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Gender differences in perception and utilization of social support                   

at work. 

 
Arbetsplatser som av tradition anses som kvinnliga respektive manliga 

befinner sig i en förändringsprocess då det gäller könsfördelning. Genom 

enkätundersökning gjord på traditionella mans- respektive kvinno-

dominerade arbetsplatser (N=314 arbetande kvinnor och män), undersöktes 

om könsskillnader fanns mellan kvinnor och män i upplevelse och 

användande av socialt stöd (informativt, instrumentellt, värderande samt 

emotionellt stöd) samt om det fanns skillnader som berodde på traditionell 

arbetsplatstyp. Vår undersökning bekräftar tidigare studiers resultat att det 

finns könsskillnader i hur kvinnor och män upplever och använder socialt 

stöd. Denna undersökning visar också att det endast finns skillnad i 

upplevelse och användande av instrumentellt stöd mellan kvinnor på 

kvinnodominerade arbetsplatser jämfört med män på mansdominerade 

arbetsplatser. För övrigt fanns ingen signifikant skillnad vad gäller kön och 

arbetsplatstyp, men däremot finns skillnad mellan vissa branscher. 

 

This study examines gender differences in the perception and utilization of 

social support in traditional female- and male workplaces. This study 

confirms results from earlier studies which suggest that there are gender 

differences. The survey instrument measures four types of social support: 

informational, instrumental, appraisal and emotional among 314 working 

women and men. Women report higher levels of social support on all four 

types. There is a significant difference in instrumental support between 

women working in female dominated workplaces compared to men working 

in male-dominated workplaces and between some of the trades. Otherwise no 

significant differences were found.
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Människan är en social varelse. Vi behöver kontakt med andra individer för att 

må bra. Behovet att bli sedd, omtyckt och ingå i ett sammanhang d.v.s. i ett samspel med 

andra, är viktigt. Anknytningsteorin visar hur avgörande den första kontakten med mamma 

eller vårdnadshavaren är. Det späda barnets första upplevelser av närhet, att få sina behov 

sedda, tolkade och uppfyllda under sitt tidiga liv lägger grunden för hur barnets fortsatta 

kontakt med andra individer kommer att gestalta sig (Bowlby, 1994). Genom den livslånga 

socialisationsprocessen utvecklas individen i samspel med andra människor. Möjlighet att 

knyta samt bevara relationer är viktiga faktorer för hur individen mår både fysiskt och 

psykisk. Upplevelsen av socialt stöd är individuell och inlärd och är ett resultat av den tidiga 

anknytningen (Cassidy, 1999). Den har en grundläggande betydelse för hur individen skapar 

och upprätthåller relationer under hela livet (Hazan & Shaver 1987; Sarason m.fl. 1987 

citerade i Cassidy 1999). I socialisationsprocessen formas dessutom individens personlighet 

och liv. Individen både påverkas och påverkar samhället och den kultur vi lever i samt de 

människor vi kommer i kontakt med. Således är socialisationen en ständigt pågående process 

som individen är en del av och inte kan undvika.  

Denna undersökning definierar funktionen socialt stöd enligt den vanligaste 

indelningen: Emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd (Karlsson 2001). 

Emotionellt stöd innebär omtanke, empati, tillit, vänskap och förtroende. Aronsson (1987) ser 

det emotionella stödet som det viktigaste eftersom det påverkar de övriga stödformerna. 

Kvinnor väljer att använda det emotionella stödet i större utsträckning än män (Day & 

Livingstone, 2003). Värderande stöd innebär information, uttalad eller outtalad, som ligger till 

grund för värderingen av sig själv. Genom att få positiv och negativ kritik kan en realistisk 

bild av sig själv i förhållande till andra bli möjlig. Lazarus och Folkman (1984) betonar 

förhållandet mellan individ och miljö, och hur individens värdering av sina egna resurser är 

avgörande för om situationen skall upplevas som stressande eller inte, teorin talar om tre olika 

typer av värderingar. I den primära, värderas situationen i jämförelse med individen själv, och 

vad som kommer att krävas för att klara av den. I den sekundära värderingen, tar individen 

ställning till olika sätt att hantera situationen, och vilka resurser som finns, t.ex. kunskaper 

och socialt stöd. I den tredje, den omvärderande, använder individen de nya, förändrade 

erfarenheterna. Informativt stöd innebär att andra personer hjälper individen att lösa problem 

genom att dela med sig av sina egna erfarenheter eller kunskaper. Informativt och 
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instrumentellt stöd beskrivs som de viktigaste för individen i en arbetssituation med höga 

arbetskrav och låg kontroll (Friberg, 2004). Instrumentellt stöd är en mer praktiskt hjälp, som 

avlastning i hemmet eller arbetsplatsen t.ex. som barnpassning, göra interna byten av 

arbetsdagar vid behov av ledighet. Att kunna lämna arbetet för kortare stunder, att få 

extrahjälp vid hög arbetsbelastning, att förändra miljön. Detta beskriver Aronson (1987) som 

viktiga för att hantera den dagliga stressen på arbetsplatsen. Aronsson (1987) ser socialt stöd 

som ett samlande begrepp som innehåller tre olika aspekter: den kvantitativa d.v.s. mängden 

av sociala relationer/nätverk, den strukturella som säger något om hur det sociala stödet är 

t.ex. varaktighet, egenskaper, struktur av individens sociala nätverk samt den funktionella som 

innefattar känslomässigt engagemang, information, instrumentellt stöd. 

