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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i genomförandet av denna 

uppsats. Er hjälp, positivitet och öppenhet har bidragit till utformningen av studien. 

Slutligen vill jag även tacka min handledare Stefan Svallfors för alla råd, uppföljningar 

och konstruktiv kritik. Med hjälp av dina råd och stora engagemang har uppsatsen förts 

framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

In today's society, work-related stress is common and affects most people. There 

is a lot of research about the various sources that generate stress. In this study, I 

intend to examine how four crew assistants on a supply pool within a municipal 

activity for a disabled area perceive stress-emotion in relation to parameters such 

as demand, control, effort, and reward at work. This will be approached 

qualitatively in the form of semi-structured interviews to get an in depth 

understanding of the respondents' experiences. In order to evaluate whether there 

are any differences in perceived stress, the respondents' employment status, is made 

reference to in the discussion. The theoretical framework taken to best answer the 

questions of this essay aligns with Karasek and Theorell's theory of demand-

control, Siegrist's theory of effort-reward and Bronner and Levis' theory of 

emotional security.  

 

The results of this study have demonstrated that all respondents feel stressed 

because of lack of control over their working situation (i.e. how, when, and how 

something ought to be done) whereas the requirement to deliver are high. The 

results further show that the staffing assistants share the feeling in that they don’t 

receive adequate feedback or appreciation for extra endeavours taken, which in turn 

generates stress. Finally, it has also been shown that the amount of control and 

estimation differs depending on whether you are an hourly or a permanent 

employee of the company. 
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Sammanfattning  

I dagens samhälle är arbetsrelaterad stress vanligt förekommande och drabbar de 

flesta arbetsverksamma. Med bakgrund av detta ämnar denna studie undersöka hur 

fyra bemanningsassistenter på en vikariepool inom en kommunal verksamhet för 

funktionshindrade upplever sig stressade i relation till faktorer som krav, kontroll, 

ansträngning och belöning i arbetet. Detta kommer att genomföras genom en 

kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer för att få en förklarande 

förståelse för respondenternas upplevelser. För att sedan undersöka om det 

föreligger några skillnader i upplevd stress i relation till de ovannämnda faktorerna 

har även respondenternas anställningsformer funnits i baktanke som ett 

diskussionsverktyg i uppsatsen.  

 

Det teoretiska ramverk som använts för att på bästa sätt besvara studiens syfte är 

Karaseks och Theorells teori om krav-kontroll, Siegrists teori om ansträngning-

belöning samt Bronners och Levis teori om emotionell trygghet. Studiens resultat 

visar att samtliga respondenter upplever sig stressade på grund av en låg kontroll 

över sin arbetssituation (det vill säga hur, när, och på vilket sätt något ska göras) 

medan kraven på att leverera är höga. Resultatet har även visat att balansgången 

mellan den insats respondenterna lägger i arbetet och dess medföljande belöning 

(oftast i form av uppskattning) är bristande, vilket i sin tur genererar stress. Vidare 

har det även framkommit att den mängd kontroll arbetstagarna har i arbetet samt 

den belöning de får i relation till arbetsinsatserna tenderar att skilja sig åt beroende 

på om arbetstagaren är tim- eller fastanställda på verksamheten.  

 

Nyckelbegrepp: Arbetsrelaterad stress, bemanning, krav, kontroll, ansträngning, 

belöning  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie söker svar på hur fyra bemanningsassistenter på en vikariepool inom en 

kommunal verksamhet för funktionshindrade upplever sig stressade i relation till 

faktorer som krav, kontroll, ansträngning och belöning. Respondenternas 

anställningsformer kommer även att användas som analysverktyg för att undersöka om 

det föreligger några skillnader i deras svar. För att på bästa sätt få svar på detta kommer 

samtliga respondenter intervjuas. Intervjuerna kommer sedan att analyseras med hjälp 

av studiens valda teoretiska utgångspunkter.  

 

Studiens resultat visar att de fyra bemanningsassistenterna upplever att kontrollen över 

deras arbete är bristande då de inte har alla resurser som behövs för att genomföra olika 

uppdrag – samtidigt som kraven på dem är höga. Resultatet visar även att det råder en 

brist på belöning (oftast i form av uppskattning) bland arbetstagarna i relation till den 

ansträngning de lägger i arbetet, vilket verkar bidra till uppkomsten av stress. Slutligen 

har även resultatet visat att mängden upplevd uppskattning och kontroll skiljer sig åt 

beroende på om respondenten är tim- eller fastanställd.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

På senare tid har stress och dess innehåll uppmärksammats och undersökts allt mer. 

Stress beskrivs som nutidens folksjukdom där majoriteten av de arbetsverksamma 

upplever sig stressade. Enligt Statistiska Centralbyråns rapport Sysselsättning, 

arbetstider och arbetsmiljö har andelen sjukskrivningar ökat markant och en stor andel 

av befolkningen uppger sig ha psykiska besvär i form av trötthet, sömnproblem och 

ätstörningar.1 

 

Men vad är det som gör individen stressad i arbetet? Det finns flera olika faktorer till 

att stress uppkommer, och oftast beror det på både inre och yttre faktorer. Med yttre 

faktorer menas den miljö utanför kroppen som ofta ter sig i form av fysiska skador och 

långvarig ansträngning. När man talar om inre faktorer syftas det på psykiska 

påfrestningarna som finns runt individen så som exempelvis press, krav och 

förväntningar.2 Denna studie ämnar undersöka stress utifrån de inre faktorerna, d.v.s. 

utifrån ett psykosocialt perspektiv. Gunnar Aronsson m.fl. menar dock att stress kan 

upplevas positivt när det är rimliga krav som ställs på arbetstagaren och som därmed är 

hanterbara. Det är när kraven och förväntningarna överstiger arbetstagarens förmåga 

att fullborda uppdraget eller när kraven är för låga som stress skapas. Enligt författarna 

kan den upplevda stressen vidare öka respektive minska beroende på huruvida 

arbetstagaren anser sig ha kontroll över sin arbetssituation. En annan bidragande effekt 

till en stabiliserad stressnivå är en god balansgång i förhållandet mellan arbetstagarens 

ansträngning i arbetet och ansträngningens belöning (oftast i form av uppskattning) från 

arbetsgruppen eller ledningen. Med bakgrund av detta ämnar denna studie undersöka 

fyra respondenters självupplevda stress i relation till faktorer såsom krav, kontroll, 

ansträngning och belöning.3  

 

1  Statistiska Centralbyråns rapport (2011) Levnadsförhållanden rapport 126, Arbetstider och    

arbetsmiljö 2010–2011. Statistiska Centralbyrån. Ingen tryckort angiven. 

2  Bronner & Levi (1973) Stress i arbetslivet - medicinska och psykologiska synpunkter på 

arbetslivets stress. Stockholm. Personaladministrativa rådet. s 9–10 

3  Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) Gränslöst arbete – 

Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. Malmö. s 141 
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Mitt intresse för ämnet i fråga väcktes under mitt nuvarande arbete på en vikariepool 

inom en kommunal verksamhet i Mellansverige vars syfte är att bemanna personal för 

funktionshinderområdet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att genom en kvalitativ ansats undersöka de 

anställdas självupplevda stress i arbetet. För att sedan få en djupare förståelse för vad 

som kan orsaka ohälsa i form av stress har även aspekter inom den psykosociala 

arbetsmiljön inkluderats, som exempelvis krav, kontroll, ansträngning och belöning.  

Det är även av intresse att diskutera om det föreligger några skillnader på 

respondenternas upplevelser som kan tänkas bero på den anställningsform de har, till 

exempel på grund av den mängd kontroll eller inflytande arbetstagarna har i sitt arbete. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att på ett bättre sätt kunna besvara mitt syfte har jag valt att bryta ner det till följande 

frågeställningar:  

 

 Hur kan faktorer som krav och kontroll över sin arbetssituation generera stress 

bland verksamhetens bemanningsassistenter?  

- Vilka faktorer i krav och kontroll är det som framkallar stress? 

 Hur kan respondenternas upplevelse av ansträngning i relation till dess 

medföljande belöning påverka deras självupplevda stress i arbetet? 

 

1.4 Avgränsning 

Som avgränsning har jag valt att studera en enhet inom en kommunal verksamhet i 

Mellansverige vars syfte är att sköta bemanning för funktionshinderområdet, och då 

endast de som arbetar regelbundet. Målet har alltså inte varit att uppnå en maximal 

variation i respondenternas upplevelser, 4  utan fokus har snarare riktat sig mot 

respondenternas egna upplevelser av stress i förhållande till krav, kontroll ansträngning 

 

4  Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2 uppl.) 

Stockholm. Gleerups. s 31, 115 
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och belöning på arbetsplatsen. Som en ytterligare avgränsning kommer studien att 

jämföra och diskutera respondenternas svar utifrån deras anställningsformer. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 presenterar verksamhetens bakgrund där bemanningsassistenternas 

arbetsuppgifter beskrivs och kartläggs och som sedan utgör grunden för studiens 

resultat/analys. 

 

Kapitel 3 berör studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens empiri 

och analys. Dessa teorier omfattas av Karaseks och Theorells krav-kontroll modell, 

Siegrists ansträngning-belönings modell samt Bonners och Levis teori om emotionell 

trygghet. Under detta avsnitt kommer även relevansen av vald teori i relation till studies 

syfte att diskuteras.  

 

Kapitel 4 innehåller redogörelser för tidigare forskning som berört ämnesområdet: 

arbetsrelaterad stress. Under detta kapitel presenteras, diskuteras och jämförs även 

tidigare forskning som använt krav-kontroll modellen som en teoretisk utgångspunkt 

vid analysen av sitt material. 

 

Kapitel 5 behandlar uppsatsens metodologi som består av tillvägagångssätt, urval, 

praktiskt genomförande samt kodning och tematisering. Under detta avsnitt 

problematiseras också forskningsmetoden. 

 

Kapitel 6 presenterar det resultat som framkommit efter den kodning som genomförts 

av intervjumaterialet med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Varje stycke 

kommer att avslutas med en diskussionsdel vars syfte är att undersöka 

anställningsformernas betydelse i frågan om respondenternas upplevda stress i relation 

till mängd kontroll samt uppskattning (belöning). Under detta kapitel kommer resultatet 

sedan att presenteras utifrån tre olika teman: roll-oklarhet, kommunikation/information 

samt feedback/uppskattning. Frågan om eventuell delegering presenteras separat, 

liksom en allmän diskussion om stress. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där studiens 

resultat sammanfattas och forskningsfrågorna besvaras.  

