolisera, använda och utveckla. 
Efterliknandet handlar om hur existerande mönster och strukturer från omgivningen, exempelvis 
samhället, förs med in i en organisation. De kategoriseringar och föreställningar som finns på 
förhand förs med och fortplantas på så sätt. Generella föreställningar om exempelvis kön skapas en 
förståelse av kön inom organisationen. Tilly menar att det inte bara är de stora yrkeskategorierna 
som könsmärks utan även också specialiserade positioner inom arbetsplatserna. På det sättet 
kopplar man inte heller ihop jobb med specifika egenskaper utan snarare med generella 
föreställningar utifrån bilden av den könskategori som jobben förknippas med (Tilly 2000:87). 

På samma sätt formas, anpassas, också individernas upplevelser och ageranden utifrån vad som 
sker på exempelvis arbetsplatsen. De mekanismer som upprätthåller en kategoriell ojämlikhet är 
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kollektiva erfarenheter och sociala samspel, snarare än individuella handlingar utifrån mentala 
tillstånd (Tilly 2000:108). 

Detta får enligt Tilly (2000:98) konsekvenser. De skillnader i erfarenheter som en kategoriell 
ojämlikhet innebär   bygger individuella relationer och förmågor, som i sin tur skapar nya 
situationer och prestationer. Ojämlikheten cementeras och byggs på. Det sker också en anpassning 
till den rådande ordningen och anspråk och rutiner formas utifrån den. De som är på den 
underordnade sidan i en strukturell ojämlikhet  utvecklar också rutiner och relationer som förhindrar 
att de lämnar sin position. Stark social sammanhållning kan vara ett  verktyg som uppstår för att 
härda ut en hård arbetssituation. Men samma sociala sammanhållning kan samtidigt verka 
hämmande på benägenheten att exempelvis säga upp sig i protest mot förhållandena, menar Tilly 
(2000:109).  De kategorier som uppstår på en arbetsplats, eller kanske snarare transporteras in dit i 
ett växelspel med omgivningen, formas som basen för socialt samspel och rutiner. Det kollektiva 
tryck som bildas bidrar till att förändra  individuella övertygelser och ståndpunkter. Genom en 
växelverkan av efterlikning och anpassning så omformar de såväl relationer som personliga rutiner. 
De strukturer som är önskvärda att bevara flätas samman med de som upprätthåller den kategoriella 
ojämlikheten, så att det blir intill omöjligt att bryta den ena utan att skada de andra. Det finns helt 
enkelt stora kostnader som är förknippade med att transformera de sociala strukturerna inom en 
organisation. De gemensamma bilder av verkligheten som skapas bidrar till stor del med att hålla 
uppe de ojämlika strukturerna (Tilly 2000:201).

Tilly (2000) skriver på sidan 201 att:  "Genom anpassning flätas ojämlika organisatoriska 
arrangemang samman med angränsande och överlappande sociala rutiner så att kostnaderna för att 
övergå till (teoretiskt tillgängliga) alternativ stiger till en oöverkomlig nivå." 

Bergman (2004) använder i sin tidigare presenterade studie en liknande modell för att spåra mönster 
av segregerande mekanismer inom organisationer. De ställs upp som generella 
segregeringsmekanismer: Övertagande/införlivande, resursutnyttjande, resursförfogande, 
resursackumulerande; med en specifik segregeringsmekanism: Könande. På detta sätt kan en 
specifik ojämlikhet – den mellan könen – mätas och förstås med hjälp av de generella 
mekanismerna, vilka är giltiga för alla typer av strukturella ojämlikheter (Bergman 2004). 
 

3.3.5 Formandet av världsbilder
Vad man värderar som viktigt gällande sitt arbete och hur man ser på olika omständigheter antas 
härifrån och vidare i denna uppsatts formas och byggas upp i relation till de strukturer som skapar 
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en kategoriell ojämlikhet. Detta ligger också i linje med den bild av synen på verkligheten och sig 
själv som socialt skapade som introducerades genom Engdahl (2009) i teoridelens början. 

Kan man då se några skillnader i hur män och kvinnor ser på sitt arbete generellt? Ovan har påvisats 
att kvinnor inom detaljhandeln upplevde sig som mer kunniga inom sitt yrke, jämfört med hur deras 
manliga kollegor upplevde sig själva. Detta trots (eller på grund av) att männen i högre grad fick 
tillgång till kompetensutveckling. Det har också konstaterats att de var lika lojala mot arbetsgivaren 
som männen, trots sämre arbetsvillkor (Bergman&Ivarsson 2010).

Birgitta Eriksson (1998) beskriver i en forskningsrapport människors inställning till arbete och 
söker också förklaringar till varför de har den inställning de har. Rapporten utgår från närmare 2000 
enkäter samt ett 20-tal intervjuer. I den framkommer bland annat att det generellt sett är viktigare 
för kvinnor än för män att ha ett intressant arbete. Kvinnor drar däremot tydligare gränser mellan 
arbetslivet och privatlivet. Kvinnor är också generellt sett mer engagerade i sitt yrke än vad män är, 
och kvinnor överlag uppger också i större utsträckning än män att ” deras arbete utöver lönen ger en 
större känsla av personlig tillfredsställelse, de känner i större utsträckning än män samhörighet med 
sin arbetsplats och sin arbetsgivare, de uppskattar i större utsträckning än män den tid de arbetar.” 
(Eriksson 1998:165). 

Anställda i offentlig sektor är också mer engagerade i sitt arbete än de i privat sektor. En förklaring 
till skillnaden mellan könen i inställning till arbete, som framförs av Eriksson (1998)  handlar om 
att de befinner sig i helt olika sektorer, generellt sett. En annan förklaring som lyfts är att det kan 
förhålla sig så att män och kvinnor helt enkelt har olika förväntningar och olika prioriteringar om 
vad som är viktigt i livet. Slutsatsen som dras i rapporten är att inställningen till arbete inte påverkas 
direkt av om man är man eller kvinna, då det finns andra faktorer som påverkar (Eriksson 1998).

Arly Russel Hochschild  beskriver i sin bok The Time Bind  (Hochschild 2001) hur relationen 
mellan yrkes- och privatliv ser ut på ett stort amerikanskt företag. Boken är ett resultat av ett långt 
forskningsprojekt inom vilket hon träffat och intervjuat en stor mängd människor på alla nivåer 
inom företaget. Ett av huvudsyftena med undersökningen var att få reda på hur det kunde komma 
sig att så få av de anställda tog ut ledighetsdagar eller gick ned i arbetstid i samband med 
barnanskaffande. Detta trots att företaget hade en mycket generös policy i frågan och arbetade aktivt 
med den. Hochschild (2001) finner en rad olika förklaringar till detta. Till viss del rör det  sig om en 
kultur för hur man förväntas agera för att ha en chans att avancera, där inte arbetsprestationen utan 
antal timmar tillbringade på arbetsplatsen är vad som räknas. Det handlar om hur ledningen sätter 
mål och uppmuntrar till ledighet, medan mellancheferna som inte ser hur de ska kunna nå målen om 
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de ger personalen ledigt. För de som befinner sig längre ner i organisationen är anställningarna 
otryggare och möjligheten att vara borta från arbetet i praktiken betydligt mindre. Till viss del är 
policyn om möjlighet till ledighet inte reellt existerande menar Hochschild (2001:53 ff)  – arbetet 
kräver sina timmar ändå. Men det finns fler delförklaringar. För det handlar också om vilken 
funktion arbetet fyller i människors liv. För många av de som Hochschild intervjuar så är det på 
arbetet de kan få ut det som kanske snarast förknippas med fritiden. Arbetet är en källa till social 
gemenskap, kreativitet och tillfredsställelse. Hemmet å andra sidan innehåller många uppgifter som 
måste klaras av så  effektivt som möjligt – om inte annat för att få tid att slappna av (Hochschild 
2001:198 ff). 

Hochschild (2001) konstaterar också att män i högre grad än kvinnor har någon form av 
fritidsintresse vid sidan av jobbet att slappna av på – någonting som fungerar som en ventil. 
Kvinnor har i högre utsträckning ansvaret för hem och barn, även i de fall där de båda föräldrarna 
arbetar lika mycket. Arbetet fyller då en funktion som avkoppling från hemmabetet (Hochschild 
2001:167) . 

Att förhållanden utanför arbetet hänger ihop med hur man upplever sin arbetssituation är aspekter 
som  lyfts av flera.  I sin text pekar Gonäs (m fl 2011:44) på hur andra forskare sett att kvinnors 
ansvar för hemmet gör att de mer än män föredrar att gå ner i arbetstid. I rapporten Att leda inom 
äldreomsorgen (Bergman 2009:40) hänvisas till Coser och dennes resonemang om att ”såväl arbete 
som familj kan ses som två giriga institutioner som griper tag i vårt engagemang.” Bergman och 
Ivarsson (2010) pekar utifrån andra undersökningar också på ett par relevanta aspekter. De 
konstaterar att kvinnor har huvudansvaret för hemmet. Man pekar även på hur möjligheten till att 
vara tillgänglig för sin familj under arbetstiden kan ha en stressminskande effekt. Eriksson (1998) 
pekar i sin avhandling på att det finns ett samband mellan upplevd arbetsmiljö och trivsel och 
faktorer utanför arbetet. Det är inte enbart det som sker på jobbet som avgör hur man upplever sin 
situation på arbetet. 

Sammanfattningsvis kan det utifrån vad som presenterats hittills i detta kapitel argumenteras för att 
olika faktorer spelar in på hur man ser på sitt arbete. Till viss del handlar det om vilka möjligheter 
som ges utifrån strukturella faktorer grundade i kön och föreställningar om kön. Det har också 
påvisats att även det som sker utanför arbetsplatsen spelar in. Både i konstruerandet av 
förställningar om kön på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden, och mer direkt genom exempelvis 
ansvarsfördelning i hemmet. Den förståelsen är central för att kunna göra en rimlig ansatts att 
besvara denna uppsats tredje frågeställning – hur kan skillnader i upplevelser rörande arbete inom 
Karlstad Kommun  mellan män och kvinnor förklaras – och genom det också avgörande för att 
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lyckas uppfylla det syfte som uppsatsen strävar efter. 

3.4 Psykosocial arbetsmiljö

3.4.1 Kön och arbetsmiljö 

Som uttalats mer eller mindre klart i inledningen och metodkapitlet till denna uppsats så har ett 
mönster framträtt i behandlingen av datamaterialet. Hur det mönstret ser ut och identifierats 
kommer redogöras för i resultatdelen – den diskussionen ska inte föregås här. Dock är det viktigt att 
det nämns här, då  identifierandet av det mönstret nödvändiggjort inkluderandet av de teorier som 
presenteras nedan. 