Vilken typ av socialt stöd som individen använder kan vara situationsbundet. En 

student som läser för en tentamen är i den fasen i behov av informativt stöd medan efter 

tentamen kan det emotionella stödet fylla en bättre funktion (Lazarus & Folkman, 1984). 

Redan 1897 beskrev Durkheim sambandet mellan risk för att begå självmord 

och bristen på sociala relationer. Cassel och Cobb (citerad i Cassidy s. 72) menade att 

individen får större motståndskraft mot stress om man har socialt stöd. ”Som vi kommer att se 

är det individens upplevelse av stöd som har ett mer direkt inflytande på stress och hälsa, och 

hela den sociala kontexten bidrar till personens bedömning eller upplevelse av vilket stöd 

man har”. Flera undersökningar styrker denna teori (Vermeulen & Mustard, 2000; Evans & 

Steptoe, 2001) 

Yttervärlden kan vara en källa till stress, men är också en tillgång när det gäller 

att kunna hantera stress. Det sociala stödet är en viktig positiv beståndsdel i människors 

möjligheter att hantera stress och därmed motverka negativa hälsoeffekter (Väänänen, 

Toppinen-Tanner, Kalimo, Mutanen, Vahtera & Peiro, 2003). Forskning om socialt stöd i 

kombination med psykisk utmattning och arbetsbelastning har visat att lågt socialt stöd kan 

sammankopplas med högre grad av utmattning oavsett arbetsbelastning och kön. Samma 

undersökning visade att högt socialt stöd i kombination med hög arbetsbelastning inte ledde 

till en högre grad av psykisk utmattning hos kvinnor vilket det gjorde hos män. Slutsatsen 

blev att socialt stöd på arbetsplatser har en högre grad av mildrande effekt för kvinnor än för 

män (Vermeulen & Mustard, 2000).  

I studie om könsskillnader i upplevelse av stressorer och användandet av socialt 

stöd och drar artikelförfattarna bl.a. slutsatsen att kvinnor genom socialiseringen lär sig att lita 

på andra medan män lär sig att vara självständiga och att inte visa känslor. Detta kan enligt 

författarna vara en förklaring till hur könen upplever och använder socialt stöd (Day & 
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Livingstone, 2003). Liknande slutsats framkommer också hos  Matud, Ibànez, Bethencourt, 

Marrero och Carballeira (2003)  som undersökt strukturella könsskillnader i upplevelsen  och 

användandet av socialt stöd. Vidare menar författarna att könsroller påverkar hur kvinnor 

upplever och använder socialt stöd.  Att kvinnor och män upplever och använder och därmed 

påverkas olika av det sociala stödet från medarbetare eller chefer, kan bero på typen av arbete. 

Inom den mansdominerade industriella sektorn har kvinnor färre arbeten med självstyre och 

komplexitet. I stället har de oftare arbeten med repeterande uppgifter, som sekreterare, eller 

yrken som relaterar till hushållsarbeten. Kvinnor i arbetsledande ställning finner man oftast på 

en lägre befattningsnivå än män. Med detta följer vikten av att en överordnad bedömer arbetet 

(Väänänen m.fl., 2003). Denna uppdelning beror till stor del på att samtidigt som kvinnorna 

började sitt inträde på arbetsmarknaden hade en utbyggnad av den offentliga sektorn 

påbörjats, och här fanns den typ av arbete som ansågs passa kvinnor, såsom barnomsorg och 

sjukvård.  Samvaron med arbetskamrater är viktig för kvinnor, men det kamratstödet 

försvinner ofta på vägen uppför karriärstegen, detta kan vara en av anledningarna till att 

många kvinnor tvekar att tacka ja till högre befattningar (Frankenhaeuser, 1993).  

House beskriver tre positiva effekter av socialt stöd: förbättrad hälsa och 

välbefinnande, stressnivån reduceras samt som en bufferteffekt, det senare innebär att om 

stödet finns för individen hela tiden så är det lättare att använda det när det verkligen behövs 

(House citerad i Aronsson, 1987; Karlsson, 2001). Många studier tyder på att kvalitén på 

sociala förhållanden står i direkt relation till hälsorisker. I en studie utförd på sköterskor och 

revisorer framkom att kvinnor under arbetsdagar och kvällar hade i medeltal högre 

hjärtfrekvens än vad de hade under lediga dagar, medan männens resultat såg samma ut under 

alla dagar. Dessutom visade studien att de deltagare som upplevde lågt socialt stöd 

rapporterade om större problem med ångest och oro, detta gällde oftare kvinnor än män 

(Evans m.fl., 2001). Socialt stöd kan förbättra hälsa och välbefinnande genom att tillgodose 

mänskliga behov av trygghet, social kontakt, gillande och tillhörighet. Genom stöd från 

överordnande och arbetskamrater kan arbetet upplevas som mindre stressande vilket reducerar 

stressnivån och minskar riskerna för konflikter på arbetsplatsen. Socialt stöd har en buffrande 

effekt, därmed menas att den endast är effektiv i stressituationer (House citerad i Aronsson, 

1987). Den buffrande effektens funktion i samband med stressorer på arbetsplatsen, har 

ifrågasatts av vissa forskare.  