 



 

4 

 

Kapitel 7 presenterar en avslutande diskussion, inklusive en problematisering av 

studiens val av metod. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning. Under 

detta kapitel kommer även empirin att analyseras med hjälp av tidigare forskning. 

 

2. Bakgrund 

I och med att uppsatsen berör respondenternas upplevda stress i arbetet så är det av vikt 

att redogöra för vad deras arbetsuppgifter är och vilka utmaningar de står inför. Därmed 

kommer den undersökta verksamheten presenteras och bemanningsassistenternas 

arbetsuppgifter att redogöras för att kartlägga bakgrunden till den senare 

resultat/analysdiskussionen i uppsatsen.  

 

2.1 Vikariepoolen 

Vikariepoolen är en enhet inom en kommunal verksamhet som bemannar 

funktionshinderområdet i Mellansverige. De som arbetar inom vikariepoolen går under 

benämningen ”bemanningsassistenter”. I deras arbetsuppgifter ingår att ta emot 

bemanningsbeställningar och boka vikarier till de olika verksamheterna. Detta görs 

oftast när ordinarie personal är sjuk, är på semester eller vabbar (vård av barn). 

Vikariepoolen ansvarar även för sjuk- respektive friskskrivningar för de olika 

verksamheterna och har hand om ca 300 timvikarier.  

 

2.2 Bemanningsassistenternas arbetsuppgifter 

Bemanningsassisternas uppgift är att via telefonsamtal och SMS-utskick till vikarier, 

bemanna pass där det finns ett behov av personal. Majoriteten av de beställningar av 

personal som görs är planerade, d.v.s. då enheterna i förväg vet om att en timanställd 

eller fast anställd ska ha semester, gå på utbildning eller liknande. Sådan planerad 

frånvaro utgör cirka 39–45 pass per dag. Eftersom bemanningsassistenterna även 

försöker lösa framtida ledigheter arbetar de med att bemanna omkring 100 pass varje 

dag. De flesta timanställda brukar tacka ja till pass som ligger längre fram, eftersom det 

gör att de kan planera sin tid, vilket gör att nästan alla pass blir bemannade i god tid 

innan passet äger rum.  

 

Utöver de planerade beställningarna kommer även akuta avbokningar från timanställda 

och fastanställda. Högintensiva dagar rör det sig om 15–20 pass som behöver bemannas 
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med kort varsel, utöver de 2-3 planerade pass som ingen vikarie ännu tackat ja till. 

Ibland betyder de pass som måste bemannas med kort varsel att 

bemanningsassistenterna inte hinner med att kontakta timvikarier för de pass som ligger 

längre fram i tiden, något som i sin tur minskar chansen att timvikarier väljer att tacka 

ja till de passen.  

Kring helgdagar i almanackan är det både fler pass att bemanna och svårare att få tag 

på ersättare. Varje pass kan kräva många SMS för att bli bemannat, och eftersom alla 

pass måste bemannas, kan det innebära övertidsarbete för bemanningsassistenterna. I 

de fall då bemanningsassistenterna inte lyckas täcka upp alla pass med timvikarier eller 

andra improviserade lösningar, tvingas de även kontakta sina chefer, arbetsledare och 

trygghetsjouren för att kunna erhålla en befogenhet att beordra ordinarie personal att 

arbeta över sin arbetstid. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna del går igenom de teoretiska modeller som använts i studiens analys. 

Inledningsvis framläggs en redogörelse för Bronners och Levis definitioner av stress 

respektive emotionell trygghet. Sedan presenteras de valda teorier som utgör grunden 

för studien, d.v.s. Karaseks och Theorells krav-kontroll-modell och Siegrists 

ansträngning-belöning-modell.  Vidare kommer även de presenterade teorierna avslutas 

med en redogörelse för dess relevans och användbarhet i studien.  

 

3.1 Stress 

Stress som begrepp används väldigt olika beroende på vem som beskriver det och i 

vilket sammanhang det handlar om. Bronner och Levi konstaterar i sin bok Stress i 

arbetslivet att man oftast skiljer mellan biologisk, vardaglig och psykologisk stress. 

Inom den biologiska vetenskapen är stress ett tillstånd i organismen. Författarna hävdar 

att stress är organismens kombination av försvars- och anpassningsåtgärder som ska 

utföras. I de flesta fall är dessa åtgärder både effektiva och långsiktiga, vilket är 

nödvändigt för organismen. När försvarsåtgärderna å andra sidan blir för starka kan de 

dock utgöra en fara för organismen, vilket kan ge symptom såsom hjärtproblem, 

sömnsvårigheter och olika former av stressjukdomar. 5  När man använder stress i 

vardagligt tal brukar det röra sig om de skadliga och obehagliga försvarsåtgärderna. De 

faktorer som triggar igång dessa försvarsåtgärder kallar författarna för stressorer. 

Stressorer kan vara av både fysisk och psykisk natur. De psykiska stressorerna är sådana 

som kan komma in i människors liv genom exempelvis ekonomisk instabilitet, dålig 

människokontakt eller pressade arbetsförhållanden.6 I och med att denna studie endast 

ämnar undersöka den psykiska stressen på vikariepoolens psykosociala arbetsmiljö 

kommer de förstnämnda begreppen (biologisk och vardaglig stress) att exkluderas och 

den sistnämnda (psykologisk stress) att inkluderas.  

 

5  Bronner & Levi (1973) Stress i arbetslivet - medicinska och psykologiska synpunkter på 

arbetslivets stress. Stockholm. Personaladministrativa rådet. s 9 

6  ibid, s 9-10 
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3.2 Emotionell trygghet  

För att förklara vad som kan framkalla stressreaktioner på arbetsplatsen menar Bronner 

och Levi att man behöver ta hänsyn till den emotionella tryggheten i arbetet. Den 

emotionella tryggheten består av tre faktorer: informationsbehov, 

kommunikationsproblem och roll-oklarhet. 

 

1) Informationsbehov – behovet av information skiljer sig åt beroende på vilken 

position arbetstagaren har inom verksamhetens hierarki. Informationsbehovet är en 

viktig del av den emotionella tryggheten och därmed även för en god hälsa samt trivsel 

på arbetet. Informationen i fråga kan handla om de skyldigheter och rättigheter som 

ingår i individens yrkesroll men även om information som berör arbetstagarens 

arbetsuppgifter samt arbetsplats. Om nödvändig information uteblir kan detta leda till 

att den anställda känner sig orolig, stressad och osäker, vilket även kan påverka livet 

utanför arbetsplatsen.7 

 

2) Kommunikationsproblem – för att information ska kunna förmedlas måste 

mottagaren (här arbetstagaren) kunna förstå sig på sändarens (här chefens) instruktioner 

eller information. Mottagaren ska inte behöva gissa sig fram till vad som behöver göras 

i arbetet. Av denna anledning är det av stor vikt att kommunikationen sinsemellan är 

tydlig, öppen och rak.8  

 

3) Roll-oklarhet – på varje arbetstagare ställs vissa förväntningar från såväl chefer, 

kollegor och fackliga organisationer. För att kunna leva upp till och förstå sig på dessa 

förväntningar måste arbetstagaren vara medveten om rollens innehåll. Om roller inte är 

tydligt definierade finns det en risk för att den anställde anstränger sig för något som 

inte anses nödvändigt av arbetsgivaren, vilket i sin tur skapar frustration och 

missförstånd. En förutsättning för att undvika en sådan situation är tydlig information 

gällande ansvar, befogenhet och arbetsuppgifter.9 

 

7  ibid, s 80-81 

8  ibid, s 83 

9  ibid, s 82 
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Med utgångspunkt i Bronners och Levis definition av stress och emotionell trygghet 

blir det som forskare lättare att få ett grepp om vad stress egentligen innebär och vilka 

faktorer som är betydelsefulla på en arbetsplats för att motverka stressreaktioner. På ett 

djupare plan kan även den emotionella tryggheten kopplas till Karaseks och Theorells 

teori om krav-kontroll. Detta då faktorerna kommunikation, roll-otydlighet och 

information kan ses som ett uttryck för den kontroll arbetstagaren har över sitt arbete. I 

denna studie kommer dessa faktorer bilda en grund för analysen av respondenternas 

svar. 

 

3.3 Krav-kontroll-modellen 

Karasek och Theorell är upphovsmännen till den teori som går under benämningen 

krav-kontroll-modellen som avser att förklara hur faktorerna krav och kontroll i den 

psykosociala arbetsmiljön kan orsaka stress. Författarna räknar upp  arbetsuppgifternas 

svårighetsgrad, arbetsmängd och tidspress som psykologiska stressorer i arbetsmiljön. 

Men enligt författarna handlar stress i arbetslivet inte endast hur pass höga eller låga 

krav det finns på arbetstagaren, utan även om hur stort handlingsutrymme den anställde 

har för att förändra sin arbetssituation (t.ex. om vad, när och på vilket sätt något ska 

göras).10 Utifrån olika handlingsutrymmen har författarna identifierat fyra olika typer 

av arbeten som ska förklara interaktionen mellan krav och kontroll (se modellen 

nedan).11  

Modellen nedan visar den typ av arbetsform som är dominerande beroende på hur höga krav 

samt kontroll arbetstagaren har i sitt arbete.  