Ett av de märkbart  utstickande mönstren gällande mäns och kvinnors upplevelser av sin situation 
kan relateras till vissa aspekter av den psykosociala arbetsmiljön.  Att det kan finnas en generell 
koppling mellan kön och psykosocial arbetsmiljö är något som konstaterats på andra håll och som 
det finns ett brett empiriskt stöd bakom. Bergman (2009) pekar på att det finns en tendens att 
arbetsmiljön försämras ju närmare botten en organisation man kommer. Utsagan gäller för 
äldrevården, men skulle kunna vara giltig för fler områden än så. Lågutbildade kvinnor pekas ut 
som en grupp som är överrepresenterade gällande ohälsotal, och en koppling görs där till den 
dubbla bördan av löne- och hushållsarbete.  I sin avhandling Kvinnors Hälsa (2002) pekar Nordell 
på att ohälsan bland kvinnor har ökat sedan 90- talet och att det sannolikt hänger ihop med 
försämringar i den psykosociala arbetsmiljön som en följd av de nedskärningar inom offentlig 
sektor som ägde rum då. Kvinnor upplever i mindre utsträckning än män att de har kontroll över sin 
arbetssituation. Fackförbundet Kommunal (2003) visar i en rapport att kvinnor i högre utsträckning 
än män upplever stress och psykisk press i sitt arbete. De har också mindre makt och inflytande 
över sin arbetssituation än männen. Arbetsglädjen däremot är fortsatt hög, konstaterar man 
(Kommunal 2003).  Detta kan ställas bredvid  ett projekt rörande hållbar hälsa i kommuner och 
landsting, Hakul (2004), vilket lyfter fram vikten av de befintliga arbetsgrupperna inom en 
organisation är delaktiga och ledande i att identifiera och föreslå åtgärder på arbetsmiljöproblem för 
att uppnå ett gott och långsiktigt resultat.

Många undersökningar och kartläggningar har som sagt gjorts över arbetsmiljön – listan skulle 
kunna göras betydligt längre. Ett par faktorer är dock återkommande: tillgängliga resurser, 
inflytande över sin arbetssituation, makt och delaktighet verkar spela en roll för hur man mår på 
jobbet. Nedan kommer vissa modeller, relevanta för tolkningen av denna uppsats resultat, rörande 
psykosocial arbetsmiljö ses närmare på.
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3.4.2 Modeller rörande psykosocial arbetsmiljö
En modell rörande psykosocial arbetsmiljö har utvecklats av Karasek och Theorell (1990), som har 
genomfört en decennielång undersökning som omfattar närmare 5000 personer. De ser ett samband 
mellan de krav som ställs i arbetet, i vilken grad man kan styra sitt arbete för att leva upp till de 
kraven, och hälsoeffekter. Sambandet ställs upp som ett samband mellan relationen krav/kontroll 
och hälsa. De utvecklar en modell vilken (Karasek & Theorell 1990:31) ”...based on the 
psychological demands of work, skill use and task control can predict a broad range of health and 
behavioral consequences of the structure of work.” Förutom de direkta kraven och tempot i arbetet 
och vilken möjlighet man själv har att kontrollera och styra över arbetets utförande så spelar graden 
av användandet av yrkesmässiga färdigheter in. Kräver arbetet specialiserade färdigheter som får 
användas och utvecklas så har det en positiv effekt på hälsan, jämfört med om arbetet snarare är 
okvalificerat och upplevs som ostimulerande (Karasek & Theorell 1990). Utifrån den strukturen 
ställer också Karasek och Theorell upp en fyrfältsmodell för dela in de olika typerna av arbete i fyra 
kategorier. 

Figur 1, Krav/Kontroll modell utifrån Karasek och Theorell (1990)

Den kategori som innehåller arbeten med höga arbetskrav men också hög egenkontroll och 
användande av kvalificerad kunskap betitlas som aktiva yrken. Här finns en hög grad av lärande, 
anpassning till nya utmaningar och stora möjligheter att utvecklas. Yrkeskategorier som tekniska 
ingenjörer, lärare för högre nivåer och jordbrukare återfinns här. Yrken där kraven är höga men 
kontrollen över utförandet är låg klassas som högstressarbeten. Arbete vid löpande bandet ges som 
ett exempel på yrken tillhörande denna kategori. Tempot i arbetet är högt och för den anställde, 
svårpåverkbart. De uppgifter som ska utföras är till stor del standardiserade och möjligheten och 
incitamenten att utveckla nya förmågor är låg. Även sömmerskor återfinns i denna kategori. 
Arbeten som vare sig har högt tempo eller särskilt hög grad av kontroll kallas passiva arbeten. De 
har, i motsats till de aktiva jobben, en tendens att leda till minskade färdigheter och förmågor, då de 
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ställer låga krav på arbetets utförande, men inte heller ger några möjligheter till egna initiativ till 
utveckling. Motivationsnivån tenderar att vara sjunkande över tid. Ett exempel på yrken som ges är 
produktionsövervakare inom industrin.  Den sista kategorin som blir kvar då är den som innehåller 
yrken där arbetskraven är låga men där kontrollen och möjligheten att utvecklas är högt – dessa 
benämns som lågstressarbeten. Karasek & Theorell (1990) menar att arkitekter och forskare inom 
naturvetenskapliga områden ofta återfinns inom denna kategori.

Beroende på inom vilken kategori yrken faller inom fås olika konsekvenser för hälsan. Mest 
negativa konsekvenser ser man inom kategorin högstressarbeten. Ångest, utbrändhet och 
stressrelaterade fysiska åkommor är effekter som kommer från arbeten där kontrollen är låg men 
kraven höga. Det är inte tempot i sig som är problemet menar Karasek och Theorell (1990), utan 
också vilka möjligheter som finns att styra över sitt arbete i relation till kraven. Som ”näst värsta” 
kategori pekas de passiva arbetena ut. Hälsoeffekterna är inte de samma som av de stressade 
arbetena, symptomen här är snarare nedstämdhet, depression och minskad livslust. De aktiva, 
högproduktiva arbetena däremot har snarare positiva effekter på hälsan, i alla fall till en viss gräns. 
De ger en hög tillfredsställelse och ett högt engagemang i sitt yrkesutövande. Men det höga tempot 
kan också få negativa hälsoeffekter.  Mest hälsosamma pekas Lågstress-arbetena ut som. De 
fördelar som finns bland de aktiva arbetena finns också här – med bonusen att det också finns 
utrymma att slappna av och sänka tempot. Karasek & Theorell (1990:36) konstaterar att ”These 
people are actually made both happier and healthier then average by work”  

Karasek och Theorell (1990) menar också att omständigheterna på arbetet påverkar livet utanför 
arbetsplatsen. Fritiden blir en spegelbild av arbetet – de med aktiva arbeten tenderar också att vara 
de som har de mest aktiva liven även utanför arbetet, medan de som har jobb som klassas som 
passiva är mindre benägna att delta i aktiviteter och vara engagerade utanför sitt arbete. 

Utifrån Karasek och Theorells modell har Johnson och Hall (1988) genomfört studie där sambandet 
mellan psykosocial arbetsmiljö och hjärt- och kärlsjukdomar undersökts. Till Krav/Kontroll 
modellen lade de också till en dimension av socialt stöd. Resultatet blev en modell där åtta 
kategorier av arbeten fanns med: framför var och en av de ursprungliga fyra jobbtyperna från 
Karasek och Theorells modell sattes etiketten Kollektivt eller Isolerat, beroende på graden av socialt 
stöd i arbetet.
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Figur 2, Krav, Kontroll och Socialt stöd (Johnson och Hall 1988)

 Det visade sig att huruvida arbetena var kollektiva eller isolerade påverkade resultatet på det sättet 
att isolerade arbeten inverkade negativt på hälsan medan en hög grad av socialt stöd kunde verka 
dämpande på exempelvis påverkan av negativ stress (Johnson&Hall 1988).

Karasek och Theorell (1990) lägger också till en dimension av socialt stöd på arbetsplatsen till sin 
modell. Med social stöd avser man (1990:69) ”overall levels of helpful social interaction available 
on the job both from co-workers and supervisors.” På vilket sätt detta sociala stöd tar sig uttryck 
och spelar in är lite varierande. Det kan fylla funktionen som ett stöd och en ventil för att 
kompensera och hantera  en hög arbetsbelastning kortsiktigt. Det kan också uppfylla långsiktiga 
grundläggande behov av såväl gemenskap och delaktighet som kunskapsdelning och möjlighet till 
utveckling. Olika typer av socialt stöd pekas också ut. Dels ett direkt emotionellt stöd som avser 
kontakt och förtrolighet i relationen till kollegor eller överordnade.  Dels den formen som ges 
beteckningen instrumentellt stöd - direkt hjälp och samarbete vid arbetsuppgifternas utförande. En 
tredje typ är värderande stöd vilket består i graden av återkoppling på det utförda arbetet från 
överordnade inom organisationen (Karasek&Theorell 1990) .
 
En till viss del annorlunda modell för att se på sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa 
har utvecklats av den tyske medicinske sociologen Johannes Siegrist (1996). Dennes modell 
fokuserar på sambandet mellan stress och hälsoeffekter som funktioner från kombinationen mellan 
hög-ansträngning/låg-belöning. Modellen har utvecklats som en kombination  av Karaseks och 
Theorells krav/kontroll-modell och andra modeller som mer kretsar kring kombinationen av 
individ/miljö, som verktyg för att förstå hälsa i arbetet. 

Låg belöning utifrån Siegrist (1996) handlar framförallt om osäkerheten kring sin sociala ställning. 
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Osäkerhet rörande anställningstryggheten, risken att tappa sin position (blir degraderad, förflyttat, 
omplacerad, uppsagd) små möjligheter till avancemang eller underkvalificerade arbetsuppgifter är 
exempel på sådan osäkerhet kring den sociala ställningen som Siegrist menar, kombinerade med 
höga krav på arbetet, får negativa hälsoeffekter. Till belöningen räknas exempelvis monetär 
ersättning såsom lön och andra förmåner. 

Den höga ansträngningen kan enligt Siegrist (1996) ta sig olika uttryck. Det kan handla om höga 
yttre krav, såsom ett högt arbetstempo, övertid eller förekomsten av skiftgång. Det kan också handla 
om inre krav kopplade till personliga preferenser och förmågor att hantera stress. Till detta hör 
behovet av kontroll. Siegrist för ett resonemang kring Krav/Kontroll-modellen där han menar att det 
är lite oklart vad som egentligen avses med kontroll. Utifrån Parker (referens i Siegrist 1996) för 
Siegrist (1996) resonemang kring att kontroll kan vara en objektiv faktor som beror på hur 
arbetsuppgiften är utformad. Om det blir möjligt att utöva kontroll och genomföra förändringar 
inom ramen för arbetet blir en lätt observerbar faktor. Kontroll kan också vara en subjektiv 
upplevelse hos individen rörande vilken grad av kontroll som är möjlig att  utöva inom och över sin 
arbetssituation. Kontroll kan även vara en generell föreställning kring i vilken grad utfallen av 
arbetet är påverkbara. 

Siegrist (1996) menar att det finns olika sätt att utöva kontroll över sina arbetsuppgifter. Ett sätt att 
utöva vad man kanske kan kalla för en negativ kontroll handlar om att sänka sina förväntningar, sitt 
engagemang och sina ansträngningar på jobbet. Upplevelsen av att inte hinna med det man borde på 
jobbet kan då hanteras helt enkelt genom att den egna bilden av vad som bord avklaras skruvas ner. 
Behovet av kontroll hänger på det sättet ihop med individuella karakteristika. Samtidigt menar 
Siegrist (1996:28), så är kontrollfaktorn viktig för att förstå hälsa kopplat till arbetet: ”As indicated, 
there is no doubt that the concept of control plays a crucial role in our understanding of general 
relationships between stressors and strain reactions”

Siegrist (1996) pekar i sin studie  på att kombinationen mellan hög ansträngning/låg belöning 
medför betydande hälsorisker och hänvisar också till ett antal undersökningar där det går att se ett 
samband mellan dessa förhållande och hjärt-kärlsjukdommar. En vidare studie av en grupp 
sjuksköterskor i Tyskland (Bakker mfl 2000) där modellen testas konstaterar att det gick att se ett 
samband mellan hög ansträngning/låg belöning och utbrändhetssymptom. 