Betydelsen av att se sambandet mellan individen och hennes upplevelse av 

socialt stöd har blivit en viktig faktor då undersökningar visar att detta samspel påverkar 

människors arbetsförmåga samt välbefinnande. Redan på 1920-talet visade en undersökning 
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ledd av Elton Mayo, att det sociala stödet är avgörande för en persons prestationer på 

arbetsplatsen (Agervold, 2001). Studier visar att lågt socialt stöd påverkar den psykiska hälsan 

negativt. De deltagare som rapporterar om lågt socialt stöd är även de som känner mer oro, 

depression och arbetsansträngning. Lågt socialt stöd på arbetet kan vara en sekundär orsak till 

nedstämdhet (Evans & Steptoe, 2001). Studier har visat olika resultat vad det gäller hur 

socialt stöd värderas och användes på arbetsplatser. I en undersökning om socialt stöd och 

sjukfrånvaro vid en finsk skogsindustri, visade resultatet att män som får stöd av sina 

arbetskamrater har en betydligt lägre grad av sjukfrånvaro. För kvinnor var däremot stödet 

från arbetsledare/chef av större betydelse för längden av sjukfrånvaro. Resultaten varierade 

emellertid beroende på arbetets karaktär varför en enkel förklaring till sambandet eller brist på 

sambandet socialt stöd och könsskillnader inte kunde dras (Väänänen m.fl., 2003). Ganster, 

Fusilier och Mayes (1986) menar att socialt stöd speciellt från chefen har ett konsekvent 

samband med olika känslomässiga och somatiska yttringar, den undersökningen svarar inte på 

om skillnader finns mellan könen i detta avseende. 

 Ett bra socialt stöd från medarbetare och chefer påverkar den mentala hälsan 

hos både män och kvinnor. Stödet från medarbetare är viktigare för män än för kvinnor, 

medan stödet från chefer är viktigare för kvinnor än för män (Väänänen m.fl., 2003; 

Väänänen, Vahtera, Pentti, & Kivimäki, 2005). En undersökning gjord på ett amerikanskt 

byggnadsföretag mätte samband på reaktioner mellan arbetsrelaterade stressorer och socialt 

stöd på arbetsplatsen. Denna visade att stöd från överordnad var det mest uppskattade medan 

stödet från arbetskamrater skattades betydligt lägre (Ganster m.fl, 1986). Den finska 

undersökningen baserades på sjukskrivna informanter på ett multinationellt 

skogsindustriföretag medan den amerikanska undersökningen bestod av informanter som inte 

var hämtade från en sjukskriven grupp. 

En undersökning genomförd vid Sociologiska Institutionen vid Göteborgs 

universitet visar att bra kamratskap på arbetet är en viktig faktor för tillfredställelsen i arbetet. 

Samma undersökning sökte också svar på frågan om vad som avgjorde om individen stannade 

kvar eller flyttade från sin arbetsplats. Där framkom att även i det valet spelar kamratskapet 

mellan arbetskamrater en viktig roll (Theandersson, 2000). 

På arbetsplatsen är inte bara kollegor och chefer en källa till olika typer av 

socialt stöd. I vårdande yrken värderas även kontakten med hjälptagarna högt. En studie inom 

äldrevården visar att personal kände ett stöd i samvaron och arbetet med de vårdtagare de 

mötte i arbetet. Detta kan tolkas som värderande stöd (Stockholms stad, Socialhögskolan, 

2001). Arbetet är viktig för individen, både för hennes roll i samhället och för den egna 
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självkänslan. Om arbetsmiljön upplevs som frustrerande och negativ följer detta individen 

även under fritiden och påverkar både det egna välbefinnande samt familjens (Theorell, 

1995). 

Den traditionella uppdelningen av kvinnliga respektive manliga arbetsplatser 

håller på att luckras upp. Därför är det av intresse att se om mönstren manligt/kvinnligt lever 

kvar och hur det i så fall påverkar individernas upplevelse av socialt stöd. Majoriteten av de 

artiklar som redovisats i denna studie, beskriver socialt stöd och könsskillnader i kombination 

med hälsa, kvinnors dubbelarbetande, civilstånd och andra variabler. Få undersökningar tar 

upp socialt stöd enbart i ett genusperspektiv varför detta arbete kommer att fokusera på denna 

aspekt. Den här studien är intressant därför att den fokuserar på att se om det finns 

könsskillnader i upplevelser och användande av socialt stöd på arbetsplatsen.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor och män upplever och 

använder socialt stöd på arbetet. Utifrån detta syfte ställdes följande frågeställningar: 

Finns skillnader mellan kvinnor och män som arbetar på kvinno- respektive mansdominerade 

arbetsplatser? 

Finns skillnader mellan kvinnor som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser och kvinnor 

som arbetar på mansdominerade arbetsplatser? 

Finns skillnader mellan män som arbetar på mansdominerade arbetsplatser och män som 

arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser? 

Med kvinno – respektive mansdominerade arbetsplatser avses i detta arbete det som av 

tradition uppfattas som kvinnlig- respektive manlig arbetsplats. 

 

 

Metod 
Deltagare/urval 

Totala antalet deltagare var 314, varav 145 kvinnor (46,2 %) och 

  169 män (53,8 %). 