Modell tagen från sökmotorn google.se/bilder 

 

 

10  Karasek & Theorell (1990) Healthy Work: Stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York. Basic Books Inc. s 32-33 

11  ibid, s 31 
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Dessa arbeten består av högstressarbeten (high strain job), aktiva arbeten (active job), 

lågstressarbeten (low strain job) och passiva arbeten (passive job). Högstressarbeten 

består av arbeten där kraven är höga och kontrollen är låg. Dessa typer av arbeten har 

flest negativa psykologiska reaktioner såsom trötthet, oro och depression. Att befinna 

sig på sådana arbeten under en längre period har visat sig vara väldigt ohälsosamt för 

arbetstagaren och yttrar sig oftast i form av aggressivitet eller ”socialt 

tillbakadragenhet”.12 Aktiva arbeten karakteriseras av höga krav och ett stort besluts- 

och handlingsutrymme. Dessa former av arbeten har en mängd positiva psykologiska 

effekter på arbetstagaren som exempelvis lärande och utveckling, som i sin tur även 

bidrar till en högre produktivitet.13 Lågstressarbeten representeras av låga krav och ett 

stort handlings- och beslutsutrymme. De som arbetar under denna arbetsform känner 

en lägre nivå av psykosocial ohälsa i form av stress och belastning. Arbetsplatsen 

karaktäriseras av ett avslappnat klimat där arbetstagaren upplever att arbetsuppgifterna 

kan göras på ett optimalt sätt. Författarna menar att det dock kan finnas en risk för att 

den anställde tappar intresse på grund av avsaknad av arbetskrav.14  Slutligen talar 

författarna om passiva arbeten (passive job) som består av låga krav men även ett litet 

handlings- och beslutsutrymme. Denna arbetsform är starkt sammankopplad till en svag 

motivation i arbetet och är den andra stora källan till psykosociala problem. Avsaknad 

av stimulans och begränsningar i arbetet resulteras oftast i brist på motivation och 

minskad produktivitet, vilket i sin tur leder till ohälsa.15 

 

Karaseks och Theorells modell har på senare tid kompletterats med en tredje variabel: 

socialt stöd. Socialt stöd utvecklar perspektivet från individens arbetssituation till 

interaktionerna och relationerna på arbetsplatsen. Individer som har ett stort socialt stöd 

visar ansats till att inte utveckla samma stressymtom. Vad är då det sociala stödet och 

vad inkluderas i begreppet? Detta är något som Allvin, Aronsson m.fl. menar är svårt 

att sätta ord på då begreppet inte är teoretiskt renodlat. Oftast framträder tre olika 

 

12  ibid, s 32-33 

13  ibid, s 35 

14  ibid, s 36 

15  ibid, s 36-37 
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betydelser av begreppet som förflyttas från den individuella personen till det 

kollektiva:16 

 

1. ”Socialt stöd som i arbetet tillgodoser grundläggande mänskliga behov 

av kamratskap och grupptillhörighet.  

2. Socialt stöd som på den strukturella nivån skyddar arbetsgruppen mot 

mer omfattande krav och belastningar från det industriella systemet. 

Socialt stöd sett ur ett sådant perspektiv är en grund för kontroll, makt 

och identitet i arbetsgruppen. 

3. Socialt stöd som en resurs för att modifiera genomslagskraften i 

arbetsbelastningen.” 

Föreliggande uppsats fokus på stress kräver en detaljfokuserad teoretisk bakgrund kring 

stressens orsaker och metoder att minska stressnivån, något som krav-kontroll-

modellens fyra typer av arbetsplatser och dimensionen socialt stöd kan erbjuda. Av 

särskilt intresse är att undersöka vilket av de fyra arbetsfälten vikariepoolen tillhör, och 

huruvida Karasek och Theorells modell i så fall korrekt förutsäger arbetstagarnas 

stressnivåer. Krav-kontroll-modellen är därmed central för uppsatsens frågeställning. 

Karaseks och Theorells modell dessutom av central relevans för studien då den 

beskriver på vilket sätt krav i relation till kontroll över arbetsuppgifterna kan generera 

stress. Tillsammans med den utökade sociala stöddimensionen ger krav-kontroll-

modellen flera nyckelbegrepp för att förstå respondenternas svar.  

 

3.4 Ansträngning-belöningsmodellen 

Med inspiration av krav-kontroll-modellen skapade Siegrist en ny modell som fick stort 

genomslag under 1990-talet och går under namnet ansträngning- belöningsmodellen 

(Effort-reward imbalance model). Denna modell behandlar hur upplevelsen av 

ansträngning i relation till belöning påverkar arbetstagarens välbefinnande och hälsa. 

Konkret sagt fokuserar modellen på vad arbetet eller arbetsrollen kan erbjuda individen. 

 

16  Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) Gränslöst arbete – 

Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. Malmö. s 140-141 
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En stor ansträngning från individen måste även leda till en motsvarande belöning från 

arbetsgivaren, annars skapas en rubbad balans som leder till stress.17 Denna belöning 

behöver inte nödvändigtvis vara materiell utan kan delas in i tre olika kategorier, i form 

av pengar (materiella), uppskattning (psykologiska) och status och karriärmöjligheter 

(sociala).18 Anställningstrygghet kan också vara en sådan materiell faktor som påverkar 

hälsan. Ett sämre anställningskontrakt eller en försämring av ett redan befintligt 

kontrakt kan skapa obalans och därmed ohälsa.19 I denna studie läggs dock störst fokus 

på den psykologiska aspekten av belöning för att på bästa sätt leva upp till uppsatsens 

problemställningar och syfte. 

 

Vidare talar Siegrist även om ansträngningskrav, som i sin tur syftar på de yttre kraven 

som ställs på arbetstagaren från arbetsgivaren. Modellen inkluderar dock även de inre 

kraven: individens egen uppfattning om vad som är en skälig ansträngning i relation till 

motsvarande belöning. De yttre och inre kraven måste vara i balans för att åstadkomma 

god hälsa på arbetsplatsen. Samma sak gäller belöningsaspekten om vad som anses vara 

en rimlig belöning skiljer sig från de yttre kraven (från arbetsgivarens sida i form av 

exempelvis lön, befordringsmöjligheter) och de inre kraven (från arbetstagarens 

upplevelse exempelvis uppskattning, god arbetsmiljö, mindre övertidsarbete etc.).20 I 

denna uppsats läggs störst fokus på arbetstagarnas upplevelser av ansträngning och 

medföljande belöning för att besvara studiens problemställning. 

 

I föreliggande studie är Siegrists modell om ansträngning-belöning av stor betydelse i 

frågan om respondenternas upplevelser av den uppskattning de får i relation till den 

insats som läggs i arbetet. Uppskattning är, enligt författaren, en central del i arbetet för 

att å ena sidan vara så produktiv som möjligt och å andra sidan minimera stressnivån.  

  

 

17  Siegrist (1996) Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions. Journal of 

Occupational Health Psychology, 1 (1), 27-41. s 33 

18  Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) Gränslöst arbete – 

Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. Malmö. s 142-143 

19  Siegrist (1996) Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions. Journal of 

Occupational Health Psychology, 1 (1), 27-41. s 35 

20  ibid, s 35-36 
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4. Tidigare forskning 

Forskningen kring arbetsrelaterad stress är omfattande och resultaten som framkommit 

visar på olika resultat. I nedanstående kapitel kommer ett antal studier presenteras som 

tyder på att det föreligger ett samband mellan stress och olika former av egenkontroll 

över arbetet. De studier som lyfts fram fokuserar på olika aspekter av ohälsa relaterat 

till organisationer. Nedan kommer Göran Kecklunds m.fl. undersökning om 

förtroendearbetstidens betydelse för stress samt Gunnar Aronssons m.fl. studie om 

illegitima arbetsuppgifter att presenteras. I den sistnämnda forskningen används också 

Karaseks och Theorellls krav-kontroll-modell, som även ligger till grund för min 

undersökning. De nedannämnda studierna är dock endast några exempel på hur stress 

har använts bland den tidigare forskningen i svenska organisationer och täcker med 

andra ord inte hela forskningsområdet. Vidare kommer varje presenterad forskning att 

avslutas med en diskussion kring forskningens betydelse och funktion i föreliggande 

uppsats. 

 

4.1 Förtroendearbetstid  

Kecklund, Dahlgren, och Åkerstedt redogör i sin stressrapport Förtroendearbetstid: 

vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående för den 

inställning personal på fackförbundet Sif har på förtroendearbetstid. Författarna 

beskriver förtroendearbetstid som när den anställde själv har ansvar för sina arbetstider 

och därmed en kontroll över arbetstidernas förläggning.21 Genom detta nyckelbegrepp 

är undersökningens syfte att studera om förtroendearbetstid kan påverka trivseln på 

arbetet, stress och upplevd hälsa. Eftersom att det inte var möjligt att genomföra en så 

kallad ”före/efter”-undersökning inom Sif har författarna valt att jämföra 

fackorganisationen med ett annat fackförbund, HTF, som har en reglerad arbetstid.22 

Detta genomfördes genom en kvalitativ metod där 70 medarbetare inom Sif blev 

intervjuade. En kvantitativ metod utfördes även genom utdelning av enkäter till 

samtliga anställda inom Sif och HTF. Slutligen genomfördes en intensivstudie på 30 

 

21  Kecklund, Dahlgren & Åkerstedt (2014) Förtroendearbetstid: vad betyder inflytande över 

arbetstiden för stress, hälsa och välmående. Stressforskningsrapport nr 305. Stressforskningsinstitutet. 

Stockholm. s 5 

22  ibid, s 11 
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personer från båda fackförbunden som ägde rum genom förande av en dagbok under 

två veckor och en aktivitetsmätare (sömnmätare). 23 Författarna kommer 

sammanfattningsvis fram till att förtroendearbetstid har en positiv inverkan på trivseln 

i arbetet. Den ökade egenkontrollen över arbetstiderna har bidragit till olika sociala 

fördelar för personalen, som exempelvis mer tid för uppdrag och familjeumgänge. 

Förtroendearbetstid hade dessutom en positiv effekt på både hälsa och stress och var 

med andra ord starkt förknippad med låg stressnivå och hälsobesvär. Den nackdel som 

framgick i undersökningen var att förtroendearbetstid har en benägenhet att få 

personalen att arbeta mer än vanligt och hade därför besvär med gränsdragningen 

mellan arbete och fritid.24 

 

Kecklund, Dahlgren och Åkerstedts slutsats om att inflytande på arbetstid kan motverka 

stress och ohälsa kan liknas med Karaseks och Theorells krav-kontroll-modell som är 

en av de teorier min föreliggande studie berör. Enligt modellen är arbetstagarens 

kontroll över sitt arbete ett viktigt redskap för att uppnå minimala stressreaktioner. 

Karasek och Theorell menar att kontroll måste balanseras med de krav som finns på 

arbetstagaren, det vill säga om kraven är för höga och kontrollen över sitt arbete är för 

låg riskerar det väcka en hög stressreaktion.25 Den andra aspekten av denna modell 

(krav) är inte något Kecklund m.fl. tar hänsyn till i sin rapport. I min studie är båda 

aspekterna i krav-kontroll-modellen inkluderande för att undersöka relationen mellan 

krav och kontroll i uppkomsten av stress. Kecklund, Dahlgren och Åkerstedt beskriver 

även genomgående i sin rapport om hur kontroll över arbetstiden resulterar i lägre 

stress. Emellertid är det, ur min synvinkel, viktigt att poängtera att det finns andra 

faktorer än ”inflytande över arbetstid” som visar indikationer på att arbetstagaren har 

kontroll över sin arbetssituation och som därmed bidrar till en lägre upplevd stressnivå. 