Såväl Karasek och Theorells modell av krav/kontroll, med tillägget av Socialt stöd från Johnson och 
Hall, som Siegrist modell kring ansträngning/belöning utgör ramverk som lämpar sig väl att lägga 
som ett raster på denna uppsats empiri. Många av de faktorer som pekas ut inom samtliga modeller 
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är också sådana som framträder som ojämnt fördelade mellan könen och centrala delar i 
upprätthållandet av könssegregation och kategorisk ojämlikhet, i den första delen av detta kapitel. 
Det finns en rad skärningspunkter mellan teorierna kring psykosocial arbetsmiljö och teorier kring 
hur könssegregationen kan se ut, upprätthållas och påverka individen och strukturen. Tillsammans 
formar de ett filter genom vilket den empiriska datan i denna uppsats kan tolkas och förstås. 

Från de teoretiska bakgrundsramarna antas sammanfattningsvis att kön spelar en roll för hur 
samhället och olika relationer, såväl mellan individer som inom och mellan institutioner, är 
organiserade. Individens könstillhörighet och kontextens genusmärkning verkar spela roll för vilka 
möjligheter och upplevelser de olika individerna ges och har. Dessa upplevelser bidrar till att skapa 
och reproducera såväl mentala som faktiska omständigheter på många plan. En del av de områden 
där det verkar finnas påvisbara strukturella skillnader i fråga om tillgångar mellan män och kvinnor 
verkar också samstämda med en del nyckelfaktorer i vissa modeller kring psykosocial arbetsmiljö. 
Det är utifrån det teoretiska ramverket som resultatet för denna undersökning nu kommer 
presenteras och vidare analyseras.
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4. Resultat 
4.1 Inledning resultat 
I det här kapitlet kommer den data som uppsatsen tagit sin grund i att presenteras. Målet med denna 
del är att presentera svar för de första två av de tre frågeställningarna vi tagit oss an att besvara. 
Först kommer bakgrundsdata rörande KK att presenteras. Detta ligger egentligen utanför 
frågeställningarna för denna uppsats, vilka kretsar kring att se till mönster i upplevelserna  av att 
arbeta inom kommunen. Men som lyfts fram i de teoretiska utgångspunkterna, i föregående kapitel, 
så kan skillnader i de materiella/objektiva omständigheterna antas bidra till att forma och påverka 
individernas upplevelser. Det skulle därför klart försämra analysen i denna uppsats om 
upplevelserna försökte tolkas utanför sitt sammanhang. Därför presenteras först bakgrundsdata i 
form av nyckeltal rörande kommunen, samt en kort redovisning kring kommunens policy kring 
jämställdhetsfrågor. Detta ger en bild av hur organisationen ser ut, vilka verktyg som används inom 
organisationen och bakgrundsfakta rörande organisationskulturen inom KK. Detta är något som kan 
antas ha en påverkan i att forma upplevelserna av att vara anställd inom organisationen.  

Sedan kommer resultaten från LMU:n att gås igenom, för att se om det verkar finnas några 
genomgående upplevelsemässiga könsbundna mönster  i KK. I presentationen av det kommer också 
de eventuella mönster som har identifierats att pekas ut och tolkas. Den framställningen som görs i 
detta kapitel kommer sedan att utgöra grunden för formulerandet av vidare frågor och kring hur 
resultatet kan förstås och förklaras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Det är genom 
kombinationen av vad som här presenteras och av teorierna som redogjorts för i föregående kapitel 
som den tredje frågeställningen kan förstås och besvaras, och uppsatsens syfte uppfyllas. 

Resultatpresentationen kommer främst ske i löpande text men också illustreras med hjälp av 
deskriptiv statiskt i olika former. I fyra fall kommer diagram användas för att visa på skillnader i 
fördelningar och upplevelse, mellan män och kvinnor. Valet av diagram beror på att det främst är en 
genomgående skillnad som strävas efter att visualiseras. Vidare kommer två tabeller användas. 
Anledningen till att tabellformen används i de fallen är för att  det är de svarande gruppernas 
rangordning utifrån värdenivåerna på svaren som är avses lyftas fram, och likheten i den ordningen 
mellan de två tabellerna. Detta bedömdes här framgå tydligare om det presenterades i tabellform 
jämfört med andra presentationsformer. 

4.2 Beskrivning av Karlstad Kommun, förvaltningarna och jämställdhetsarbetet 
Kommunens anställda som helhet består av mellan 72 och 77 procent kvinnor, beroende på vilken 
källa datamaterialet hämtas ifrån. I kommunens egen verksamhetsberättelse anges fördelningen vara 
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77 procent kvinnor och 23 procent män (Karlstad Kommun 2013a). I översikten av kommunens 
jämställdhetssituation från Nyckeltalsinstitutet (2013) anges fördelningen vara 72 procent kvinnor 
och 28 procent män. Sifferunderlaget till den rapporten tillhandahålls av KK, varför datan i grund 
och botten har samma källa – kommunen själv. Skillnaden i uppgifter om könsfördelningen kan 
antas hänga samman med skillnader i datan rörande hur många som är anställda i kommunen – 
enligt den egna verksamhetsberättelsen (Karlstad Kommun 2013a) anges antal anställda med 
månadslön  vid mättillfället vara 6550, varav 6410 helårsarbetare. I Jämix-rapporten anges antalet 
anställda till 6781 personer (Nyckeltalsinstitutet 2013). Skillnaden i uppgett antal finns både 
rörande kvinnor och män men ger motsägande  bilder. KK:s egna siffror (Karlstad Kommun 2013a) 
anger antalsmässigt fler kvinnor och färre män jämfört med de siffror som använts i Jämix-
rapporten från Nyckeltalsinstitutet (2013). Det gör såklart att andelsfördelningen mellan män och 
kvinnor ser olika ut beroende på vilka siffror som utgås ifrån. Däremot så pekar båda siffrorna åt 
samma håll – det är en i hög grad kvinnodominerad organisation, i hur hög grad den är det, är inte 
avgörande i detta fallet. De siffror som kommer presenteras rörande de förvaltningar som fokuserats 
närmare på kommer uteslutande från kommunens egna verksamhetsberättelser. Jämixrapporten från 
Nyckeltalsinstitutet är sammanställd för kommunen som helhet. Den redovisas ändå här för att visa 
ett generellt mönster för kommunen som de anställda inom den såklart utgör en del av. Det är också 
relevant då en stor del av de anställda inom kommunen, 73 procent, återfinns inom de förvaltningar 
valts att fokuseras på. De mönster som gäller för kommunen som helhet kan därför antas ha en 
giltighet även för de förvaltningar som undersöks närmare, även om datan nedbrutet på den nivån 
saknas här. 

Kommunen är i hög grad könssegregerad. Andelen yrkesgrupper inom kommunen där varken män 
eller kvinnor utgör under 40 procent eller över 60 procent uppgår till 12 procent av det totala antalet 
yrkesgrupper (Nyckeltalsinstitutet 2013). Sett till kommunens förvaltningar är de överlag 
kvinnodominerade. En förvaltning utgör undantaget – inom den är ca 60 procent av de anställda 
män. Graden av kvinnodominans bland de andra förvaltningarna varierar från de fallen där kvinnor 
utgör från dryga 50 till 60 procent av det totala antalet anställda, till extremfallet där över 90 
procent av de anställda är kvinnor.  De förvaltningar som sett till antalet anställda är de största är 
också de som som har den största obalansen mellan kvinnor och män. 

Även gällande fördelningen av chefer utifrån kön ger min data olika uppgifter. Kommunens egna 
verksamhetsberättelse anger att det totalt finns 297 chefer på olika nivåer. 164 st, motsvarande 55 
procent, av dem än kvinnor (Karlstad Kommun 2013a ). Jämixrapporten (Nyckeltalsinstitutet 2013) 
anger däremot andelen kvinnliga chefer till 43 procent.  Båda siffrorna visar att andelen kvinnliga 
chefer är förhållandevis låg i jämförelse med det totala antalen kvinnliga anställda inom kommunen. 
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Oavsett vilket fördelningstal andelen  kvinnliga chefer jämförs med; 55 procent av chefsantalet i 
relation till 77 procent av antalet anställda, eller 43 procent kvinnliga chefer i relation till 72 procent 
kvinnliga anställda så är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner i relation till sin 
representation inom kommunen. Hur fördelningen av chefer på olika nivåer ser ut avseende kön 
framgår inte av empirin – det går alltså inte att se om manliga och kvinnliga chefer generellt 
befinner sig på horisontellt olika platser inom kommunen eller återfinns jämt fördelade i fråga om 
position.  Jämix-rapporten (Nyckeltalsinstitutet 2013) visar däremot att könsfördelningen i de 
högsta ledningsgrupperna är 32 procent kvinnor och 68 procent män, alltså nästan det omvända 
förhållandet jämfört med fördelningen i kommunen som helhet. 

Diagram 1 Könsfördelning utifrån Jämix Diagram 2 Könsfördelning utifrån Verksamhetsberättelse 

Kvinnor är i högre grad än män fast anställda inom kommunen, har en generellt högre 
anställningsgrad och arbetar i lägre utsträckning än män övertid. Samtidigt har männen högre löner 
– kvinnor inom kommunen tjänar, oberoende av arbetsuppgift, i snitt 9 procent  mindre än männen. 
(Nyckeltalsinstitutet 2013).

Kvinnor inom kommunen är sjukskrivna i högre grad än män – även här finns lite olika data. De 
säger inte emot varandra, men är mer eller mindre precist uppdelade.  Räknat till hur stor del av 
arbetstiden som utgörs av sjukfrånvaro överlag är siffran för kvinnor 4,5 procent, motsvarande för 
männen är 2,8 procent, enligt kommunens verksamhetsberättelse (Karlstad Kommun 2013a). I 
Jämix-rapportern   presenteras sjukfrånvaron uppdelad som korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) och 
långtidssjukfrånvaro (från och med dag 15). För kvinnor utgör korttidssjukfrånvaron motsvarande 
2,3 procent av den totala avtalade arbetstiden, och för män 1,5 procent. Långtidssjukfrånvaron utgör 
för kvinnor 2,2 procent och för män 1,3 procent (Nyckeltalsinstitutet 2013). 

För kommunen  som helhet (den egna kommunen plus bolag och stiftelser som ägs av kommunen) 
anordnas utbildningar: dels finns en gemensam kurskatalog samt något man kallar ”mötesplatsen.” 
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Av de som deltog i utbildningar genom kurskatalogen var ca 63 procent kvinnor (1413 av 2228 
totalt). Av de som deltog i utbildningar via ”mötesplatsen” var ca 87  procent  kvinnor (418 av 478). 
Slås de samman var de deltagande i  koncerngemensamma utbildningar 2706 till antalet, 68 procent 
av dessa var kvinnor (Karlstad Kommun 2013a). Det äger rum en rad utbildningar inom de olika 
förvaltningarna som inte finns med i datan – hur många som deltar i någon form av utbildning kan 
alltså se radikalt annorlunda ut än siffrorna ovan tyder på. Dessa siffror är ändå intressanta.  Vilka 
typer av utbildningar som dokumenteras och presenteras i statistiken kan om inte annat upplevas 
som en signal vilken vikt som sätts vid dem.
 