Informanter kontaktades från vård och omsorg, handel, livsmedelsindustri d.v.s. 

det som definierats som traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser samt från polis, försvar, 

verkstadsindustri och företag inriktade på maskinförsäljning och reparation d.v.s. arbetsplatser 

som  definierats som traditionella mansdominerade,  (se tabell 1). 
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Tabell 1.  
Fördelning av kvinnor och män på de olika branscherna 
      Totalt Kvinnor Män 

Försvar  128    (40,8 %) 48    (37.5 %)  80     (62.5 %) 

Maskinförsäljning och reparation    17    (5.4 %)  5     (29.4 %)   12    (70.6 %9 

Verkstadsindustri    26    (8.3 %)  5     (19.2 %)  21    (80.8 5) 

Polis    28    (8.9 %)   9    (32.1 %)  19    (67.9 %) 

Omsorg    45    (14.3 %) 44    (97.8 %)   1     (2.2 %) 

Handel    15    (4.8 %) 10    (66.7 %)   5     (33.3 %) 

Livsmedelsindustri    55    (17.5 %) 24    (43.6 %)  31    (56.4 %) 

Totalt  314     (100 %) 145   (46.2 %) 169   (53.8 %) 

 

Informanternas uppdelning på åldersgrupper, - 30 år 56 st. (17.9%), 31 -40 år 100 st. (31.9 

%), 41 – 50 år 85 st. (27.2 %) samt 51 år och äldre 72 st (23 %). 

På de olika anställningsformerna var 290 (93.5 %) tillsvidareanställda övriga hade andra typer 

av anställning. Anställningsform var av intresse i denna undersökning eftersom det kan ha 

påverkan på svaren. Eventuellt kan en lösare och tidsbegränsad anställningsform göra att 

individen söker socialt stöd utanför arbetsgruppen i högre grad. I fördelning på anställningstid 

hade 16 st. (5.1 %) varit anställda 1 år eller kortare, 34 st. (10.9 %) 1 – 3 år, 58 st. (18.6 %) 4 

– 6 år samt 204 ( 65.4 %) hade en anställningstid på 7 år eller mer. 

På mansdominerade arbetsplatser var deltagarna 34 % kvinnor, på 

kvinnodominerade arbetsplatserna var de manliga deltagarna 32 %. 

 

 

Bortfall 

Bortfallet p.g.a. ej komplett ifyllda enkäter blev 17 stycken. Dessa kunde därför 

inte användas. Femton hade inte fyllt i uppgift om kön. Tre var endast ifyllda delvis, en föll 

inom båda grupperna. Någon generell slutsats till varför kön inte var ifyllt kan inte ses. 

Eventuellt kan det bero på att informanterna ville förstärka sin anonymitet eftersom 6 

uttryckte negativa uppfattningar om chef och arbetskamrater, övriga 8 uttryckte inte speciellt 

negativa uppfattningar.  
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Mätinstrument 

En datainsamling genomfördes och som mätinstrument användes en enkät som 

avsåg att mäta socialt stöd (se bilaga). Frågorna som användes i enkäten är resultatet av 

litteraturstudier, samt frågor som använts vid liknande tidigare studier. Testets reliabilitet 

kontrollerades och gav ett Cronbach´s Alpha på 0.928. För de fyra kategorierna av socialt stöd 

erhölls följande Cronbach´s Alpha värden: informativt stöd 0.748, instrumenellt stöd 0.785, 

värderande stöd 0.898 samt emotionellt stöd 0.780 . 

Enkäten inleddes med en kort presentation av syftet, information om frivillighet 

och anonymitet som följdes av frågor om kön, ålder, civilstånd, utbildning, närmsta 

arbetsgrupp, könsfördelning i närmsta arbetsgrupp, typ av anställning, arbetstid samt antal år i 

företaget. Frågor fördelade grupperades på 4 kategorier utifrån de 4 definierade typerna av 

socialt stöd. Kategorier som belyste informativt och instrumentellt stöd innehöll vardera 5 

frågor, värderande stöd 9 frågor, samt emotionellt stöd 8 frågor. Varje kategori inleddes med 

en kortfattad definition med något exempel som förklarade innebörden av respektive kategori. 

Informativt stöd, med exemplet att man hjälper varandra lösa problem eller delar med sig av 

kunskaper och erfarenheter som underlättar arbetet. Instrumentellt stöd, där gavs det 

förklarande exempel om praktisk hjälp och avlastning. Som inledning till kategorin 

värderande stöd, gavs exemplet med positiv och negativ feedback samt emotionellt stöd där 

det förklarande exemplet var att känna förtroende, tillit och empati. Svarsalternativen var på 

en femgradig skala med svarsalternativen: stämmer aldrig (1), stämmer sällan (2), stämmer 

ibland (3), stämmer oftast (4) och stämmer alltid (5). Någon fråga var omvänt graderad. 

Enkäten avslutades med utrymme för egna synpunkter och ett tack för medverkan. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs per telefon med personalansvarig eller motsvarande på sådana 

företag som stämde in på definitionen traditionella kvinno- respektive mansdominerade 

arbetsplatser. Missivbrev skickades och förnyad kontakt togs och företagen meddelade om 

deltagande eller ej. Tretton företag tillfrågades, varav 4 ej ville deltaga. Som skäl uppgav 3 

företag att det var stora omorganisationer som gjorde att de avstod. Ett företag lämnade ingen 

motivering. Enkäter och förseglade lådor för ifyllda enkäter lämnades till företagen. 

Enkäterna fylldes i under arbetstid och deltagarna stoppade själva ner sina svar i de förseglade 

lådor som sedan hämtades på de olika arbetsplatserna. 
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Bearbetning och analys 

Efter datainsamling numrerades de enskilda enkäterna och därefter kodades 

materialet i SPSS 13.0 for Windows. Parvisa jämförelser genomfördes med hjälp av T-test för 

oberoende grupper för att se om upplevelse och användande av socialt stöd skiljde sig mellan: 

A) könen, samt mellan B) kvinno – och mansdominerade arbetsplatstyper. One way Anova 

med efterföljande post hoc Scheffe, genomfördes för att se om signifikant skillnad fanns 

mellan upplevelse och användande av socialt stöd och olika branscher (med bransch menas 

t.ex. omsorg, polis, handel). Slutligen analyserades med one way anova om skillnader kunde 

påvisas mellan de fyra kategorierna på temat socialt stöd och de olika branscherna nu 

uppdelat på kvinnor och män på respektive bransch. Post hoc Scheffe kunde inte genomföras 

p.g.a. att en grupp hade för få informanter varför den gruppen togs bort och därefter 

genomfördes testet. 