Med bakgrund av detta kommer denna forskning inte att använda i föreliggande 

uppsats.  

 

 

23  ibid, s 5-6 

24  ibid, s 52-53 

25  Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & Lundberg (2006) Gränslöst arbete – 

Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. Malmö. s 141 



 

14 

 

4.2 Illegitima arbetsuppgifter 

Professor Aronsson, Härenstam och docenten Bejerot har tillsammans genomfört en 

studie som berör illegitima arbetsuppgifter och stress. I studien har de riktat fokus på 

den spänning och stress som skapas genom de rollförväntningar som finns på läkaryrket 

och läkarens egen identitet och självvärdering. Författarna påstår att arbetsuppgifter 

som bekräftar den professionella bilden av läkaryrket tenderar att bidra till högre 

självvärdering och stärker därmed Jaget. Uppgifter som däremot inte är förenliga med 

den professionella rollen tenderar att skapa stressorer och kan hota individens identitet. 

Författarnas teori pekar på två olika former av ”illegitima arbetsuppgifter”. Det ena 

kallas för ”onödiga arbetsuppgifter”, vilket avser situationer då individen uppfattar att 

uppgifterna inte alls behöver göras eller som kunde ha gjorts om organiseringen såg 

annorlunda ut. Den andra kategorin kallas för ”oskäliga arbetsuppgifter” och syftar på 

de arbetsuppgifter som ligger utanför individens roll och som därmed borde utföras av 

någon annan med kompetens för just det området.26 

 

Även Aronsson, Härenstam och Bejerot har använt sig av Karaseks och Theorells teori 

om krav-kontroll. Författarna har dock gjort en ny tolkningsmodell av teorin för att 

förstå sig på stress. De menar att illegitima arbetsuppgifter kan vara ett uttryck för en 

låg kontroll över sin arbetssituation. Med ovanstående bakgrund ämnar författarnas 

studie undersöka ”förekomsten av illegitima arbetsuppgifter i läkarens arbete och 

sambandet mellan illegitima arbetsuppgifter och utmattning”. Detta har genomförts 

genom en enkät på ett slumpmässigt urval av tio procent av Läkarförbundets 

medlemmar i Sverige som motsvarar ca 1500 läkare av både kvinnligt och manligt kön. 

Författarna kommer fram till att risken för stress och utmattning femfaldigades för dem 

som upplevde att de hade arbetsuppgifter som var oskäliga eller onödiga. Över 50 

procent av respondenterna upplevde att de var utmattade efter en arbetsdag och över 37 

procent angav att de ofta upplever sig pressade till mer än vad de klarar av.27 

 

 

26  Aronsson, Bejerot & Härenstam (2012) Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare. 

Läkartidningen. 

27  ibid 
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Aronsson, Härenstam och Bejerot bidrar till en ny syn på vad som kan generera stress 

och menar att arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i arbetsrollen bidrar till en högre 

självupplevd stressnivå. Författarnas studie har dessutom bidragit till en större och 

bredare syn på arbetsrelaterad stress och en utvecklad version av Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-modell. I samband med att samtliga respondenter i min 

undersökning angett att de utför uppgifter som inte ingår i deras arbetsroll är Aronsson, 

Härenstam och Bejerots studie till användning vid analysen av uppsatsens empiri.  
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5. Metod  

I följande kapitel presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt och metodval för att 

besvara forskningsfrågorna. Kapitlet kommer även redogöra för den kodning och 

tematisering som genomförts av materialet. Slutligen kommer en problematisering av 

forskningsfältet att redovisas. 

 

5.1 Val av metod 

Denna studie ämnar undersöka respondenternas subjektiva upplevelser av stress i den 

psykosociala arbetsmiljön på vikariepoolen. Jag är i denna studie även intresserad av 

att förstå respondenternas egen mening och upplevelse av stress i relation till krav, 

kontroll, ansträngning och belöning. För att kunna besvara studiens huvudsakliga syfte 

är en kvalitativ ansats i form av intervjuer bäst lämpad. Detta är något som inte hade 

varit troligt att genomföra om studien endast utgått från en kvantitativ metod. Med en 

kvantitativ metod hade man riskerat att förlora djup, upplevelse och mening vid 

respondenternas svar. Det hade även varit svårt att få uttömmande eller mättande svar 

för att besvara studiens forskningsfrågor.28  

 

5.2 Urval 

Studiens urval består av fyra bemanningsassistenter som arbetar på en vikariepool inom 

en kommunal verksamhet för funktionshinderområdet. Tillsammans utgör 

respondenterna fyra femtedelar av vikariepoolens bemanningsassistenter (den femte 

arbetar dock endast mycket sällan). Samtliga respondenter har i stort sett samma 

arbetsuppgifter och arbetar i ett gemensamt kontorsrum. Nedan kommer de intervjuade 

att kortfattat presenteras: 

 

 Respondent 1: Lisa är en kvinna som är fast anställd på vikariepoolen och 

arbetar heltid på verksamheten.  

 Respondent 2: Felix är en manlig bemanningsassistent som arbetar extra på 

vikariepoolen och är timanställd. 

 Respondent 3: Maria är en kvinna som är timanställd på verksamheten.  

 

28  Trost (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur AB. s 32 
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 Respondent 4: Ingrid, en kvinna som är fast anställd och arbetar heltid på 

verksamheten.  

 

5.3 Praktiskt genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes informerade och hämtade jag godkännande från 

vikariepoolens chef. Därefter frågade jag personalen om att delta i studien, då jag också 

upplyste om intervjuernas beskaffenhet, såsom längd, syfte, min roll och de 

forskningsetiska aspekter som var aktuella. Sedan bestämdes tid och plats. Tre av 

intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på verksamheten och den sista intervjun i 

ett grupprum på ett bibliotek. Intervjuerna gjordes i ett semistrukturerat format (se 

Bilaga) för att få en förklarande förståelse för respondenternas upplevelser och 

livsvärld. Intervjun började med några inledande frågor om arbetstagarnas bakgrund 

och arbetsuppgifter som var väl förberedda före genomförandet. Sedan ställdes frågor 

om stress i relation till arbetet för att kunna besvara studiens problemställningar. Genom 

denna metod får forskaren även möjlighet till att ställa följdfrågor för att komma åt 

respondenternas tankegångar.29 Intervjuerna tog ca 35–40 minuter och spelades in med 

hjälp av mobilverktyg. Sedan gjordes en transkribering av de genomförda intervjuerna 

som sedan skrevs ut vid bearbetning av kodning och tematisering. 

 

5.4 Kodning och analys 

Till en början transkriberades de fyra intervjuerna för att underlätta min bearbetning av 

tematiseringen. Detta är något Hjerm m.fl. förespråkar, men menar att forskaren till en 

början måste hitta koder i materialet, det vill säga något som representerar eller 

förklarar vad något är. Författarna menar att man genom denna metod har lättare för att 

studera hur koderna relateras till varandra och om man finner några övergripande drag 

av dessa som sedan kan bli större teman.30 Med bakgrund till detta jämfördes varje 

respondents ämne (d.v.s. koder) med varandra för att undersöka om det föreligger 

likheter och skillnader i arbetstagarnas upplevelser. Det är vid det här laget som 

 

29  Aspers, (2011) Etnografiska metoder - Att förstå och förklara samtiden. 2:a uppl. Liber. 

Stockholm. s 143 

30  Hjerm, Lindgren, & Nilsson (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2 uppl.) 

Stockholm. Gleerups. s 72-73 
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övergripande teman uppenbarades och delades in i tre kategorier: roll-oklarhet, 

information/kommunikation och feedback/uppskattning, och som utgör grunden för 

den senare analysen i studien.  

 

Hjerm m.fl. förespråkar även ett pendlande mellan induktion och deduktion, d.v.s. 

abduktion. Detta har varit en grundläggande del i studiens genomförande. Jag har till 

en början under kodningen arbetat induktivt då jag utgått från mitt material och de 

befintliga frågeställningarna. Jag har även använt mig av de teoretiska 

utgångspunkterna vid både formuleringen av problemställningarna och intervjuguiden, 

samt vid analys av materialet och vid kodningen av materialet, det vill säga arbetat 

deduktivt.31 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

När forskning utförs finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till för att de medverkande 

inte skall komma till skada eller känna sig kränkta, både under och efter 

undersökningen. Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska principer att ta hänsyn 

till vid forskning:  

1) Konfidentialitet som innebär en anonymisering av information som skulle kunna 

identifiera aktören. 32  För att ta hänsyn till denna aspekt har de medverkande 

respondenterna i studien blivit informerade om att deras personliga uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt. De inspelningar som genomfördes vid intervjuerna har 

dessutom raderats efter transkribering av materialet. Jag har därvidlag dessutom valt att 

inte heller avslöja kommunens namn. 

2) Informationskravet syftar till att informera de medverkande om studiens syfte och 

undersökningens upplägg.33 För att ta hänsyn till detta har respondenterna i god tid 

blivit muntligt informerade om studiens syfte, handling, problemställning och upplägg. 

3) Samtyckeskravet innebär att de medverkande i undersökningen ska ha rätt till att 

bestämma om och hur länge och på vilka villkor de skall delta. De ska även kunna 

avböja sin medverkan om de vill. 34  Samtlig ovanstående information har 

 

31  ibid, s 72 

32  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). s 12 

33            ibid, s 7 

34  ibid, s 9 



 

19 

 

respondenterna blivit tilldelade. De har även, som tidigare nämnt, blivit muntligt 

tillfrågade om de vill delta i undersökningen. 

4) Jag har även tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att upplysa respondenterna att 

studien endast används för forskningsändamål och inget annat.35 Detta är en viktig 

aspekt då jag arbetar på verksamheten och inte ämnar peka ut arbetsplatsen som dålig.  