4.2.1 Bakgrundsdata för de valda förvaltningarna
Inom kommunen är det tre förvaltningar som uppsatsen närmare fokuserar på – här presenteras kort 
bakgrundsdata för dem. 

Barn och Ungdomsförvaltningen (BUF)
BUF är den största förvaltningen inom kommunen sett till antalet anställda, cirka 36 procent av de 
anställda återfinns inom denna förvaltning. Den är  kvinnodominerad, kvinnor utgör 85 procent av 
förvaltningens anställda. Sjuktalen följer samma mönster som för kommunen som helhet, 
sjukfrånvaron som del av arbetstiden ligger på  4,17 procent för kvinnor och 2,91 procent för män 
(Barn och Utbildningsförvaltningen 2013). 

Vård och Omsorgsförvaltningen (VOF) 
I runda tal 30 procent av kommunens anställda återfinns inom VOF. Förvaltningen har  kommunens 
största slagsida sett till kön, 90,8 procent av de anställda är kvinnor, 9,2 procent är män. 
Sjukfrånvaron mellan män och kvinnor skiljer sig åt markant: medan kvinnor i snitt är sjukskrivna 
4,8 procent av den avtalade arbetstiden uppgår mäns genomsnittsliga sjukfrånvaro till 0,3 procent. 
Det är en såpass stor avvikelse från de andra förvaltningarna att datans giltighet kan ifrågasättas. 
Men fördelningen för tidigare år ser liknande ut vilket minskar sannolikheten för att det skulle röra 
sig om ett enskilt mätfel.

Andelen kvinnliga chefer inom VOF är relativt högt jämfört med kommunen som helhet: 85,5 
procent av cheferna är kvinnor. Detta är en typ av data som inte fåtts fram för de andra 
förvaltningarna. Anledningen till att den ändå presenteras gällande VOF är för att peka på att den 
relativt höga andelen kvinnliga chefer i denna förvaltning, som också är en personalmässigt stor 
förvaltning, kan tänkas ha en balanserande effekt på chefsfördelningen sett till kommunen som 
helhet (Vård och Omsorgsförvaltningen 2013).
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Teknik och Fastighetsförvaltningen (TOF)  
TOF består av dryga 450 anställda, motsvarande kring 7 procent av kommunens totalt antal 
anställda. Av dess utgör kvinnor cirka 39 procent och män 61 procent. TOF är den förvaltning som 
har störst andel män anställda inom kommunen, även om övervikten män är ganska knapp. Frågan 
är då om den är att betrakta som könsbalanserad eller mansdominerad. Utifrån ett absolut mått, där 
samhällets könsfördelning på kring 50-50 ses som nollpunkt skulle förvaltningen kunna ses som ett 
gränsfall, då gränsvärdena för en könsbalanserad verksamhet ofta sätts som 40-60 åt vardera håll. 
Ser man däremot till könsfördelningen inom Karlstad Kommun så är den någonstans mellan 72-77 
procent kvinnor och 28-23 procent män. Relativt till det talet, att fördelningen kring 75-25 skulle 
utgöra nollpunkten, är TOF absolut att se som mansdominerad. Eftersom denna undersökning 
syftar till att se till mönster utifrån kön inom organisationen och TOF är att se som mansdominerad 
relativt till organisationen som helhet bedöms denna relativa mansdominans som en viktig och 
relevant utgångspunkt för förståelsen och analysen. När TOF framgenom benämns som den 
mansdominerade förvaltningen så ingår i detta benämnande just den relationella aspekten,även om 
den inte skrivs ut. 

Sjukfrånvaron inom TOF totalt sett uppgår till 3,4 procent av den totala avtalade arbetstiden. 
Uppdelat efter kön är sjukfrånvaron för kvinnor 4,6 procent och för män 3,1 procent, sett över 
kalenderåret  (Teknik och Fastighetsförvaltningen 2013).

4.2.2 Jämställdhetsarbetet inom organisationen 
I en rad av de interna styrdokumenten som studerats som bakgrundsmaterial för denna 
undersökning framgår att det finns ett medvetet jämställdhetsarbete inom organisationen. Eller i alla 
fall, att det finns en uttalad ambition att ha ett sådant arbete. Man skriver i sin övergripande 
strategiska plan (Karlstad Kommun 2011) – organisationens gemensamma styrdokument , att 
jämställdheten och mångfalden inom Karlstad kommun ska öka. Det finns också en 
jämställdhetspolicy och en mångfaldspolicy. I jämställdhetsplanen (Karlstad Kommun 2013b) lyfts 
kulturen och värderingarnas roll fram som central, där målet sätts till att organisationens 
verksamheter ska tillhöra landets mest jämställda. Detta brytts ner i ett antal delmål exempelvis att 
avdelningarna ska ha en jämn fördelning av manliga och kvinnliga chefer och män och kvinnor ska 
erbjudas samma villkor.  (Värt att påpeka att detta är ett av målen, inte ett verktyg i strävan att nå 
jämställdhet) Ett annat mål är att medarbetarna ska erbjudas jämställdhetsutbildning. Aktiva 
åtgärder för att nå detta sätts också upp, exempelvis ges möjligheten till positiv särbehandling i 
vissa fall som ett verktyg till avdelningarna, i de fallen där det är förenligt med avdelningens 
strategiska rekryteringsplan i övrigt. Arbetet ska inkluderas i den löpande verksamheten och alla 
resultat och utvärderingar ska presenteras ur ett genusperspektiv, slår jämställdhetspolicyn fast. Stor 
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vikt läggs också vid allas möjlighet att få vara föräldralediga, möjligheten att kombinera arbete och 
föräldraskap samt rutiner för att återintroducera personer som varit föräldralediga in i arbetet igen. 
Utifrån policyn uppdras också alla avdelningar att utforma egna jämställdhetsplaner för att realisera 
policyns målsättningar och implementera arbetet på alla nivåer (Karlstad Kommun 2013b). 

4.3 Upplevelsemönster män och kvinnor
Som ovan presenterats finns det en rad materiella/objektiva skillnader inom KK mellan män och 
kvinnor,  framförallt rörande var i organisationen män och kvinnor återfinns. Detta sett både till 
inom vilka förvaltningar som i var i den hierarkiska stegen. Det finns också skillnader rörande 
exempelvis  sjukfrånvarotal och ersättningsnivåer. Det som nu ska undersökas är om det finns några 
skillnader i hur män och kvinnor upplever sin situation.

4.3.1 Genomgående skillnader 
Det finns ett par generella fenomen i LMU-resultatet som är giltiga för KK som helhet. Kvinnor har 
genomgående  högre värden än män - det är ett tydligt mönster. Hur detta fenomen däremot kan 
förklaras är inte givet, utan kommer diskuteras vidare i analysdelen längre fram. Dock är det viktigt 
att påpeka och förhålla sig till även i detta skede. Hur den generella skillnaden förstås och tolkas 
påverkar också hur resultatet från specifika frågor ska förstås.  

För att förtydliga - om kvinnor på flera områden ger ett värde, som ligger exempelvis 0.5 i 
genomsnitt över männens, men i en specifik fråga får ett värde som ligger 0.3 under männens. Ska 
man då förstå skillnaden som 0.3 eller som 0.8? Alltså: ska det förväntade grundvärdet antas vara 
könsoberoende och alla avvikelser ses som skillnader. Eller ska den generella tendensen att kvinnor 
uppvisar en högre grad av exempelvis engagemang ses som grundmönstret, alltså att kvinnor 
förväntas ge positivare svar än män, och avvikelser från detta mönster ges större vikt?  Det är något 
som kommer diskuteras vidare i analysdelen men som är relevant att lyfta här innan resultatet 
presenteras. För att illustrera det grundmönster som resonerats kring ovan visas här LMU-
undersökningens resultat sammanslaget i de olika indexkategorierna för hela kommunen. 
(Nedbrytningen rörande vilka frågor som de olika indexkategorierna satts ihop utifrån finns i Bilaga 
1)
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Diagram 3 Svarsresultat gällande nöjdhetsgrad uppdelat på indexkategorier utifrån kön

4.3.2 Mönster inom och mellan förvaltningar 
Det mönstret, att kvinnors svar generellt har högre värden än mäns,  går också igen vid en 
nedbrytning till de tre förvaltningarna som fokuserats på. Gällande medarbetarindexet så finns det 
högsta värdet överlag (ej uppdelat i kvinnor och män) i svaren från anställda inom BUN. Lägsta 
värdet kommer från TOF. Högsta värdet totalt återfinns i svaren givna av kvinnor från BUN, och 
lägst värden är från män inom TOF. För ledarindexet kommer högst värde överlag från VOF, och 
lägst från BUN. Kvinnor från VOF och TOF har det högsta värdet (samma) medan män inom BUN 
har det lägsta. BUN och VOF har samma höga värde när det gäller Engagemangsindexet.  
Könsuppdelat ser det annorlunda ut: kvinnor från TOF har det högsta värdet medan män inom BUN 
har det lägsta. 

I frågor om vilken respekt man upplever från arbetskamrater, upplevt engagemang och hur man tror 
man själv bidrar till följer de olika förvaltningarna ett liknande mönster där kvinnor anger högre 
värden än män.  

Upplevelse av ansvar och möjligheter att utvecklas
Kring dessa frågor är svaren i högre grad spretande och det finns inga direkta, eller i vart fall 
tämligen oklara mönster, dock tenderar kvinnor att ange högre värden här än män. För påståendet 
”Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete” gäller att kvinnor i BUF instämmer i högst grad och  män i 
VOF lägst. VOF har de lägsta resultaten överlag, kvinnor i VOF lägst bland kvinnor.  Inom TOF har 
kvinnor angett ett högre värde än män; nästan lika högt som för kvinnorna inom BUF. Skillnaderna 
i svaren är inte jättestora, dock kan man se att det högsta värde som angetts av män (3.9 av max 5, 
angett av män i BUF och TOF) är lägre än det lägsta värde som angetts av kvinnor (4,0 angett av 
kvinnor i VOF).
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Diagram 4, Medhållandegrad gällande ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete” utifrån förvaltning och kön

På frågan kring i vilken grad det finns förutsättningar för att utvecklas i sitt arbete är det betydligt 
mer jämnt i svaren, de enda som egentligen sticker ut är kvinnor  inom TOF som angett det högsta 
värdet. 

En intressant variation i svaren kan man se när frågorna ”jag kommer med förslag hur saker kan 
förbättras” och ”min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar” ställs bredvid varandra. 
 Gällande det första påståendet - ”Jag kommer med förslag hur saker kan förbättras” fås lägst 
värden (minst instämmande) från TOF överlag (samma värde ges från kvinnor och män) För 
påstående två - ”min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar” så står TOF däremot för det högsta 
värdet överlag, där kvinnor inom TOF instämmer allra mest.  Detta kan också jämföras med 
svarsmönstret från BUF där det för det första påståendet gäller att kvinnor inom BUF anger det allra 
högsta värdet, medan det för påstående två ser ut så att BUF överlag har det lägsta värdet, män inom 
BUF det allra lägsta. 