 

 

Resultat 
 

Kön 

Vid parvisa jämförelser mellan hur kvinnor - respektive män upplever och 

använder socialt stöd visade t-test att en signifikant skillnad finns  

(kvinnor M=3.79, S=0.49, män, M= 3.66, S=0.53, T= 2.09, P=0.037). En jämförelse mellan 

kvinnor och män visar att kvinnor upplever och använder socialt stöd i högre grad än män. De 

olika kategorierna visar i tabell 2 följande:  
 
 
Tabell 2. 
 Kvinnor och mäns medelvärde för de fyra kategorierna av socialt stöd  
 Medelvärde 

kvinnor    

 

     N 

Medelvärde  

män 

 

       N 

Informativt 3.93*     139 3.79      169 

Instrumentellt 3.77*    134 3.59      161 

Värderande 3.28    133 3.16      164 

Emotionellt 3.88*    135 3.75      163 

P<0.05* 
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Arbetsplatstyp 

Vid parvisa jämförelser mellan mans- och kvinnodominerade  arbetsplatstyper 

gentemot hur man upplever och använder socialt stöd framkom att det inte fanns någon 

signifikant skillnad (M kvinnodominerade arbetsplats 3,77, M mansdominerade arbetsplatser 

3,70). T-test utfördes för att se eventuella skillnader mellan arbetsplatstyp och de fyra 

kategorierna av socialt stöd och här framkom endast signifikant skillnad för det instrumentella 

stödet  

(kvinnodominerad arbetsplatstyp M= 3.83, S= 0.68 mansdominerad M= 3.59,  

S= 0.76, T= -0.084, P= 0.005) Medelvärdena på kvinnodominerade arbetsplatser var 

genomgående högre än på mansdominerade (se tabell 3). En jämförelse mellan kvinno och 

mansdominerade arbetsplatser visade en högre grad av upplevelse och användande av socialt 

stöd på kvinnodominerade arbetsplatser.  
 

 

 

Tabell 3.  
Medelvärde för de fyra kategorierna av socialt stöd för kvinno-  
respektive mansdominerade arbetsplatser 
 Medelvärde för 

kvinnodominerade 

arbetsplatser 

 

     N 

 

Medelvärde för 

mansdominerade 

arbetsplatser 

 

    N 

Informativt 3.86    110 3.85   198 

Instrumentellt 3.83***    105 3.59   190 

Värderande 3.25    103 3.19   194 

Emotionellt 3.85    104 3.78   194 

P<0.01*** 

 

 

Kön uppdelat på arbetsplatstyp 

För att se hur kvinnor och män på kvinno- respektive mansdominerade 

arbetsplatser upplevde och använde det sociala stödet testades dessa förhållanden med one 

way anova med post hoc Scheffe som visade ingen signifikant skillnad men något högre 

medelvärde för kvinnor överlag:  

kvinnor (M= 3.85) och män (M= 3.62) på kvinnodominerade arbetsplatser  

kvinnor (M= 3.74) och män (M= 3.68) på mansdominerade arbetsplatser 



 

 10

Därefter gjordes en utvärdering av de fyra kategorierna av socialt stöd. Kvinnor  

har överlag högre medelvärden än män på alla fyra kategorierna där informativt stöd har det 

högsta medelvärdet medan värderande stöd har det lägsta värdet, (se tabell 4 och 5)  
 
Tabell 4 
Medelvärden för upplevt socialt stöd på mansdominerade arbetsplatser 
 kvinnor     N Män       N 

informativt 3.91     66 3.82     132 

Instrumentellt 3.60     64 3.58     126  

Värderande 3.26     65 3.16     129 

Emotionellt 3.85     66 3.75     128 

 
 
 
Tabell 5 
Medelvärden för upplevt socialt stöd på kvinnodominerade arbetsplatser 
 kvinnor      N män      N 

Informativt 3.94     73 3.69      37 

Instrumentellt 3.93     70 3.63      35 

Värderande 3.30     68 3.14      35 

Emotionellt 3.91     69 3.75      35 

 

 

Kvinnor och män har de högsta medelvärdena när de arbetar på en arbetsplats 

som enligt traditionen kan ses som det egna könets arbetsplatsplats. För kvinnor gäller detta 

för alla fyra kategorier av socialt stöd medan för männen är medelvärdena högre för 

informativt och värderande stöd, det instrumentella stödet uppvisar något lägre värde medan 

det emotionella stödet visar samma värde oavsett om arbetsplatstypen är kvinno-eller 

mansdominerad, (se tabell 4 och 5). 

Vid test med one way anova och post hoc Scheffe visade det sig finnas 

signifikant skillnad endast för instrumentellt stöd mellan följande arbetsplatstyper uppdelade 

på kön: 

Kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser: M= 3.93 och män på mans- dominerade 

arbetsplatser M= 3.58  (P= 0.016)  

Eftersom det värderande stödet skiljer sig avsevärt från de övriga kategorierna 

testades med one way anova som visade att en bransch inom kategorin kvinnodominerade 

arbetsplatser hade för få manliga informanter och därmed påverkade detta medelvärde. Efter 

att ha tagit bort värdet från ovan nämnda bransch förändrades medelvärdet något från 3.14 till 
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3.08.  Då kunde också vidare analys med post hoc Scheffe genomföras och de olika 

branscherna jämföras ytterligare.  