 

5.6 Problematisering av fältet  

Det är även av vikt att problematisera mitt förhållande till bemanningsassistenterna och 

vikariepoolen då jag som forskare tillhör det undersökta fältet. På vikariepoolen arbetar 

jag främst med rekrytering, men även med bemanning när det finns ett behov. Mina 

tidigare kontakter med organisationen innebär således flera tänkbara problem med 

denna undersökning. Ett sådant problemområde är att mina egna erfarenheter som 

bemanningsassistent färgar min undersökning, både vad gäller mina frågor och min 

tolkning av svaren. För att försöka motverka detta har jag låtit min handledare gå 

igenom och godkänna mina frågor i förväg (se bilaga). Frågorna i intervjuerna är 

skrivna för att ge respondenterna stort utrymme att prata fritt, snarare än att framkalla 

en dialog, då jag skulle kunna påverka svaren i större grad. De inledande frågorna 

kretsar kring deras bakgrund för att respondenterna skulle komma in i en trygg och 

avslappnad stämning.36 Jag har även spelat in respondenternas svar för att i efterhand 

kunna transkribera dessa, snarare än att förlita mig på anteckningar, och har därför 

kunnat kontrollera att mina upplevelser stämmer överens med vad som egentligen 

sades.  

 

5.6.1 Trovärdighet  

Hur min roll som en del av arbetsgruppen påverkat respondenternas svar är delvis 

avgörande för undersökningens trovärdighet. Detta problem har jag försökt undvika 

genom att tala om för respondenterna att inte bemöta mig som om jag vore en 

arbetskollega utan som snarare som en student vars syfte är att genomföra en 

undersökning. Respondenterna svar var att de ska försöka förbise min yrkesroll på 

 

35  ibid, s 14 

36  Aspers (2011) Etnografiska metoder - Att förstå och förklara samtiden. 2:a uppl. Liber. 

Stockholm. s 96 
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arbetsplatsen. På grund av vår tidigare relation, vår gemensamma arbetsplats och de 

känsliga frågorna var det dock en risk att respondenterna skulle ljuga, förtiga eller på 

annat sätt felrepresentera arbetsplatsen eller uppgifterna. Min upplevelse är dock att de 

svarat så noggrant de har kunnat, och att de i väldigt låg grad verkar ha påverkats av 

vår tidigare relation. Jag har inte heller kunnat upptäcka några motsägelser i svaren som 

skulle tyda på lögner, och som bekant med arbetsuppgifterna har jag kunnat 

genomskåda eventuella förtiganden. För att ytterligare förstärka mitt avstånd från 

respondenterna har jag varit noggrann med att skilja mitt beteende som forskare från 

det beteende jag använder under arbetspass där. Vi valde en trygg och privat plats för 

samtalen, och jag begränsade mig till att ställa frågor och observera, snarare än att delta. 

Min roll under intervjugenomförandet bekräftas av inspelningarna, där min röst enbart 

förekommer då jag ställer frågorna i formuläret. Att en annan intervjuare hade fått svar 

som skiljer sig avsevärt från de svar respondenterna gav mig finner jag närmast 

uteslutet, och att ett annat mönster i svaren från de fyra respondenterna skulle framträda 

är högst otroligt. 

 

Min närhet till ämnet har dock vissa fördelar. Aspers menar till exempel att förkunskap 

och förförståelse av ett fält är nödvändig för att förstå aktörerna. Utan denna kunskap, 

erfarenhet och förförståelse skulle forskaren vara vilse och inte förstå något av det som 

sker. Men genom att forskaren, till skillnad från aktören, läser sig in på teori blir 

förförståelsen även teoretisk. Man måste helt enkelt kombinera den vetenskapliga 

attityden med den vardagliga förståelsen för att på bästa sätt förstå sig på fältet, d.v.s. 

det som undersöks. 37  Med bakgrund av detta kan även mitt förhållande till 

arbetsgruppen vara gynnande vid analysen av empirin. Exempelvis har det varit en 

fördel att kunna terminologi och att kunna begagna sig av vikariepoolens programvara 

för att ta fram siffror för arbetsbelastning. Denna närhet till materialet och 

respondenterna har dock varit svår för mig också, eftersom det delvis har varit 

problematiskt att avgöra vad som är mina förkunskaper och vad respondenterna har 

svarat. Jag har i förekommande fall försökt att be om förtydligande från respondenterna.  

 

37  Ibid, s 38-39 



 

21 

 

6. Resultat och analys 

Ambitionen att besvara frågeställningarna kring bemanningsassistenternas upplevelse 

av arbetsrelaterad stress utifrån krav, kontroll, ansträngning och belöning hanteras i 

detta kapitel. Nedan kommer studiens empiri att presenteras och analyseras med hjälp 

av de tidigare definierade teorierna, det vill säga Karaseks och Theorells krav-kontroll 

modell, Siegrists ansträngning-belöningsmodell samt Bronners och Levis teori om 

emotionell trygghet (som innefattas av information, kommunikation och roll-oklarhet). 

Respondenterna har fått fingrade namn, detta för att upprätthålla de forskningsetiska 

principerna. Inledningsvis kommer jag presentera resultaten vad gäller stress i 

allmänhet. Därefter har empiriska materialet delats upp i tre centrala teman som 

observerats vid kodningen av materialet, det vill säga: roll-oklarhet, 

kommunikation/information och uppskattning/feedback. Dessutom har jag av 

tydlighetsskäl brutit ut frågan om eventuell delegering i ett eget avsnitt, eftersom det 

upptar så stor plats i intervjumaterialet.  

 

Vidare har min undersökning även ett visst intresse att analysera hur respondenternas 

upplevelse av stress i relation till krav, kontroll, ansträngning och belöning skiljer sig 

åt beroende på deras anställningsformer, något jag återkommer till flera gånger i detta 

avsnitt.  I förhållande till det ovannämnda kommer det att under varje rubrik presenteras 

en diskussionsdel som berör respondenternas anställningsformer.  

 

6.1 Stress 

Samtliga respondenter har tydligt framfört att de upplever sig stressade på arbetet. I 

intervjuerna har de berättat att detta mer eller mindre beror på liknande faktorer. Maria 

uttrycker sig exempelvis så här: 

 

”Jag blir oftast stressad när vi framförallt får ett pass som inte går att 

bemanna. Det innebär oftast att vi kommer att behöva jobba över vår 

ordinarie arbetstid tills det är bemannat. […] Det jag uppskattar minst 

är väl svårigheten i att inte hitta vikarier. När det inte finns personal att 

ta till, vikarier tackar nej eller annat. När klockan går och man vet att 

brukaren eller enheten står utan hjälp samt att man oftast är hjälplös då 

vi många gånger är bundna av enhetschefers beslut.” 
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Övriga respondenter har uttryckt sig likartat. Arbetsuppgifterna kan enligt 

respondenternas svar ge upphov till stress, detta då de utförs under tidspress. Kraven på 

att uppgifterna verkställs kommer utifrån (från brukare och enheter), medan kontrollen 

över utförandet också delvis ligger utanför bemanningsassistenterna (hos enhetschefer). 

Utgår man från Karaseks och Theorells modell om krav-kontroll upplever samtliga 

respondenter att kraven är höga, det vill säga att de i en stressad miljö måste genomföra 

uppdrag där de samtidigt har låg kontroll över sin egen arbetssituation (denna 

arbetsform kallar författarna för högstressarbeten).38  

 

Ett enkelt sätt att avgöra om det stämmer är att se till det motsatta, det vill säga om 

stressen sjunker när uppdraget utförts. Ett ytterligare citat från Maria antyder att det 

åtminstone delvis är på det sättet: 

 

”Det jag uppskattar mest i arbetet är kontakten med människorna. Rent 

arbetsmässigt så är det kontakten med vikarierna och den 

tillfredsställelse man får när man bemannat ett pass.” 

Med andra ord tyder Marias svar på att en genomförd uppgift bidrar till att sänka 

stressnivåerna. Då det är lätt att bemanna, till exempel när bemanningsassistenterna 

lyckas ha god framförhållning (på grund av planerad ledighet mm), går det kort tid 

mellan gångerna respondenterna rapporterar att de kan gå vidare med mindre stress till 

nästa uppgift. När det av olika skäl inte går att ha samma framförhållning, blir stressen 

högre. Flera av respondenterna säger dessutom att framförhållningen blir sämre 

kumulativt, d.v.s. att några olösta bemanningar kan orsaka fler obemannade timmar, 

något som då betyder att de behöver chefers tillstånd för att beordra in fastanställda. 

Detta innebär ytterligare stress på grund av kontrollförlust. Maria kommenterar stressen 

som uppstår när hon inte har kontroll: 

 

”Jo, man måste ju vara trevlig och tänka på service, det är ju såklart ett 

krav. Jag tycker att det är ett rimligt krav. Men det blir dock jobbigt när 

krav eller förväntningar ställs av bland annat enhetschefer när det är de 

 

38  Karasek & Theorell (1990) Healthy Work: Stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York. Basic Books Inc. s 32-33 
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som har den främsta kontrollen. Ibland kan jag känna att jag inte har 

någon kontroll då jag inte vet vem som gör vad. Det är så lätt att gå 

över gränserna. Ibland hinner man dessutom inte arbeta framåt och 

genomföra de tänkta arbetsuppgifterna.” 

Maria antyder att det framför allt är förlusten av kontroll som frustrerar henne. Lisa, 

däremot, säger: 

 

”Alltså, jag anser att de krav som ställs är alldeles för höga. Jag menar, 

enhetscheferna förväntar sig många gånger att vi ska göra deras jobb 

och att vi ska lösa alla problem som finns. Men vissa förstår inte att vi 

är människor i arbetet och behöver hjälp på vägen. Men det är sällan 

någon tänker på det. Enheterna vill bara se oss leverera.” 

Lisas svar stämmer överens med Bronner och Levis teori om emotionell trygghet: det 

är roll-oklarhet och brist på information som orsakas av kommunikationsproblem, 

vilket förvärrar de höga kraven på henne, som ligger bakom hennes stress.  