I frågor om i vilken grad man upplever sig veta vad som förväntas av en i arbetet och hur väl man 
upplever sig vara insatt i arbetsgruppens mål kan man se vissa drag. VOF har högst värden, och 
mest lika mellan könen. De anställda inom VOF känner sig också mest delaktiga när mål tas fram 
TOF har överlag lägst värden och störst skillnad mellan könen. Kvinnor har generellt högre värde 
än män, och män inom TOF upplever sig i lägst grad delaktiga när mål tas fram. 
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Kopplat till detta är också frågan rörande huruvida mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Där 
har kvinnor generellt angett ett högre värde än män. Intressant att notera är också att män i TOF 
angett det lägsta värdet av alla men kvinnor i TOF det högsta.

Att trivas på jobbet och se fram emot att gå dit
De som uppger att de i högst grad trivs med sina arbetsuppgifter är kvinnor från TOF; medan män i 
BUF ger det lägsta värdet. Dock är det ingen stor skillnad mellan dem. Det är också kvinnor inom 
TOF som främst ser fram emot att gå till sina arbeten, medan männen inom BUF även där ger lägst 
värde. De två ytterpunkterna är alltså kvinnor inom en mansdominerad förvaltning, och män inom 
en kvinnodominerad. I frågan om i hur hög grad arbetet upplevs som meningsfullt framträder inga 
direkta mönster  annat än att kvinnor överlag ligger lite högre. 

Upplevelser av arbetsgrupper och sociala aspekter
I frågor om arbetsfördelning i arbetsgrupper, samarbete i arbetsgrupper, ansvar för helheten i 
gruppen, rutiner i arbetsgruppen och upplevt utrymme att ge kritik och beröm ser vi följande. 
Kvinnor anger högre värden än män, i VOF och BUF. Men lägre än män i TOF. Det är också 
kvinnor i VOF och BUF som anger  de högsta (i detta fall mest positiva) värdena.  Män i TOF har 
högre  värden än kvinnorna inom TOF, och än män i VON och BUF. Kvinnor i TOF har ungefär 
samma nivå som män i VOF och  BUF.  Mönstret som kan anas är att de som tillhör 
könsmajoriteten inom respektive förvaltning upplever samarbete, arbetsdelning, utrymme för 
åsikter och gemensamt ansvarstagande gällande gruppen som mer positivt/välfungerande än de som 
tillhör könsminoriteten (män i kvinnodominerade förvaltningar och kvinnor i mansdominerade.) 

4.2.3 Ett avvikande mönster
I frågan om i vilken utsträckning de tillfrågade upplevde sig kunna påverka sin arbetssituation 
framträdde följande mönster.  Sett till förvaltningar som helhet hade TOF högst värden överlag, 
medan BUF uppgav lägst.  Allra högsta värden kom från kvinnor inom TOF, även om män angav 
högre värden än kvinnor överlag. I tabellen nedan visas utfallet i rangordning tillsammans med 
vilket värde som angetts, på en skala från 1-5 där 5 är ett stark medhåll till påståendet ”Jag kan 
påverka min arbetssituation”. Tabellerna (Tabell 1 och 2) är sorterade så att de mest ”positiva” 
värdena återfinns i toppen, och de övriga i fallande ordning. Detta för att tydligare illustrera den 
gemensamma tendens som finns där män/mansförvaltningen intar tätpositionerna.  
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Tabell 1 Medhållandegrad för påståendet ”Jag kan påverka min arbetssituation” utifrån förvaltningstyp och kön  

Svarandegrupp Värde

Kvinnor  i ”mansförvaltning” (TOF) 4,0

Mansförvaltning totalt (TOF) 3,9

Män i mansförvaltning (TOF) 3,8

Män i kvinnoförvaltning 1 (VOF) 3,7

Män i kvinnoförvaltning 2 (BUF) 3,6

Kvinnoförvaltningar totalt 3,5*

Kvinnor i kvinnoförvaltningar 3,5*

 *samma värden från VOF och BUF

Ett liknande mönster framträder rörande hur man upplever sin fysiska arbetsmiljö av fysisk 
arbetsmiljö. Skillnaden jämfört med tabellen ovan är att kvinnor inom  BUF anger ett lite lägre 
värde än kvinnor inom VOF, samt att män och kvinnor inom VOF anger samma värde med 
varandra.

Gällande frågan om upplevelsen av stress finns det i den ursprungliga undersökningen fyra 
svarskategorier. Frågan som ställdes var ” Hur ofta händer det att du i din arbetssituation upplever 
stress som påverkar dig negativt?” och de fyra svarsalternativen: Varje dag, någon gång per vecka, 
någon gång i månaden, mer sällan. Jag har här valt att presentera dem sammanslagna till två 
svarskategorier: Upplever negativ stress någon gång per vecka eller mer ofta; Upplever negativ 
stress någon gång i månaden eller mer sällan. 

Mönstret som framträder är att män ”i sin arbetssituation upplever stress som påverkar negativt” 
mindre ofta än kvinnor.  Både sett till förekomsten av upplevd stress gällande förvaltningarna, samt 
till skillnaden i kön inom förvaltningarna.  
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Tabell 2 Upplevelser av stress utifrån förvaltning och kön 

Svarandegrupp Andel som upplevt negativ stress 
varje vecka eller oftare

Män i mansförvaltning (TOF) 38  procent 

Män i kvinnoförvaltning 1 (VOF) 40  procent 

Mansförvaltning totalt (TOF) 42 procent 

Kvinnoförvaltning 1 (VOF) 46 procent 

Kvinnor i kvinnoförvaltning1 (VOF) 47  procent 

Kvinnor i mansförvaltning (TOF) 50  procent 

Män i kvinnoförvaltning 2 (BUF) 65  procent 

Kvinnoförvaltning 2  (BUF) 73  procent 

Kvinnor i kvinnoförvaltning  2 (BUF) 75  procent 

4.3 Resultatet i korthet
Här summeras kort vad som framkommit från resultatkapitlet i relation till frågeställningarna. Ett 
antal konstateranden kan göras. 

Det finns skillnader  mellan kvinnor och män sett till såväl upplevelser som bakgrundsfaktorer.
Dessa skillnader finns mellan könen både inom förvaltningarna och mellan mans- och 
kvinnodominerade förvaltningar. Det går också att se skillnader  i upplevelser utifrån vilket kön i 
vilken sektor man tillhör. Ett upplevelseområden som avviker ifrån ”grundmönstret” rör centrala 
aspekter för den psykosociala arbetsmiljön. Hur detta kan förklaras är vad som kommer fokuseras 
främst på i kommande analysdel. 
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5 Analys 

5.1 Inledning analys 
Ambitionen med detta kapitel är främst att försöka ge svar åt den tredje frågeställningen, hur kan 
skillnaderna i mäns och kvinnors upplevelser förklaras. Inledningsvis ska användandet av ordet kan 
i frågeställningen betonas. Den ansats som görs här är inte att konstatera en fastslagen sanning – 
frågan hade då fått formulerats kring hur skillnaderna ska förklaras. Frågan ska inte heller utläsas 
som ett överraskat utrop,  som i ”Hur i hela friden kan man förklara något sånt här.” Målet är att 
med avstamp i resonemangen från det tidigare resultatkapitlet, med styrhjälp från de teoretiska 
utgångspunkterna belysa olika resonemang som kan förklara hur de påvisade skillnaderna skulle 
kunna förstås och förklaras. Det finns i detta kapitel, och vidare in i den avslutande diskussionen, en 
dubbel ambition. Det finns en ambition kopplad direkt till den undersökta organisationen – att 
kunna ge en sådan förklaring av datamaterialet som möjliggör ett praktiskt åtgärdande. Det finns 
också en mer allmänt strävande teoretisk ambition som syftar till att försöka bidra med resonemang 
kring hur skillnader i upplevelser, materiella omständigheter och möjligheter skulle kunna kopplas 
strukturellt till modeller och teorier för psykosocial arbetsmiljö. Det återkommer främst i det 
avslutande kapitlet. Här kommer först presenteras resonemang kring det grundmönster som 
framträtt i det undersökta materialet, systematiken i de avvikelser som finns och hur de kan 
förklaras utifrån uppsatsens teoretiska underlag. 

5.2 Konsekvenser av könssegregation
Som framkommit i resultatredogörelsen så är organisationen i fråga starkt könsuppdelad - kvinnor 
och män återfinns inom olika avdelningar. Det är ett mönster som återkommer över i stort sett hela 
den svenska arbetsmarknaden (SOU 2004). Varför det ser ut så är ingen enkel fråga att svara på. 
Hade svaret till den kunnat ges inom ramen för en C-uppsats hade den knappast varit så central och 
omdebatterad på så många plan och under så lång tid (vilket delar av de teoretiska 
referensmaterialen visar på). I bakgrundsdata gällande organisationen kan vi se spår av de mönster 
som pekas på av bland annat Hartman (1976), Gonäs (m fl 2011 ) Kanter (1993), Holgersson (mfl 
2001) och Bergman (2004). Djupare än så kommer inte diskussionen kring könssegregationens 
uppkomst och kärna föras här.

Konstaterandet att organisationen är könsuppdelad är däremot viktig. Vi kan utifrån exempelvis 
Hirdman (2004) anta att de olika avdelningarna i hög grad är genusmärkta beroende på vilka som i 
störst utsträckning befolkar dem. Vi kan också utifrån Tilly (2000) anta att de föreställning om de 
kategorierna som befolkar de olika avdelningarna (i detta fall kvinnor och män) som finns i 
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samhället i stort också återfinns inom organisationen. Det är också ett viktigt konstaterande att göra 
då det innebär kvinnor och män till stor del får sina upplevelser av organisationen från skilda 
platser. Utifrån Engdahl (2009) ser vi att de olika miljöerna vi befinner oss i bidrar till att forma oss 
i såväl vår bild av oss själva som bilden av den omgivande verkligheten.  I det sammanhanget är 
också Kanters (1993) påpekande att det vi upplever i en organisation också på många sätt formar 
hur vi ser på världen viktigt att ha i minnet. Det är i mångt och mycket genom våra arbeten och våra 
roller som vi skapar en bild av oss och världen runtomkring. Utifrån de strukturer och mönster som 
presenterats i teorikapitlet och återfunnits som i hög grad gällande för denna organisation utifrån 
bakgrundsdata kommer analysen av resultatet att ske. Det resultatet kommer nedan analyseras dels 
för sig men också stundvis i relation med bakgrundsmaterialet för att ge stöd, eller motsägelser, för 
de tolkningar som görs.  

5.3 Tolkning av grundmönstret
En skillnad som identifierats i resultatgenomgången är att kvinnor överlag har högre värden i sina 
svar än männen.  Den kanske enklaste tolkningen att göra är den att kvinnor helt enkelt generellt har 
objektivt bättre arbetsförhållanden än män och att det är den upplevelsen som speglas i LMU-
undersökningen. Vidare undersökningsfrågor skulle då kretsa kring varför män har sämre 
förhållanden än kvinnor, generellt sett. Dock så finns det en rad data i materialet som pekar emot en 
sådan tolkning. I den generella bakgrundsdatan framgår det exempelvis att kvinnor överlag har 
lägre löner än män, har sämre möjligheter att göra karriär och i högre grad än män är sjukskrivna. 
Det för mig till slutsatsen att en sådan förklaring vore att göra det lite för enkelt för sig och också 
missvisande.  