 

 

 

Bransch  

Resultat vid test med one way anova visade följande värden för temat socialt 

stöd (F= 7.23, df 6, P= 0.000 d.v.s. samlade  medelvärdet för alla 4 grupperna). Fortsatt analys 

med post hoc Scheffe visade att signifikant skillnad fanns mellan följande branscher: 

Informanter inom omsorgsbranschen (M= 4.21) upplevde mer informativt stöd än informanter 

inom verkstadsindustrin (M=3.70, P=0.029), livsmedelsindustrin (M= 3.72, P= 0.04) och 

handel (M= 3.36, P= 0.000). Informanter inom omsorgsbranschen (M= 4.17) upplevde även 

mer instrumentellt stöd än informanter inom försvar (M= 3.61, P= 0.003), verkstadsindustri 

(M= 3.13, P= 0.000) och handel (M= 3.31, P= 0.020). Informanter inom 

maskinförsäljning/reparation (M= 4.05) upplevde mer instrumentellt stöd än informanterna 

inom verkstadsindustri (M=3.13, P= 0.008). Informanter inom verkstadsindustri (M= 2.74) 

upplevde mindre värderande stöd än informanter inom försvar (M= 3.26, P= 0.002), polis 

(M= 3.28, P= 0.029) samt omsorg (M= 3.51, P=0.000). Informanter inom handel (M= 2.76) 

upplevde mindre värderande stöd än informanter inom omsorg (M= 3.51, P= 0.002). 

Informanter inom omsorg (M= 4.12) upplevde mer emotionellt stöd än försvar (M= 3.77, P= 

0.027) och handel (M= 3.42, P= 0.002). För det totala sociala stödet framkom att informanter 

inom omsorg (M= 4.07) upplevde mer socialt stöd än informanter inom försvar (M= 3.74, P= 

0.046), verkstadsindustri (M= 3.40, P0.000), handel (M= 3.29, P= 0.001) samt 

livsmedelsindustri (M= 3.64, P= 0.022). Se tabell 6. 
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Tabell 6 
Översikt över medelvärden, standardavvikelse samt ev. signifikant skillnad i upplevelse av socialt stöd  mellan 
informanterna i de olika branscherna. 
 
 Försvar 

 
Maskin 
förs/rep 
 

Verkst. 
Industri 
 

Polis 
 
 

Omsorg 
 
 

Handel 
 
 

Livsmed. 
Industri 

Informativt M=3.88 
S=0.54 

M= 3.87 
S= 0.49 

M= 3.7 
S= 0.66 
*  a 

M= 3.84 
S= 0.48 

M=4.21 
S=0.45 
* a 
*** b, c 
 

M= 3.36 
S= 0.81 
*** b 

M= 3.72 
S= 0.50 
***c 

Instrumentellt M=3.61 
S=0.72 
*** d 

M=4.05 
S=0.57 
*** e  

M=3.13 
S=1.03 
*** a, e 

M=3.61 
S=0.53 

M=4.17 
S=0.51 
** b 
*** a, d 

M=3.31 
S=0.79 
** b 

M=3.68 
S=0.64 

Värderande M=3.26 
S=0.47 
*** f 

M=3.21 
S=0.53 

M=2.74 
S=0.75 
* g 
*** a,f 

M=3.28 
S=0.44 
* g 

M=3.51 
S=0.46 
*** a, b 

M=2.76 
S=0.69 
*** b 

M=3.17 
S=0.54 

Emotionellt M=3.77 
S=0.50 
* d 

M=3.90 
S=0.59 

M=3.68 
S=0.57 

M=3.91 
S=0.44 

M=4.12 
S=0.44 
*d 
*** b 

M=3.43 
S=0.62 
***b 

M=3.76 
S=0.58 

Socialt stöd M=3.74 
S=0.45 
* d 

M=3.82 
S=0.47 

M=3.39 
S=0.61 
*** a 

M=3.76 
S=0.45 

M=4.07 
S=0.38 
* c, d           
*** a, b 

M=3.29 
S=0.68 

M=3.64 
S=0.50 
* c 

Signifikant skillnad:         p<0.05*, p<0.02** , p<0.01*** 
a = omsorg mot verkstadsindustri    
b = omsorg mot handel    
c = omsorg mot livsmedelsindustri   
d = omsorg mot försvar    
e = maskinförsäljning mot verkstadsindustri 
f = försvar mot verkstadsindustri 
g = polis mot verkstadsindustri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
Det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män i upplevelse och 

användande av socialt stöd på arbetsplatsen, d.v.s. resultaten från undersökningen visar att 

genus spelar roll. Kvinnor i undersökningen upplevde större socialt stöd än männen vilket 

blev synligt i de genomgående högre medelvärdena för kvinnor på de fyra olika kategorierna 

av socialt stöd. Som belysts i inledningen är det få undersökningar som gjorts enbarts ur ett 

genusperspektiv, men de studier som redovisats visar samstämmigt på skillnad mellan 

kvinnor och män vad gäller socialt stöd. Vänännen m.fl.(2003) menar att den skillnaden är 
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svår att enkelt förklara. Day och Livingstone (2003) tar upp en förklaring med grund i 

socialiseringsprocessen. Matud m.fl.(2003) menar att skillnader mellan könen i upplevt socialt 

stöd kan bero på socialisationen och sociala könsroller. Detta kan denna undersökning varken 

stödja eller förkasta eftersom den inte baserats på den typen av utvecklingsfaktorer. Ur 

enkätens svar kan utläsas att informanterna av båda kön anser sig ha god kommunikation med 

både chefer och arbetskamrater. Värderande stöd får låga värden hos både kvinnor och män. 