 

En av de fyra respondenterna visar ett avvikande mönster från det tidigare nämnda, att 

bli stressad över de höga kraven och den låga kontrollen. Felix visar istället indikationer 

på att känna sig stressad över andra faktorer, att han snarare blir stressad av ”att arbetet 

inte är utmanande eller stimulerande, man tappar liksom motivation. Man gör samma 

sak om och om igen”. Denna form av stress kallas av Karasek och Theorell för passiva 

arbeten, vilket innebär att det finns för låga krav i arbetet samtidigt som 

handlingsutrymmet och kontrollen är låg. Detta har sin konsekvens i låg motivation och 

avsaknad av stimulans, vilket oftast resulterar i minskad produktivitet. Minskad 

produktivitet kan lika väl som ökade krav orsaka stress.39  

 

6.2 Roll-oklarhet 

Samtliga respondenter anser att de i sin helhet vet vad deras arbetsuppgifter som 

bemanningsassistent innefattar: att bemanna tomma pass. Men respondenterna har 

 

39  ibid, s 36-37 
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tydliggjort att det är mycket mer som tillkommer under arbetstidens gång. Maria 

beskriver det så här: 

 

”Det är klart att jag vet vad som behöver göras i grunden, jag ska ju se 

till att bemanna på tomma pass. Men ibland är det ju liksom frågan om 

hur jag ska göra det, behöver jag fråga någon eller kan jag göra det 

själv? Sånt leder till stress, särskilt när man sitter och väntar på en 

enhetschef eller något behövs men den sitter på möte och jag inte kan 

fråga. Då kan man bli stressad.”  

Lisa uttrycker sig på ett liknande sätt: 

 

”Jag vet inte alltid vad jag ska göra. Min definition av 

bemanningsassistent är ju inte detsamma som jag fick till mig att jag 

ska göra från början. Många gånger är jag en sekreterare för diverse 

enhetschefer.. och nej jag kallar det inte för service, jag kallar det för 

att göra någon annans skitgöra.” 

Felix har ett svar som följer mönstret: 

 

”Det handlar ju om att bemanna pass. [...] Det dyker ju upp situationer 

där det inte är tydligt vem som ska göra vad. Om det är arbetsledaren 

på enheten som ska lösa det, enhetschefen, vi bemanningsassistenter 

eller vår enhetschef. Det kan röra sig om så små saker som att registrera 

saker i systemet eller uppdatera information om olika brukare i vårt 

system. Det är flera saker som inte blivit gjorda ännu, och det är nog 

för att vi inte vet vem som ska göra. Det är som händerna mellan 

handfatet liksom. Ingen tar tag i det.” 

Lisas uppfattning tycks vara att arbetet innehåller fler och delvis andra arbetsuppgifter 

än vad som ursprungligen aviserats, medan Felix anmärker på att det inte är klarlagt 

vem som ska utföra specifika arbetsuppgifter vid särskilda tidpunkter. Övriga 

respondenter uttrycker sig på liknande sätt. Ingen av dem avviker i det hänseendet. De 

förklarar att de känner frustration i att inte veta vad de har befogenhet att göra och hur 
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det skall göras. Ett exempel som respondenterna upprepade gånger tagit upp är 

maktlösheten i att inte kunna beordra in ordinarie personal utan att en enhetschef är 

närvarande. Detta är något som respondenterna upplever är väldigt stressande och kan  

ses stämma med Bronners och Levis teori om roll-otydlighet i relation till 

arbetsrelaterad stress. För att kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns 

på arbetstagaren måste individen känna till innehållet av sin roll. Om denna vetskap 

inte finns ökar sannolikheten för en ökad stressnivå.40  

 

Efter vidare analys kan respondenternas svar även förstås genom Karaseks och 

Theorells teori om krav-kontroll. Att respondenterna inte har en tydlig rollfördelning 

kan vara ett uttryck för en låg kontroll över sin arbetssituation. Roll-oklarhet innebär 

dessutom att respondenterna inte riktigt vet vilka krav som ställs på de samtidigt som 

de förväntas leverera och ha kontroll över arbetssituationen, vilket i sin tur skapar en 

obalans som genererar stress och frustration. Denna typ av arbetsform kallar författarna, 

som tidigare nämnts, för högstressarbeten.41 Vidare är det även viktigt att analysera hur 

inflytandet i arbetet skiljer sig åt beroende på den anställningsform respondenterna har, 

vilket därmed kan påverka den mängd kontroll arbetstagarna besitter. Personal som är 

fast anställda på vikariepoolen verkar i högre utsträckning delta i verksamhetsmöten 

och får dessutom uppdaterad information om verksamhetsförändringar. Tittar man å 

andra sidan på timanställdas upplevelser av mängden kontroll och inflytande i 

verksamheten uppenbaras ett flertal skillnader. Några exempel på detta är Felix och 

Marias svar:  

 

”Jag får sällan information om vad som händer på verksamheten, 

exempelvis om någon personal slutat, brukare gått bort osv” - Felix 

”Jag får aldrig vara med på möten som rör verksamheten eller 

arbetsgruppen, vilket jag anser är viktigt då viktig information går 

 

40  Bronner & Levi (1973) Stress i arbetslivet - medicinska och psykologiska synpunkter på 

arbetslivets stress. Stockholm. Personaladministrativa rådet. s 82 

41  Karasek & Theorell (1990) Healthy Work: Stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York. Basic Books Inc. s 32-33 
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förlorad. Jag förstår inte varför det är så. Systemet är väldigt hierarkiskt 

beroende på om man är fastanställd eller inte” - Maria 

Med andra ord skiljer sig innehållet av kontroll och dess inflytande i verksamheten åt 

beroende på anställningsformerna. Även om fast anställd personal uttrycker att det 

existerar en otydlig rollfördelning och att kontrollen över arbetssituationen är låg får de 

ändå i högre utsträckning delta i frågor som rör verksamheten och deras arbetsuppgifter 

än om de vore timanställda. 

 

6.3 Kommunikation/information 

På frågan om hur kommunikationen i arbetsgruppen fungerar svarar alla respondenter 

någorlunda lika. På ett gemensamt plan anser respondenterna att kommunikationen 

skiljer sig åt beroende på dag, tid och arbetsbelastning. Däremot bedömer de vikten av 

kommunikation olika. De timanställda upplever mer stress när kommunikationen 

brister. Skillnaderna är dock små. Ingrid, som är fastanställd, säger: 

 

”Jag får vara med på det vi kallar APT. Där får vi oftast uppgifter om 

ändringar som skett bland verksamheterna eller när det gäller frågor 

som berör våra arbetsuppgifter. Vi blir ofta tillfrågade om dessa 

planerade ändringarna borde genomföras och om vi har några 

synpunkter kring arbetet/verksamheterna eller arbetsmiljön rent 

generellt. Som sagt, det är bara fast anställda som får vara med här.” 

Även om Ingrid får vara med på mötena, ser hon alltså problemen för de timanställda 

med att information delvis undanhålls dem. 

 

Det har dessutom framgått att respondenterna är dåliga på att informera varandra om 

det arbete de utför och om uppdragens status. Felix säger: 

 

”Jag tycker att kommunikationen är bra ibland. Däremot märker jag att 

ju att våra uppgifter hör ihop och att jag inte alltid har kännedom om 

vad mina kollegor sysslar med. Det gör det särskilt svårt när jag sen 

behöver ta över det berörda obemannade passet från min kollega då jag 

inte alls blivit informerad om hanteringen av denna. Jag vet att det inte 
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går att punkta upp våra arbetsuppgifter, men det hade ändå varit bra 

med lite struktur och bättre kommunikation sinsemellan.”  

Felix citat ger här ett exempel på när informationsöverföring är extra nödvändig: när 

ett uppdrag spänner över flera bemanningsassistenter. Det här exemplet återkommer 

hos flera av respondenterna. De menar att den bristande informationen är problematisk 

då alla inkommande uppdrag behandlas av samtliga bemanningsassistenter och inte 

bara av en. Således skapas och förstärks den redan befintliga stressen. För att förklara 

stressen som byggs upp i sådana situationer är det betydelsefullt att ta hänsyn till 

Bonners och Levis teorier om information och kommunikation. Författarna menar att 

arbetstagaren inte ska behöva gissa sig till vad som ska göras i arbetet. Av denna 

anledning är en grundläggande del för en stressfri arbetsplats en god, rak och tydlig 

kommunikation.42  

 

Något som betonats av de timanställda respondenterna är fast anställd personals stora 

möjlighet till att göra som de vill utan att dela med sig av vad som görs och vad som 

har gjorts. De timanställda har även i relation till det ovannämnda berättat att de ofta 

känner sig ifrågasatta av fast anställd personal när de utför olika uppdrag. Med 

bakgrund av detta verkar fast anställd personal besitta en högre makt och kontroll över 

arbetet i jämförelse till de timanställda. Man skulle då kunna påstå att fastanställda 

inkluderas i det Karasek och Theorell kallar för aktiva arbeten, det vill säga en 

arbetsform där det finns höga krav och hög kontroll. Vid närmare analys kategoriseras 

inte fast anställd personal av detta då denna arbetsform oftast innebär positiva 

psykologiska effekter på individen och en låg stressnivå.43 Dock kvarstår faktum att 

fastanställda upplever sig väldigt stressade i arbetet. De upplever även att kontrollen 

över arbetssituationen är låg och kan förklaras av Lisas nedannämnda svar: 

 

 

42  Bronner & Levi (1973) Stress i arbetslivet - medicinska och psykologiska synpunkter på 

arbetslivets stress. Stockholm. Personaladministrativa rådet. s 80, 83 

43  Karasek & Theorell (1990) Healthy Work: Stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York. Basic Books Inc.  s 35 
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”När det gäller kontroll så brukar det kännas bristande vid en situation 

då vi måste beordra in ordinarie personal men är bundna till en 

enhetschef. Det händer väldigt ofta.” 

Detta gäller, som tidigare nämnts, även för de timanställda respondenterna. Det är dock 

fler faktorer som upplevs stressande vid frågan om kontroll än mandat för att beordra 

in. Några exempel på dessa faktorer är bristande information, kommunikation, 

inflytande i arbetet (deltagande i möten) mm. Felix säger: 

 

”Hade vi mer information hade vi kunnat utföra arbetet mer 

effektivt…men nu slösar vi tid för att vi inte fått rätt verktyg.”  

Detta är dessutom något Ingrid, som är fast anställd, också problematiserar och säger: 

 

”Information om förändringar måste skrivas ner eller komma fram på 

något sätt till de timanställda då de inte är här varje dag. Jag har lyft 

upp det här, men det blir aldrig av.” 

Att Ingrid, i egenskap av fast anställd, tar upp ett problem som rimligen drabbar de 

timanställda mest, betyder att situationen är känd bland kollegorna. Detta i sin tur 

antyder att kollegorna informerar varandra om uppkomna situationer, men att de på 

grund av låg kontroll över sin situation inte kan lösa problemet. Den här situationen 

nämns så ofta av respondenterna att jag har gett det ett eget avsnitt för att kunna 

analysera det problemet djupare.  