En förklaringsmodell som används av Eriksson (1998) i ett liknande sammanhang går ut på att det 
finns en skillnad i engagemang mellan män och kvinnor, men att den skillnaden kan tänkas bero på 
att män och kvinnor generellt återfinns inom olika delar av arbetsmarknaden – män främst inom det 
privata näringslivet och kvinnor inom offentlig sektor. Den förklaringen är inte direkt tillämplig här 
då det är en organisation som undersökts (och då den är  just en också befinner sig på en specifik 
plats på arbetsmarknaden.) En variant som skulle kunna tänkas är att det inte handlar om sektorer på 
arbetsmarknaden som avgörande, utan mer specifikt inom vilken typ av yrke personerna återfinns. 
Men det håller inte heller då mönstret återfinns inom alla de olika undersökta avdelningarna – det är 
alltså genomgående även när män och kvinnor återfinns inom samma delar av organisationen 
oavsett om de är kvinno- eller mansdominerade generellt sett.

En förklaring skulle kunna vara att män och kvinnor har olika förväntningar på arbetslivet och 
arbetsplatsen och därför också upplever den på olika sätt gällande hur nöjd man är med sakers 
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tillstånd. Att de möjligheter man upplever sig ha påverkar vilka förväntningar man har är en tanke 
som finner stöd både hos Kanter och Tilly. Kanter (1993) pekar på att skillnader i 
möjlighetsstrukturer (tillgång till högre positioner, belöningar, inflytande, utmaningar och liknande) 
kan förklarar skillnader i mäns och kvinnors agerande och förväntningar inom organisationer, och 
Tilly (2000) menar att våra förväntningar och föreställningar formas av den rådande ordningen vi 
befinner oss inom.  

På ett mer generellt plan, utifrån Hirdman (2004) Hartman (1976) och Gonäs (mfl 2011) kan de 
olika förväntningarna hänga samman med de bilder av manligt och kvinnligt som finns i samhället 
generellt. Organisationen som undersökts är en del av den offentliga sektorn – de 
kvinnodominerade avdelningarna är båda direkt kopplade till välfärdsarbete i vad man kan kalla 
dess mest klassiska form. Det finns en bild av att kvinnor nästan på ett essentiellt plan ska jobba 
inom dessa yrken och ”bry sig om dem”  - därför gör de det i högre utsträckning. Män ska göra 
annat, eller åtminstone ha andra förväntningar, därför är de inte överlag lika nöjda med situationen 
som den är. 

En fråga som kan väckas här är om det inte också  skulle kunna tänkas ha en annan effekt som inte 
syns här – att män inom de kvinnodominerade avdelningarna genom aktiva val skulle ha brutit mot 
normen och därför skulle vara mer motiverade/fokuserade på att syssla med det de gör. Dock syns 
inga sådana tecken här. Kanske för att det inte finns, eller för att sådant symbolagerande får litet 
genomslag i en såpass stor undersökning. Eller för att sådana markeringar inte direkt fyller någon 
funktion att göra i en helt anonym undersökning  - det finns helt enkelt ingen att manifestera 
gentemot.

En annan aspekt på skillnaden i svarsnivåerna mellan kvinnor och män kan hämtas från Hochschild 
(2001) och kopplingen mellan arbetsliv och privatliv. Utifrån de resonemangen hon för kan man 
anta att det finna faktorer utanför arbetsplatsen som spelar in. (Att det förhåller sig så  är något som 
också påpekas av exempelvis Eriksson (1998)). Om lönearbetet för kvinnor i högre utsträckning än 
för männen är ett avbrott från hemarbetet så kanske det fyller en annan funktion i deras liv,  jämfört 
med männen. Om vi antar utifrån Bergman och Ivarsson (2010)  att kvinnor i högre utsträckning än 
männen har huvudansvaret för hemmet och utifrån Hochshild (2001) att kvinnors lönearbete  i 
högre utsträckning än männens fyller funktionen som en avkoppling från hemarbetet så ter det sig 
också rimligt att kvinnor uppger en högre tillfredsställelse och engagemang i sitt arbete. Det skulle 
också kunna samspela med ett fenomen som Eriksson (1998) finner i sin avhandling, nämligen att 
kvinnor i högre utsträckning än män drar en gräns mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv ( i tolkning 
här för att kunna ha funktionen av arbetet som ”något annat”). Det ska påpekas att detta inte är 
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något som man kan utläsa eller säga något om utifrån datan i denna uppsats, men vore en intressant 
aspekt att undersöka. 

Detta sammantaget leder till tolkningen att de generella skillnader som finns i värdenivån mellan 
män och kvinnors svar – vi kan kalla det grundmönstret – inte direkt beror på objektiva faktorer på 
arbetsplatserna utan snarare handlar om skillnader i referensramar utifrån könsroller, förväntningar 
och faktorer utanför arbetsplatsen som exempelvis arbetsdelning inom hemmet. Det gör också de 
områden där grundmönstrets bryts än mer intressanta att se vidare på. 

5.4 Avvikande mönster
5.4.1 Påverkan och stress
Överlag upplever män att de har en möjlighet att påverka sin arbetssituation i högre grad än vad 
kvinnor gör. Den tendensen ligger också i linje med vad Nordell (2002) funnit i sin avhandling, och 
vad som presenteras i rapporten från Kommunal (2003). Dock finns det i resultatet här ett undantag 
till detta – kvinnor i den mansdominerade förvaltningen är de som uppger högst värden rörande i 
vilken utsträckning de kan påverka sin arbetssituation. Den skillnaden är återigen lite svår att tolka 
– rör det sig om en faktisk större påverkansmöjlighet eller rör det sig om skillnader i referensramen 
för män och kvinnor. Oavsett vilken av de förklaringarna som är mest giltig så kan man se att 
kvinnorna i den mansdominerade förvaltningen upplever en större påverkansmöjlighet än kvinnorna 
i de kvinnodominerade förvaltningarna. Det kan bero på att arbetsuppgifterna är utformade på ett 
sådant sätt att individen faktiskt kan påverka sitt arbete mer i kombination med att män och kvinnor 
inom den  förvaltningen har olika referensramar över hur påverkansmöjligheterna är kontra hur de 
borde vara.  En annan möjlig tolkning är att kvinnor i de mansdominerade avdelningarna på förhand 
förväntar sig en mindre påverkansmöjlighet då de utgör en minoritet inom avdelningen, och därför 
upplever den faktiska möjligheten som större än sina manliga kollegor i samma förvaltning och 
kvinnorna i andra förvaltningar. 

Att såväl männen som kvinnorna inom mansavdelningen upplever en större möjlighet att påverka 
sin arbetssituation stärker antagandet att det kan finnas en skillnad i hur arbetsuppgifterna är 
utformade mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade förvaltningarna. Det antagandet 
finner också stöd hos Bergman (2004) som konstaterar att det inte är personens könstillhörighet 
utan snarare sysslans könsmärkning som påverkar arbetsvillkoren och konstaterar att kvinnor inom 
mansdominerade verksamheter ofta kan ha bättre villkor än kvinnor inom könsbalanserade eller 
kvinnodominerade verksamheter.   

Det förklarar däremot inte de till synes motsägande mönstren som finns inom förvaltningarna där 
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kvinnor inom de mansdominerade och män inom de kvinnodominerade förvaltningarna, alltså 
könsminoriteterna, upplever större möjligheter att påverka sin arbetssituation jämfört med 
könsmajoriteterna. Det skulle kunna förstås utifrån Kanters (1993) observationer om att man som 
tillhörande en minoritet inte vill sticka ut genom att exempelvis påtala missförhållanden, eller i 
detta fall, uppge att man inte har så mycket att säga till om. 

Effekterna av att vara i en minoritetsposition bör dock skilja sig åt om man i grunden tillhör en 
överordnad eller underordnad grupp. Att män utgör en minoritet i organisationen som helhet har 
exempelvis inte inneburit att de har sämre karriärmöjligheter eller lägre lön – tvärtom. Det skulle 
kunna kopplas samman med Tillys (2000)  påpekande att det inte bara är de stora yrkeskategorierna 
som könsmärks utan också positioner inom arbetsplatserna. En förklaring till skillnaden mellan 
mäns och kvinnors upplevda möjlighet att påverka skulle kunna vara att män i egenskap av 
premierade minoriteter från en överordnad grupp faktiskt har större påverkansmöjligheter över sin 
arbetssituation medan kvinnor som minoriteter snarare upplever en större påverkansmöjlighet 
utifrån sina förväntningar, eller i relation till andra kvinnor, än vad män inom samma avdelning gör. 
Oavsett vilken av ovanstående förklaringsmodell, eller om det är en kombination av flera, eller om 
det är helt andra faktorer som spelar in, så är det en skillnad i hur upplevelsen av möjlighet att 
påverka är – det är i detta fall den viktigaste poängen. 

Rörande upplevelsen av negativ stress finns ett snarlikt mönster. Upplevelsen av stress är mer 
frekvent förekommande inom de kvinnodominerade förvaltningarna och inom de förvaltningarna 
upplever kvinnor stress i högre grad än män. Denna tendensen verkar inte vara unik för just denna 
organisationer utan återkommer hos såväl Nordell (2002) som Kommunal (2003). En rad olika 
resonemang kan läggas på detta fenomen. På en ganska hög abstraktionsnivå kan det tolkas utifrån 
Hartman (1973) i det att kvinnor ges de mest obekväma arbetsförhållandena som en del i att 
upprätthålla en existerande hierarkisk struktur. Det kan också tolkas utifrån Hirdman (2004) i det att 
kvinnors arbete (här i bemärkelsen kvinnligt märkta verksamheter) värderas lägre. I detta fall skulle 
det manifesteras genom att det ges mindre resurser, vilket kanske kan tänkas öka stressnivån. 

5.4.2 Krav och kontroll
Inledningsvis ska här påpekas att detta inte är en genomgång av alla de faktorer som kan tänkas 
spela in på den psykosociala arbetsmiljön. Syftet med uppsatsen är inte heller att göra en 
kartläggning eller genomgång av den totala psykosociala arbetsmiljön utifrån ett könsperspektiv. 
Det som här presenteras är vissa avvikande mönster i upplevelsen av arbetet som kan tänkas höra 
samman med vissa delar, eller vissa faktorer om man så vill, som kan antas påverka individens 
psykosociala arbetsmiljö. Det som försöker påvisas är alltså könsmönstrens eventuella strukturella 
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påverkan på vissa psykosociala arbetsmiljöfaktorer, inte en genomgång av psykosociala 
arbetsmiljömodeller ur ett könsperspektiv. I detta fall rör det sig främst om upplevelsen av att kunna 
kontrollera sitt arbete och upplevelsen av stress. 

Om vi skulle ställa de faktorerna, upplevelsen av stress och möjligheten att påverka sin 
arbetssituation, bredvid varandra med inspiration från Karasek och Theorells krav/kontroll modell 
dyker följande bild upp.  