Frågorna var konstruerade för att mäta feedback från både överordnade och arbetskamrater. 

En tolkning kan vara att arbetssituation och arbetstakt idag i företag är pressat och man 

upplever inte att man har tid att ge varandra feedback. En negativ arbetsmiljökänsla påverkar 

hela individens välbefinnande (Theorell, 1995). Samtidigt som det går stick i stäv mot 

värdena för informativt stöd där resultatet visar att man anser sig ha god kommunikation på 

sin arbetsplats. Detta kan också vara en förklaring till att värdet på det instrumentella stödet 

d.v.s. praktiskt stöd och avlastning, blev relativt lågt. Företagens nedskärningar och 

uppskruvade arbetstempo påverkar möjligheter till extraresurser vid behov eller att högre krav 

på produktivitet gör att arbetskamrater inte har tid eller möjlighet att hjälpa varandra. 

Intressant i denna undersökning är att kvinnorna rapporterade högre grad av upplevt 

informativt stöd jämfört med emotionellt stöd, då traditionellt sett kvinnor genom sin könsroll 

står för känslor, tillit, omsorg om varandra. Frankenhaeuser (1993) beskriver att samvaron 

med arbetskamrater är viktig för kvinnors hälsa och välbefinnande. Socialt stöd är viktigt för 

hälsa och välbefinnande, detta finns dokumenterat hos bl.a. Agervold (2001), Evans och 

Steptoe (2001). 

Frågeställningen om arbetsplatstyp d.v.s. om den är traditionellt kvinno – eller 

mansdominerad och vilken betydelse det i så fall har för hur kvinnor och män upplever och 

använder socialt stöd, leder till följande frågor: är sättet att umgås, samtala med varandra samt 

förhållningssätt gentemot varandra i arbetslaget något som kan hänföras till arbetsplatstypen? 

Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad mellan kön och arbetsplatstyp. Granskning 

av resultaten visar att kvinnor generellt sett har högre medelvärde för upplevelse och 

användande av socialt stöd än män oavsett om arbetsplatsen är kvinno- eller mansdominerad, 

med en tydligare förhöjning på det instrumentella stödet på den kvinnodominerade 

arbetsplatsen jämfört med den mansdominerade arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att 

kvinnor uttrycker att de upplever att de både får samt att de ger mer praktiskt stöd och hjälp 

av det egna könet. En möjlig tolkning till detta kan vara att män litar till sig själva och ber 

därför inte om hjälp eller ser inte när hjälp behövs i samma utsträckning som kvinnor. Matud 
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m.fl. (2003) samt Day och Livingstone (2003) menar att män har fostras till att vara 

självständiga. 

  Kvinnor och män uppvisar de högsta medelvärdena när de arbetar på en 

arbetsplats som är traditionellt det egna könets arbetsplats. Med andra ord, när kvinnor arbetar 

på kvinnodominerade arbetsplatser och män på mansdominerade upplever och använder de 

mer socialt stöd, vilket är mest tydligt för kvinnorna. Vid närmare kontroll för branscher och 

socialt stöd är det tydligt att omsorg har en framträdande roll. Informanter inom omsorg 

upplever sig ha mer socialt stöd än informanter inom försvar, verkstadsindustri, handel och 

livsmedelsindustri. Intressant är att det finns en signifikant skillnad mellan omsorg och 

handel/livsmedelsindustri, d.v.s. branscher som traditionellt sett räknas som kvinnliga. En 

förklaring är att den undersökta livsmedelsindustrin i samband med teknikens intåg har 

ändrats från en industri med kvinnlig dominans till en industri med manlig dominans (idag 60 

% män och 40 % kvinnor). Resultatet kan ha påverkats av att inom omsorg är samtliga 

informanter utom en kvinnor.  

Bland de mansdominerade arbetplatstyperna visar 

 verkstadsindustrin låga medelvärden och signifikant skillnad på alla enskilda kategorier, 

utom det emotionella stödet, gentemot fyra andra branscher.  Kan detta hänga ihop med ett 

manligt könsrollmönster och en tradition inom verkstad? Ca. 80 % av informanterna här är 

män. Gruppen ger varandra känslomässigt stöd och känner förtroende för varandra vilket kan 

utläsas ur att för det emotionella stödet finns ingen signifikant skillnad mot någon annan 

bransch. Däremot kan övriga låga värden visa på att inom verkstadsindustrin lever traditionen 

manligt beteende kvar i avseende att män litar till sig själva (Day et. al., 2003). En tolkning är 

att detta kan vara ett uttryck för den tidigare beskrivna mansrollen, att män i lägre grad än 

kvinnor varken ger eller förväntar sig att få hjälp av andra.   

Detta arbete bekräftar resultaten från tidigare forskning som redovisats i 

inledningen. Det finns skillnad mellan könen i upplevelse och användande av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Undersökningen har inte kunnat fastställa orsaker till skillnader, varför en 

fördjupad undersökning av bakomliggande orsaker vore av intresse. Kan den närmsta 

arbetsgruppens könssammansättning och informanternas utbildningsnivå ge förklaring och 

ytterligare kunskap?
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bilaga 
Socialt stöd. 