 

6.4 Eventuell delegering 

Alla respondenter nämner att processen i dagsläget för bemanning är komplicerad när 

vikarier tackat nej till ett pass. Om ett pass inte går att bemanna genom en timanställd 

måste ordinarie personal på den berörda verksamheten beordras in. Detta har 

bemanningsassistenterna inte mandat till att göra, utan de måste kontakta ansvarig chef 

för inbeordring av ordinarie personal. Problem uppstår när denna chef inte är anträffbar, 

till exempel på grund av möten, och det berörda passet startar inom kort tid, i vissa fall 

inom så lite som någon timme. Detta leder, enligt respondenterna, i sin tur till kraftiga 

stressreaktioner och en spänd arbetsmiljö. Lisa säger: 
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”Jag blir så sjukt stressad då jag ringer och frågar ordinarie personal om 

de kan tänka sig att ta ett pass som jag inte kan bemanna med en 

timvikarie. Det är ju dubbelarbete för jag måste ändå ta i kontakt med 

enhetschef som då måste ringa till den personen och säga att personen 

blir inbeordrad. Det är ju så dumt och tidskrävande. I så fall borde vi 

befogenheten till att beordra in själva, särskilt eftersom att vi är så 

extremt bundna till alla enhetschefer som inte alltid är nära till hands.” 

Här kan vi se att självbestämmande (låg kontroll) inte enbart är en fråga om självkänsla, 

utan försenar beslut, vilket får konsekvenser för såväl timanställda som fastanställda. 

Detta resultat stämmer överens med Kecklund, Dahlgren, och Åkerstedts slutsatser 

efter att ha studerat förtroendearbetstid, och Karasek och Theorells krav-kontroll-

modell, med höga krav och låg kontroll.  

 

Det är dock inte endast vid inbeordring av fast anställda som respondenterna känner sig 

stressade. Ingrid säger: 

 

”Det jag tycker begränsar mitt arbete är att enhetscheferna inte är så 

tydliga, de har ju sina saker att göra, oftast hinner de inte hjälpa oss. 

Men vi behöver oftast deras hjälp, inte bara vid inbeordring utan också 

vid råd eller frågor om de anställda på deras verksamheter.” 

Här är det också frågan om roll-oklarhet som förutom den låga kontrollen över de egna 

arbetsuppgifterna som gör situationen mer stressande för respondenterna. Ingrids citat 

nämner dessutom att informationsbehovet är större än tillgången, vilket också är en 

stressfaktor, i enlighet med Bronner och Levis teori om emotionell trygghet. 

 

6.5 Uppskattning/feedback 

På frågan om respondenterna upplever att de får feedback eller uppskattning när de 

genomfört ett svårhanterat uppdrag svarar samtliga respondenter att det är bristande. 

Ingrid förklarar exempelvis: 
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”Jag känner mig inte alltid uppskattad för att vi i gruppen inte ger 

varandra komplimanger eller säger 'vad bra' till varandra när vi lyckas 

bemanna. Det är bra för att vi står ju varandra närmast. Vi kan här 

ibland vara ironiska., och säga 'du kunde egentligen', vilket får mig att 

skratta. Det är så roligt och avslappnande att vi kan skämta bort saker 

och ting. Men absolut, ibland kan vi under stressade tider vara lite vassa 

mot varandra och även aah... köra över varandra istället för att ge 

komplimanger... men jag tycker inte att det är ett stort problem i 

gruppen.”  

Den interna relationen mellan kollegorna är alltså här viktig för Ingrid som ett sätt för 

att sänka stressnivåerna. Att gruppen använder ett ironiskt sätt att berömma varandra är 

också ett tecken på det sociala stödet som Karasek och Theorell tar upp som en 

lugnande faktor. Gruppen respondenter är dock självkritisk, vilket Maria visar tecken 

på: 

”Man får inget beröm från kollegor. Tvärtom. De är väldigt duktiga på 

att påpeka att man gjort fel, men inga beröm. Man borde verkligen ge 

mer beröm. Från chefen har jag fått det verbalt där chefen sagt 'bra 

gjort'. Det skulle vara skönt att höra någon gång ibland att man gjort ett 

bra jobb. En klapp på axeln räcker gott och väl.” 

Här presenteras bristen på uppskattning som något som också finns mellan kollegorna, 

snarare än från chefers håll. Siegrists modell för hur skillnaderna mellan ansträngning 

och belöningar kan orsaka stress är tydligt skönjbar i den typen av resonemang. 

 

Respondenterna har även förklarat hur det uppstår negativ energi i arbetsmiljön när det 

är stressigt på arbetet. Två av respondenterna (de timanställda) beskriver, som tidigare 

nämnts, att de snarare blir ifrågasatta när de genomför olika uppdrag och att det alltid 

ska vara någon som intar en översittarroll. Ifrågasättandet utgör i sig ett form av försök 

från de fast anställda att få kontroll, uppger respondenterna, något som ökar stressen, i 

enlighet med Karasek och Theorells krav-kontroll-modell. 

 

Alla respondenter poängterar att det ibland är en skämtsam jargong i arbetsgruppen. 

Här går det enkelt att se att det sociala stöd som Karasek och Theorells nämner är av 
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vikt för att sänka stressnivåerna, särskilt den andra betydelsen av begreppet: ”Socialt 

stöd som en resurs för att modifiera genomslagskraften i arbetsbelastningen.” Det har 

dock konstaterats av flera respondenter att den skämtsamma stämningen inte infinner 

sig under stressade situationer utan endast ”vid lunchbordet någon gång” (Maria). 

Bristen på humor vid stressade situationer är inte bara ett tecken på att stressnivån är 

hög, utan också ett symptom på att gruppens sammanhållning inte är så stark. Ingen av 

respondenterna har dock kommenterat att arbetsmiljön bland kollegorna är utan 

vänlighet eller samarbete, utan endast att stressnivåerna är så höga att kollegorna väntar 

med aktiviteter som inte är arbetsfokuserade till rasterna. På lång sikt innebär det här 

enligt Karasek och Theorells modell om socialt stöd lägre nivåer av tillfredsställelse 

med arbetsuppgifterna och kollegorna. Utifrån Karaseks och Theorells teori om krav-

kontroll är socialt stöd i form av grupptillhörighet, god stämning och sammanhållning 

en grundläggande förutsättning för att motverka stress. I och med att detta, enligt 

samtliga respondenter, brister råder det en spänd stämning i arbetsmiljön, vilket i sin 

tur genererar stress. Det sociala stödet i Karasek och Theorells modell inkluderar även 

att feedback minskar arbetsbelastningen, något som inte heller anses genomförs 

tillräckligt i arbetsgruppen, enligt samtliga respondenter.44 

 

Utgår man från Siegrists ansträngning-belöningsmodell kan respondenternas 

frustration förklaras av att de inte får en god respons efter den insats eller ansträngning 

de lagt på ett uppdrag. Enligt teoretikern måste det finnas en god balansgång mellan 

den ansträngning som läggs på arbetet och den belöning arbetstagaren får i gengäld.45 

I detta fall handlar belöningen om den psykologiska aspekten som oftast innefattas av 

uppskattning, vilket samtliga respondenterna anser är bristande. Enligt den timanställda 

respondenten Maria skulle det ”vara skönt att höra någon gång ibland att man gjort ett 

bra jobb. En klapp på axeln räcker gott och väl”. På ett liknande sätt svarar den 

timanställde Felix ”att höra att man gör ett bra jobb skulle vara motiverande”. Även fast 

anställd personal berättar att det råder brist på uppskattning och feedback. Men till 

skillnad från de timanställda upplever fast anställd personal att de är nöjda med hur det 

 

44  Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg (2006) Gränslöst arbete – 

Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. Malmö. s 140-141 

45  Siegrist (1996) Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions. Journal of 

Occupational Health Psychology, 1 (1), 27-41. s 33 
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sociala stödet fungerar i arbetsgruppen. De timanställda menar också på att känsla av 

uppskattning ibland inträffar, men att detta i nästan alla avseenden kommer från chefen. 

Här finns det med andra ord en diskrepans mellan den förväntade belöningen och den 

upplevda belöningen. Detta går att ses i termer av ansträngning-belöning-modellen, där 

Siegrist beskriver vad som händer om det som anses vara en rimlig belöning skiljer sig 

från de yttre kraven (från arbetsgivarens sida i form av exempelvis lön, 

befordringsmöjligheter) och de inre kraven (från arbetstagarens upplevelse exempelvis 

uppskattning, god arbetsmiljö, mindre övertidsarbete etc.).  

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Sammantaget upplever de fyra respondenterna stress i arbetet i olika utsträckning. Den 

orsak som verkar spela störst roll vid uppkomsten av stress hos de fyra respondenterna 

är deras begränsade möjlighet till att hantera en situation där ordinarie personal behöver 

beordras in. Bemanningsassistenterna har inte befogenhet till att ta ett sådant beslut och 

är därför beroende av verksamheternas respektive enhetschefer som inte alltid är på 

plats. Respondenterna har framfört att de i en sådan situation känner sig extremt 

hjälplösa och frustrerade vilket i sin tur genererar stress.  I relation till detta har det även 

framkommit att arbetsuppgifterna och rollfördelningen bland respondenterna är 

otydliga vilket får respondenterna att chansa sig fram på vad som ska och inte skall 

göras. Därmed skapas luckor för enskilda arbetstagare att ta för sig mer än andra, vilket 

resulterar i att de därför får större kontroll över sin arbetssituation, och dessa luckor 

verkar i större grad påverka fast anställd personal på verksamheten.  

 

Samtliga respondenter har dessutom poängterat att informationskanalerna är dåliga, 

särskilt vad det gäller till de timanställda. Bristen på god information gör det svårare att 

agera med framförhållning och effektivitet, något som drabbar såväl 

bemanningsassistenterna och de timvikarier som kontaktas. Om man utgår ifrån att de 

timanställda vill göra ett lika gott arbete som de fastanställda, ökar kraven på dem och 

därmed stressen. Slutligen har samtliga respondenter tagit upp frustrationen och 

stressen i att inte få feedback och uppskattning efter en insats på ett uppdrag, vilket 

tycks trigga igång stress på arbetsplatsen. Det har även av min undersökning framgått 

skillnader i upplevelsen av uppskattning där de timanställda anser sig få mindre 

uppskattning än fast anställd personal på verksamheten.  
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7. Avslutande diskussion 

Denna studie har för avsikt att besvara hur krav och kontroll över sin arbetssituation 

kan generera stress och vilka faktorer i dessa två begrepp som verkar avgörande vid 

uppkomsten av stress. Ambitionen har även varit att undersöka om respondenterna 

upplever sig uppskattade efter en insats på ett uppdrag. Utifrån dessa frågeställningar 

har studiens syfte även haft respondenternas anställningsformer som ett 

diskussionsverktyg. Det har med andra ord varit intressant att undersöka om 

respondenternas upplevelse av kontroll och uppskattning skiljer sig åt beroende på den 

anställningsform de har. Studiens frågeställningar lyder som följande:  

 

 Hur kan faktorer som krav och kontroll över sin arbetssituation generera stress 

bland verksamhetens bemanningsassistenter?  