Diagram 5 Upplevelsen av stress och kontroll utifrån kön och förvaltning

Diagrammet ska utläsas som så att ju högre upp på X-axeln markören återfinns, ju  större andel av 
de anställda inom kategorin är det som upplever negativ stress varje vecka eller oftare. Ju längre till 
höger på Y-axeln, ju högre är det genomsnittsliga värdet för de anställdas upplevelser av att kunna 
påverka sin arbetssituation. För att göra en parallell till Karasek och Theorells (1990) Krav och 
Kontroll modell så skulle de aktiva jobben finnas högst upp i högra hörnet, högstressarbetena i det 
vänstra översta hörnet, lågstressarbetena i det nedersta högra hörnet och de passiva arbetena i det 
nedre vänstra hörnet. Tendensen som visar sig i denna undersökning  är att det verkar finnas en 
skillnad mellan framförallt avdelningarna som helheter, där den mansdominerade står ut både 
angående den upplevda möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation och angående 
förekomsten av stress. Även inom de olika avdelningarna upplever kvinnor högre grad av stress och 
lägre grad av påverkansmöjlighet än männen inom samma avdelning.  LMU-enkäten är inte 
utformad specifikt för att mäta krav och kontroll sambandet. Vad som räknas in i upplevelsen av 
vare sig stress eller möjligheten att påverka är inte heller klargjort, och man kan kanske inte direkt 
översätta krav till stress och påverkan till kontroll. Det är inte heller klargjort hur tendensen skulle 
se ut nedbruten ytterligare på de olika yrkesgrupperna som finns inom varje avdelning. Därför kan 
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inga egentliga samband pekas ut. Men om man ser på den tendensen som framträder i diagrammet 
ovan utifrån Karaseks och Theorells (1990) teorier skulle det kunna peka på att kvinnor har en 
sämre psykosocial arbetsmiljö i dessa avseenden.  Det motsägs inte heller, snarare tvärtom, av 
bakgrudsdatan som pekar på högre sjukfrånvaro för kvinnor än för män. 

En ytterligare dimension som ska läggas till för att komplettera modellen ovan är förekomsten av 
socialt stöd (Johnson & Hall 1988, Karasek & Theorell 1990).  Inte heller den variabeln är enkel att 
rakt av applicera på datan i denna uppsats. Sett till upplevelserna av de egna arbetsgrupperna och 
sociala aspekter som utrymme för beröm, synpunkter och liknande framträder ett mönster som 
pekar åt att könsmajoriteter (kvinnor i kvinnodominerade avdelningar och män i mansdominerade) 
åtnjuter en högre grad av socialt stöd än könsminoriteter. I fråga om möjligheten till att utvecklas 
och lära sig nytt i sitt arbete är vi tillbaka i vad vi kan kalla grundmönstret, kvinnor överlag oavsett 
förvaltning anger högre värden än män.  Det samma gäller för upplevelsen av delaktighet när mål  
tas fram för arbetsgruppen, kännedom om mål för gruppen och förväntningar på den egna 
arbetsinsatsen, där kvinnor inom avdelningarna såväl som de kvinnodominerade avdelningarna 
generellt har högre värden än män och mansavdelningen. 

5.4.3 Andra aspekter på den psykosociala arbetsmiljön.
Även Siegrist (1996) modell över effekter av kombinationen hög-ansträngning/låg-belönings kan 
appliceras för att försöka få en bild över eventuella skillnader i den psykosociala arbetsmiljön för 
män och kvinnor. På en rad områden verkar kvinnor åtnjuta lägre belöningar är män – gällande 
möjlighet till karriär, lönenivå och eventuellt deltagandet i utbildningar på arbetsplatsen. Däremot 
uppger kvinnor i högre grad än män att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete. Kvinnor är i lite  högre 
grad än män fast anställda – de har en större säkerhet kring sin sociala ställning med Siegrist (1996) 
terminologi. Det finns dock ytterligare en aspekt på detta faktum. Organisationen har som strategi 
för att ge utvecklingsmöjligheter åt fler anställda en strävan efter att ha tidsbegränsade 
chefspositioner (Karlstad Kommun 2013a). Då män är chefer i högre grad än kvinnor kan man 
tänka sig att detta också påverkar statistiken över vilka som är fast anställda. Om det är så kan det 
tänkas att det kompenserar för de negativa hälsoaspekterna  - man har en mer osäker social position 
men å andra sidan en högre social position. 

Tolkning av datamaterialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna mynnar därför ut i följande. Det 
finns genomgående skillnader på vissa områden i hur män och kvinnor upplever sin arbetssituation. 
Dessa skillnader kan också antas vara relaterade till hur den psykosociala arbetsmiljön är för män 
och kvinnor inom organisationen. Skillnaderna skär inte bara mellan olika avdelningar beroende på 
vilken könsmärkning de har utan också inom avdelningarna. Skillnaderna verkar också följa ett 
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könsmönster som funnits inom andra organisationer. De som sticker ut från detta mönster vid ett par 
tillfällen är kvinnor inom den mansdominerade avdelningen. Detta kan ses som ytterligare ett 
tecken på att det finns faktiska skillnader mellan de olika avdelningarna och i förväntningarna på 
sin situation mellan män och kvinnor. Vad den slutsatsen skulle kunna leda till kommer resoneras 
vidare kring i diskussionen i nästa kapitel.   
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6 Sammanfattande diskussion  
6.1 Slutsatser

Syftet med denna undersökning var att försöka se om, och i så fall vilka, könsmönster som kunde 
ses utifrån en på förhand genomförd totalundersökning av en organisation. Ett vidare syfte, eller 
kanske snarare en avsmalning av syftet, som växte fram under arbetets gång var att se till hur dessa 
skillnader, som då hade identifierats, kunde ses ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv – om det 
fanns genomgående skillnader på områden som kunde tänkas verka inom organisationen.  Det syftet 
kan anses väl uppfyllt. Könsmönster identifierades och resonerades kring. 

De frågeställningar som arbetas fram för att konkretisera och uppfylla detta syfte upprepas och 
besvaras här först kort. Direkt efter det följer ett kort resonemang kring vad man kanske kan kalla 
en bonus-frågeställning – Kan man se en ”könsmönstrens koppling till psykosociala  
arbetsmiljöaspekter”? Det är inte en frågeställning som varit genomgående i denna uppsats. Syftet 
har inte varit att se till den psykosociala arbetsmiljön överlag, med eller utan ett könsperspektiv. 
Den aspekten har därför inte heller belysts löpande i uppsatsen. Anledningen till att denna 
bonusfråga ändå diskuteras här är för att det i resultatet framkom att en sådan koppling kanske 
skulle kunna anas, i alla fall rörande vissa aspekter av den psykosociala arbetsmiljön. Det mest 
intressanta att föra vidare för kommande studier från ett forskningshänseende (vilket diskuteras mer 
utförligt i kapitel 6.3.2) springer ur den anade kopplingen. Därför ges denna bonus-frågeställning 
utrymme även här.  

Vilka mönster finns mellan hur män och kvinnor upplever sin situation?

Mönstren visar sig som tämligen genomgående skillnader, där kvinnor i många fall upplever sin 
situation som mer positiv än männen gör. Dock så finns det också avvikande mönster, främst i 
frågor kring möjligheter till påverkan över sitt arbete och i upplevelser av stress, där kvinnor har en 
mer negativ upplevelse än männen. 

Är dessa mönster beroende på var inom organisationen den anställde återfinns?

Ja, på flera plan. Dels spelar det roll om man befinner sig inom en genusmärkt kvinnlig eller manlig 
förvaltning. Dels spelar individens könstillhörighet kontra  förvaltningens genusmärkning in för 
individens upplevelse av sin situation.  

Hur kan dessa mönster förklaras?

Även om det kanske inte rakt av kan ges ett universellt svar på den frågan kan en rad relevanta 
förklaringar ges. Som redogjorts för i kapitel 5 kräver förståelsen av mönstren två delar. Dels 
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handlar det om de upplevda möjligheternas påverkan på individens förväntningar och i det också 
tillfredsställelsen med sin situation. Upplevelsen av arbetet blir relativ till hur de faktiska 
möjligheterna för något annat bedöms. Dels verkar det finnas en skillnad i de faktiska 
omständigheterna beroende på förvaltningens genusmärkning och könsdominans. Dessa två 
förklaringssteg förklarar könsskillnaderna i upplevelserna av arbetet inom och mellan 
förvaltningarna.  

Kan man se en ”könsmönstrens koppling till psykosociala arbetsmiljöaspekter”?
En av de viktigaste slutsatserna som kan dras ligger lite utanför de formulerade frågeställningarna, 
eller kanske kan sägas vara en konsekvens av deras besvarande. Slutsatsen är att den psykosociala 
arbetsmiljön verkar se till viss del olika ut beroende på vilket kön man tillhör, även om man 
befinner sig i samma organisation och i många fall inom samma avdelning. Det är en omständighet 
som kan tänkas ha viss betydelse. Kvinnor verkar uppleva en, i vissa hänseenden, sämre 
psykosocial arbetsmiljö än män – denna skillnad verkar vara genomgående även inom de olika 
förvaltningarna även om skillnaden är som störst i jämförelsen mellan mans- och kvinnodominerade 
förvaltningar. Den här uppsatsen är inte utformad för att närmare gå in på det eller för att kunna se 
eventuella effekter av denna slutsats. Något som däremot kan ses som en indikator på att det finns 
en strukturell skillnad är den skillnad i sjukfrånvaro som presenterats som bakgrundsdata i 
resultatkapitlet. Där framkommer att kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns. Det säger inte emot 
slutsatsen att kvinnor i vissa avseenden skulle ha en sämre psykosocial arbetsmiljö än män, utan 
stärker snarare incitamenten till att utreda den saken vidare.   

6.2 Diskussion kring uppsatsen 

Samtliga frågeställningar har blivit besvarade och uppsatsens syfte är i detta uppfyllt. Därmed inte 
sagt att det inte finns saker som kunde genomförts annorlunda. För en djupare förståelse hade 
undersökningen kunnat kompletterats med intervjuer från spridda respondenter inom olika 
avdelningar och nivåer inom organisationen. Det hade kunnat bidra med en ytterligare dimension av 
hur arbetet inom organisationen upplevts. 

Ett sätt att få en ökad tyngd och kanske också en bättre förståelse för helheten hade kunnat vara att 
undersöka fler avdelningar inom organisationen vid sida av de tre som valdes. En annan väg att gå 
hade varit att försöka gå djupare in i de avdelningar som valdes. Antingen genom att försöka smalna 
frågeområdena eller genom att försöka bryta ner svarandegrupperna mer, till yrkeskategorier. Av 
främst praktiska omständigheter har inget av ovanstående gjorts.
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6.3 Diskussion kring slutsatser 

Det finns en del saker som kommit fram i arbetet med denna uppsats som inte riktigt går att passa in 
i ramen för uppgiften. Det handlar dels om resonemang som skulle kräva ett breddande av de 
teoretiska utgångspunkterna, dels om data som inte direkt är relevant för uppsatsens syfte, men som 
blir relevanta i relation till den analys av datan som gjorts i föregående kapitel. Då det är material 
som ändå är av intresse för förståelsen av vilken funktion denna uppsats kan tänkas fylla för 
framtiden presenteras det härnäst. Det sker under två separata rubriker då det rör sig om två olika 
trådar. Först förs en diskussion kring organisationens arbete med jämställdhetsfrågor i relation till 
teorier kring arbete med jämställdhet inom organisationer. Det kapitlet är kanske av störst intresse 
för de arbetande inom organisationen det kan peka ut eventuella utmaningar för framtiden för 
organisationen.  Det andra kapitlet rör sig på en annan teoretisk nivå och kretsar kring relationen 
mellan modeller för att förstå psykosocial arbetsmiljö och könssegregation. I kapitlet argumenteras 
för att sådana kopplingar teoretisk bör kunna göras, och vore fruktbara att göra på ”modellnivå” 
men att det också för med sig en viss problematik. Det kapitlet har  snarast ett akademiskt intresse 
för framtida undersökningar och avser peka ut möjliga framtida utmaningar för forskningen inom 
området. 