 
Socialt stöd är en viktig faktor för individens välbefinnande. Denna undersökning fokuserar på att se 
hur det sociala stödet upplevs och används på olika arbetsplatser. Socialt stöd är inte bara kamratskap 
och tillit utan även att kunna ge en hjälpande hand när så behövs, eller få feedback på sitt arbete. 
Din medverkan i vår undersökning är värdefull eftersom Dina svar kommer att ge oss viktig kunskap 
som bidrar till en ökad medvetenhet om likheter och skillnader i hur det sociala stödet ser ut på olika 
typer av arbetsplatser.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och Du är givetvis anonym. Det kommer inte heller att kunna gå att spåra 
vilken arbetsplats Du arbetar på.  
Vi vill betona vikten av att Du fyller i samtliga frågor för att resultatet ska bli så komplett som möjligt. 
 
Var snäll och lägg Din ifyllda enkät i svarslådan!   
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
Välj ett alternativ!  Ringa in Ditt svar! 
 

Jag är:  Man kvinna   
 

Ålder:  30 eller yngre 31- 40 41-50 51 eller äldre 
 

Civilstånd:  gift ogift   
 

Barn:  ja nej   
 

Utbildning:  grundskola gymnasium högskola/ 
universitet 

annan 
eftergymnasial 

utbildning 

Hur ser din 
närmsta 

arbetsgrupp ut? 
 jobbar ensam med 1 kollega liten grupp 3-5 

personer större grupp 

Hur ser 
könsfördelningen 
ut i den närmsta 
arbetsgruppen? 

Flest kvinnor enbart 
kvinna/kvinnor enbart man/män jämn fördelning 

kvinnor/män flest män 

Anställning:  tillsvidare, vikarie, visstidsanställning  

Arbetstid:  heltid deltid   

Anställd i företaget  upp till 1 år 1-3 år 4-6 år mer än 7 år 



 

 

 
INFORMATIVT STÖD, exempel: 
– man hjälper varandra att lösa problem, 
– dela med sig av kunskap och erfarenheter som underlättar arbetet 
 
Kryssa i Ditt svar! Stämmer 

aldrig             
Stämmer 
sällan 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer 
alltid 

Min chef ger mig den information jag behöver för 
att kunna utföra mitt arbete. 

     
 

Mina arbetskamrater ger mig den information jag 
behöver för att kunna utföra mitt arbete. 

     

Mina närmaste arbetskamrater delar med sig av 
sina kunskaper som gör det lättare för mig att 
utföra arbetsuppgifter jag ställs inför. 

     

Jag anser att jag delar med mig av mina kunskaper 
till mina arbetskamrater 

     
Mitt arbete försvåras av att jag saknar 
instruktioner. 

     
 
 
INSTRUMENTELLT STÖD, exempel: 
– praktisk hjälp  
– avlastning  
 
Kryssa i Ditt svar! 
 

Stämmer 
aldrig             

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer 
alltid 

Jag får praktisk hjälp av arbetskamrater då jag 
stöter på problem i arbetet.. 

     
 

Vid arbetstoppar finns möjlighet till extrapersonal. 
  

     
Vår chef ger sitt samtycke till att vi i arbetslaget 
byter arbetspass när vi så behöver. 

     
I vårt arbetslag ställer vi upp för varandra när 
någon behöver ledigt, genom att t ex byta 
arbetspass. 

     

Jag får hjälp i mitt arbete när jag behöver få något 
gjort snabbt. 

     
 
 
VÄRDERANDE STÖD, exempel: 
– positiv och negativ feedback 
 
Kryssa i Ditt svar! 
 

Stämmer 
aldrig             

Stämmer 
sällan 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer 
alltid 

Min chef uppskattar mina åsikter och idéer      
 

Jag  uppskattar min chefs åsikter och idéer 
 

     

Mina arbetskamrater lyssnar på mina åsikter och 
idéer. 

     

Jag lyssnar på mina arbetskamraters åsikter och 
idéer.. 

     

Jag får konstruktiva synpunkter på mitt arbete från 
min chef 

     

Jag får konstruktiva synpunkter på mitt arbete från 
mina arbetskamrater. 

     

Jag ger konstruktiva synpunkter på mina 
arbetskamraters arbete. 

     

Jag får tillräcklig uppskattning för min 
arbetsinsats från min chef. 

     

Jag får tillräcklig uppskattning för min 
arbetsinsats från mina arbetskamrater. 

     

 



 

 

 
EMOTIONELLT STÖD ( känslomässigt stöd), exempel: 
– känna förtroende 
– känna tillit 
– empati 
 
Kryssa i Ditt svar Stämmer 

aldrig             
Stämmer 
sällan 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer 
alltid 

När min arbetssituation är besvärlig får jag stöd 
och uppmuntran av min chef. 

     
Mina arbetskamrater stöttar mig när det känns 
tungt på jobbet. 

     
Jag ger stöd och uppmuntran till mina 
arbetskamrater när deras arbetssituation är 
besvärlig 

     

Jag får stöd och uppmuntran från mina närstående 
när min arbetssituation är besvärlig 

     
I min arbetsgrupp talar vi bara om arbetet. 
 

     
I min arbetsgrupp talar vi även om vårt privatliv  
 

     
Jag känner förtroende för mina arbetskamrater 
 

     
Jag tror att mina arbetskamrater känner förtroende 
för mig 

     

 
 
 
Om du har något som du vill tillägga eller förtydliga, så går det bra att göra det här. Vi tar 
också gärna del av Dina synpunkter på enkäten.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Tack för din medverkan! 
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