6.3.1 Framtida utmaningar för organisationen 

Kommunen bedriver, som redogjorts för i resultatkapitlet, ett medvetet jämställdhetsarbete. På vissa 
områden verkar detta arbete ha fått effekt. Exempelvis rörande möjligheten till föräldraledighet. Det 
framgår i LMU-undersökningen att det upplevs finnas en stor acceptans för både män och kvinnor 
att vara föräldralediga.  Det faktiska utfallet av fördelningen av föräldradagar visar att det finns en 
trend mot en jämnare fördelning mellan män och kvinnor (Nyckeltalsinstitutet 2013).  

Men denna trend mot en jämnare fördelning mellan män och kvinnor återfinns inte i datamaterialet 
och  analysen kring de områden denna uppsats fokuserat på – frågan är hur detta hänger ihop. En 
nyckel är att se till hur det mål om ökad jämställdhet som kommunen har ska nås.  På ett 
övergripande plan i organisationen, den strategiska planen (Karlstad Kommun 2013a), presenteras 
de åtaganden som ska ligga till grund för att nå målet. Det framgår att kommunstyrelsen ansvarar 
för att ”Ta fram nationella jämförelser inom jämställdhets- och mångfaldsområdet och presentera 
för kommunstyrelsen”. Kommunstyrelsen ska också ”Utbilda förvaltningsdirektörer och 
mellanchefer i genusvetenskap och metoder för jämställdhetsarbete”.  Det är tämligen genomgående 
genom utbildningssatsningar och arbete med värderingsfrågor  som en ökad jämställdhet ska nås. 
Detta kan sägas leda åt rätt håll inom vissa områden– det kan tänkas ha påverkat fördelningen av 
uttag av föräldraledighet i en mer jämställd riktning, (även om sådana kopplingar alltid givetvis är 
svåra att bevisa.) Samtidigt så tyder resultatet i denna uppsats på att en ojämställd struktur verkar 

53



finnas kvar. Här finns ett par intressanta kopplingar att göra till en del av de teorier som tidigare 
presenterats. Tilly konstaterar (2000:202) att:

Var och en av våra principer får konsekvenser för de sannolika effekterna av olika former 
av medvetet ingripande för att minska ojämlikheten. Ingen av dem antyder att strävanden 
att genom fostran och krav minska fördomar och samförstånd kommer att få en mer än 
marginell påverkan på den kategoriella ojämlikheten. De förutsätter i stället att ett 
effektivt program för jämlikhet måste innefatta en kombination av dessa element: 
omfördelning av intäkterna från monopoliserade resurser, (...) och reducering av 
kostnaderna för övergång till mer jämlika strukturer.

 Och vidare på sida 252 (Tilly 2000) att  "För det första får förändringar i attityder bara svaga och 
indirekta effekter på existerande ojämlikhetsmönster."

Den typen av åtgärder som genomförts inom organisationen skulle enligt Tilly (2000) alltså bara 
kunna få en marginell effekt, vilket också stämmer ganska bra överens med den data vi sett. I stället 
skulle mer genomgripande organisationsförändrande åtgärder behöva genomföras för att i grunden 
påverka situationen. 

Ett annat problematiserande kring med hur arbetet med jämställdhet i organisationer är utformat 
kommer från Cynthia Cockburn (1989). Hon menar att det finns en rad svårigheter som uppdagas 
när man försöker arbeta för ökad jämställdhet inom organisationer. Dels genom att intressen för 
olika tillhörigheter kan ställas mot varandra. Men också för att det inte finns en samsyn kring hur 
jämställdhet eller lika rättigheter ska förstås samt att det finns en låg grad av separatistisk 
organisering bland underordnade gruppen. 

Det finns också, menar Cockburn (1989)  en rad mekanismer och praktiker som bidrar till att 
könsskillnaderna inom organisationer finns kvar, även när det sker ett aktivt arbete för att motverka 
de. Prioriteten på arbetet är avgörande på många sätt. Jämställdhetsarbete ses ofta i ett 
motsatsförhållande till  organisationens övergripande mål. I en direkt konfliktsituation eller i frågan 
om fördelningen av resurser så får jämställdhetsarbetet ofta stryka på foten. En annan tendens är att 
arbetet inte kopplas ihop med organisationen som helhet, eller organisationens ageranden på 
arbetsmarknaden. Ofrivilligt deltidsarbete, osäkra anställningar och nedskärningar, åtgärder som 
ofta drabbar kvinnor hårdast ses inte som sammanhängande med jämställdhetsarbetet. Även en 
generell syn om att ansvaret för hushållsarbetet främst ska ligga på kvinnor bidrar till att cementera 
könsmönstren i organisationer. Dels genom att kvinnor får/tvingas/oftare måste avbryta sina 
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karriärer, men framförallt genom att män inte gör det. Organisationer har också en tendens att 
förändras när kvinnor vinner mark i dem. Detta på många sätt, men ett tydligt tecken är att makten 
drar sig undan när kvinnorna närmar sig den.  Åtgärden att öka andelen kvinnliga chefer på en viss 
nivå tenderar att leda till att makten som var sammankopplad med de positionerna flyttas till andra 
poster i organisationen.  Det pågår också, menar Cockburn (1990), ett formande av kvinnors 
medvetande utifrån männen som norm. 

Här dras inga direkta slutsatser utifrån vad som presenterats ovan, mer än att det är en intressant 
aspekt att undersöka vidare. Antingen som ett fortsättande projekt på den undersökta 
organisationen, eller som en del i liknande undersökningar. En frågekedja skulle då kunna se ut: 
finns det några könsmönster i organisationen? Vilken effekt har de? Hur arbetas det för att motverka 
negativa effekter/upplösa de bakomliggande strukturerna? Hur skulle det arbetet kunna se ut för att 
vara så effektivt som möjligt?

6.3.2 Framtida utmaningar för forskningen

En annan aspekt som dykt upp efter analysdelen rör en del av de kopplingar mellan olika teorier 
som använts, och det som användandet av de teorierna i relation till datan landat i. Som pekas på i 
uppsatsen verkar det finnas vissa könsmönster inom organisationen.  Ett av de genomgående teman 
som kan ses är att män i högre utsträckning än kvinnor har/får tillgång till olika resurser eller 
fördelaktiga positioner inom organisationen – här kommer omständigheter användas som 
samlingsnamn för detta i brist på andra begrepp. Mäns och kvinnors omständigheter verkar skilja 
sig åt på en rad områden.  En koppling som kan ses och också resoneras kring i resultat- och 
analysdelen är den mellan dessa omständigheter och de teorier kring förståelse av psykosocial 
arbetsmiljö som används som teoretisk utgångspunkt. De omständigheter som män i högre grad än 
kvinnor har/lever i, och de faktorer som är nyckelpunkter för en god arbetsmiljö är relativt ofta 
överensstämmande och överlappande. Män åtnjuter en högre nivå av ”belöningar” än kvinnor, män 
kan i högre grad utöva kontroll över sin arbetssituation och nå högre positioner. Kvinnor upplever i 
högre grad exempelvis stress. En fråga är hur de kopplingarna ser ut. Det kan vara så att män i 
egenskap av tillhörande en överordnad grupp åtnjuter sådant som upplevs som fördelaktigt i arbetet 
– karriärmöjligheter, högre lön och inflytande. Detta är tolkningen som görs i denna uppsats 
analysdel. En sådan koppling mellan könssegregeringens mekanismer och faktorer som påverkar en 
stor del av den psykosociala arbetsmiljön skulle kunna vara fruktbar att använda sig av, inte minst i 
undersökande och utvecklande av organisationer och arbetsplatsers utformning 

Dock är en sådan koppling inte helt enkelt att göra rakt av, även om den borde vara möjlig och 
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högst relevant att göra. Ett problem med kopplingen är att konsekvenserna inte är entydigt 
genomgående – kvinnor upplever exempelvis en högre grad av engagemang och tillfredsställelse i 
arbetet än vad män gör, i denna undersökning, något som de sett till de faktorer som används för att 
förklara engagemangsnivåer och tillfredsställelse kanske inte ”borde” göra.  Det sätt som denna 
skillnad förklaras på i uppsatsen är genom att skillnaden i förväntningar är avgörande för 
upplevelsen av sin situation. 

Om aspekten av förväntningar plockas in genomgående skulle det kunna få konsekvenser för 
teorierna kring psykosocial arbetsmiljö. För att ta krav/kontroll modellen som exempel. Hur ska 
olika, genomgående och könsrelaterade, förväntningsnivåer förstås som en påverkande aspekt på de 
variabler som används för att mäta graderna av krav och kontroll? Ska en mätning kring dessa 
faktorer vara grundade på någon form av objektiv mätning av arbetsuppgifter i relation till 
befogenheter och personligt manöverutrymme?  Eller ska snarare individens upplevelser ligga till 
grund – och i så fall, vilka verktyg är det som kan användas för att förändra situationen efter 
påvisade problem? Man skulle kanske kunna tänka sig två spår – krav och kontroll ska mätas som 
objektiva storheter, grundade i exempelvis arbetsuppgifter och tjänstebefogenheter.  

Om förhållandet mellan krav- och kontrollvariablerna skulle påvisa ”skadlig ” stressmiljö så kan 
man genom justeringar i den ena eller andra variabeln komma tillrätta med situationen. Frågan är i 
hur hög grad mätningarna blir relevanta eller rättvisande. Faktorer liggande utanför arbetsplatsen 
eller i den sociala strukturen får litet eller inget utrymme i en sådan modell.

Ett annat alternativ vore att utgå från upplevelsegrundade värden – att det är upplevelsen av krav 
och  kontroll som ska vara utgångspunkten. Det för också med sig problem. Om man köper 
resonemangen ovan om att upplevda möjligheter också styr förväntningarna, och att det finns en 
strukturell skillnad mellan hur kvinnor och män upplever sin situation och vad de aspirerar efter, så 
bygger man i en sådan utgångspunkt in ett accepterande av obalans och strukturerad ojämlikhet. 

Den problematiken som resonerades kring ovan exemplifierades med krav/kontroll modellen. 
Problematiken torde inte enbart vara begränsad till den – att lägga in en dimension socialt stöd, eller 
att se på ohälsa i termer av relationen mellan hög ansträngning och låg belöning innebär i grunden 
samma problematik. Att försöka lägga in en dimension av genus eller rakt av koppla teorierna till 
könssegregerade strukturer och dessas konsekvenser låter sig inte enkelt göras rakt av. Än mer 
fruktbart vore kanske att försöka skapa en teoretisk matris som rymmer båda aspekterna i samma 
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uppställning, snarare än att i efterhand försöka korsköra två modeller. Detta är på samma gång en 
brist som finns i denna uppsats som en stor möjlighet för framtida projekt att utveckla. 
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