- Vilka faktorer i krav och kontroll är det som framkallar stress? 

 Hur kan respondenternas upplevelse av ansträngning i relation till dess 

medföljande belöning påverka deras självupplevda stress i arbetet? 

 

Denna studie ämnar endast undersöka respondenternas självupplevda stress på arbetet 

i relation till krav, kontroll, ansträngning och belöning och gör därmed inte följaktligen 

anspråk på att generalisera resultatet till populationen, det vill säga till 

bemanningsassistenter över lag. De tolkningar och resultat som presenterats 

representerar snarare respondenternas upplevelse av stress på sitt arbete. Nedan 

kommer studiens problemställningar att besvaras med hjälp av det resultat som 

framkommit och de presenterade teoretiska utgångspunkterna. Vidare kommer även det 

empiriska materialet att kopplas till studiens tidigare forskning, d.v.s. Gunnar 

Aronssons m.fl. studie om ”illegitima arbetsuppgifter”. Som avslutning på kapitlet 

kommer en problematisering av studiens metodologi att redogöras och förslag på 

framtida forskning att presenteras.  

 

7.1 Studiens syfte och frågeställningar 

För att kunna knuta an till forskningsfrågorna har studiens resultat visat att kraven på 

samtliga respondenter är höga medan kontrollen över deras arbetssituation är låg, vilket 

Karasek och Theorell kallar för högstressarbeten. En respondent, Felix, har dock visat 
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sig bli stressad över brist på utmaning och variation i arbetet, vilket snarare kan 

förklaras av det författarna kallar för passiva arbeten. 

 

Ett konkret exempel som väger tungt för samtliga respondenter är begränsningen i att 

inte kunna beordra in ordinarie personal vid en situation där ingen timanställd kan ta ett 

pass. Bemanningsassistenterna är istället beroende av chefsbeslut, vilket ibland inte är 

nära till hands. I vissa situationer har respondenterna inte tid till att vänta in respektive 

chef då arbetspasset som berörs kan starta om så kort tid som en timme. Detta är en av 

de större faktorerna till att respondenterna upplever sig ha en låg kontroll över arbetet. 

Denna arbetsbegränsning går även i hand med bemanningsassistenternas upplevelse av 

en otydlig rollfördelning, vilket också är en av de faktorer som genererar lägre kontroll 

över arbetssituationen. I enlighet med Bronners och Levis teori om roll-oklarhet 

upplever respondenterna sig stressade på grund av en otydlig rollfördelning där 

arbetsuppgifterna är oklara. Respondenterna förväntas med andra ord leverera i arbetet 

och ha kontroll över arbetssituationen trots sina begränsningar. Detta leder i sin tur till 

en obalans och frustration som genererar stress. Något som även har framförts i frågan 

om en otydlig rollfördelning är respondenternas upplevelser av att göra ”andra chefers 

skitgöra”. Bemanningsassistenterna får med andra ord genomföra arbetsuppgifter som 

de inte anser inkluderas i yrkesrollen, vilket skapar irritation och stress.  

 

I ljuset av uppsatsens tidigare forskning kan man här koppla respondenternas 

upplevelse av att göra ”andras jobb” med Aronssons m.fl. studie om ”illegitima 

arbetsuppgifter”. Författarna kommer fram till att onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter 

genererar utmattning och stress på en arbetsplats. Deras fokus är fokuserad på 

läkaryrket, men går att koppla till bemanningsassistenternas upplevelser på 

vikariepoolen. I detta fall skulle bemanningsassistenternas övriga arbetsuppgifter vara 

det författarna kallar för oskäliga, d.v.s. något som inte ingår i deras yrkesroll och som 

därför borde göras av någon annan, vilket i sin tur genererar stress.  

 

Samtliga respondenter har även poängterat bristen på uppskattning och feedback bland 

arbetskollegorna i relation till den insats de lägger i arbetet. Respondenterna, särskilt 

de timanställda, menar att det skulle vara motiverande och givande om arbetsgruppen 

hade uppmuntrat varandra i högre utsträckning. Som det ser ut i dagsläget anser 
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respondenterna att uppskattningen från arbetsgruppen är svag i förhållande till den 

insats de gör i arbetet. Detta är något som återigen kan förklaras med hjälp av Karaseks 

och Theorells teori om socialt stöd. Författarna menar att individer som tycks ha ett 

stort socialt stöd visar ansats till att inte utveckla stressreaktioner. Det sociala stödet 

syftar till kamratskap och en god sammanhållning i arbetet, vilket är bristande bland 

bemanningsassistenterna. Men detta dilemma går även att koppla till Siegrists 

ansträngning-belöningsmodell som menar att arbetstagaren måste få någon form av 

belöning, vare sig den är materiell (pengar) eller psykisk (uppskattning), för att 

arbetstagaren ska känna sig belåten, omtyckt och motiverad i arbetet, vilket i sin tur 

förhindrar stressreaktioner på en arbetsplats. Vid närmare analys visar även studiens 

resultat att de timanställdas upplevelser av uppskattning i gruppen tenderar att vara 

lägre än de fastanställdas. De timanställda känner sig snarare ifrågasatta när det 

genomför olika uppdrag i arbetet. Här kan man ställa sig frågan hur det kommer sig att 

fastanställd personal inte upplever sig ifrågasatta i arbetet. Kanske kan det bero på att 

de fastanställda har ett större handlingsutrymme där de kan genomföra sina 

arbetsuppgifter på sitt eget sätt utan att bli ifrågasatta? 

 

Utifrån resultatet har respondenterna, som tidigare nämnt, uttryckt att kontrollen i 

arbetet är lågt, men argumenten till antagandet skiljer sig åt beroende på arbetstagarnas 

anställningsform. Fast anställd personal syftar exempelvis främst på komplexiteten i att 

beordra in ordinarie personal medan de timanställda syftar på fler faktorer som brist på 

information, delaktighet och kommunikationen i arbetsgruppen. Fast anställd personal 

på vikariepoolen får exempelvis, till skillnad från de timanställda, delta i 

verksamhetsmöten och får uppdaterad information om förändringar som rör 

verksamheten. Vad det gäller kommunikationen, som också är en del av det sociala 

stödet, har det framgått som bristande av de fyra respondenterna. Genom en dålig 

kommunikations- och informationskanal tenderar arbetstagaren, både enligt Karaseks 

och Theorells teori om krav-kontroll samt Bronners och Levis teori om emotionell 

trygghet, att bli stressad. Karasek och Theorell menar även att dessa faktorer, d.v.s. ett 

gott informationsflöde och inflytande i arbetet, är något som är grunden för att ha en 

god kontroll över sin arbetssituation.  
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7.2 Metoddiskussion  

Nedan kommer en problematisering av studiens metodologi och dess tänkbara påverkan 

på studiens resultat att redogöras. Det är även aktuellt att problematisera valet av en 

kvalitativ undersökning då en kvantitativ ansats skulle ha bidragit till ett 

generaliserande resultat av respondenternas självupplevda stress i arbetet. Det har dock 

inte varit av intresse att generalisera resultatet till andra sammanhang. Syftet med 

uppsatsen har snarare varit att uppnå en djupare förståelse för de fyra respondenternas 

upplevelser av stress i relation till krav, kontroll, ansträngning och belöning.  

 

Vidare är det även svårhanterligt att i denna studie dra en slutsats om att 

respondenternas anställningsformer är en avgörande faktor för den mängd kontroll och 

uppskattning arbetstagarna besitter. Detta då det endast är fyra respondenter, varav två 

timanställda och två fastanställda, som undersöks. Om syftet med studien hade varit att 

dra en slutsats om anställningsformernas giltighet i respondenternas upplevelser hade 

urvalet av informanter behövt vara större. Av denna anledning är respondenternas 

anställningsformer, som tidigare nämnt, endast ett diskussionsverktyg i studien.  

 

7.2.1 Problematisering av intervjuerna  

Under metodavsnittet har jag beskrivit hur jag genomgående under studiens gång tänkt 

på vilka tänkbara faktorer som kan ha påverkat respondenternas svar vid 

intervjugenomförandet och vilka metoder jag har använt för att försöka minska dessa 

faktorer.  

 

Mina frågor var godkända av handledaren, men i och med att jag själv arbetar på 

vikariepoolen och är del av arbetsgruppen finns en risk till att respondenternas svar har 

begränsats. Jag hade farhågor om att de till och med skulle tala osanning för att dölja 

eller överdriva situationer i arbetet, möjligen för att de upplevt att intervjun försökt att 

ta fram känsliga uppgifter eller för att de velat undvika att vår relation skulle förändras. 

Det är dock betydelsefullt att beskriva att min upplevelse av respondenterna är att de 

inte kändes spända eller begränsade under intervjuerna. Jag upplevde snarare att 

samtliga respondenter var öppna, avslappnade och bekväma under intervjuerna, utan 

att förlora sin professionalitet och utan att försöka behandla mig som en kollega.  
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Resultatet kan även tänkas vinklas eller påverkas av min egen förförståelse och känslor 

i samband med att jag är en del av arbetsgruppen. Denna förförståelse är, som tidigare 

nämnt, något Aspers m.fl. anser är nödvändig för att forskaren ska förstå sig på 

undersökningsfältet och dess innehåll. Det är även av stor tyngdpunkt att poängtera att 

jag genomgående i studien och intervjugenomförandet försökt inta en neutral roll där 

alla mina känslor och åsikter exkluderats.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Denna studie har haft sitt fokus på att undersöka hur fyra bemanningsassistenter på en 

vikariepool upplever sig vara stressade i relation till kontroll, krav, ansträngning och 

belöning. För framtida forskning skulle det även vara intressant att bygga ut denna 

studie genom att utöka antalet respondenter för att varje individs svar inte skulle bli så 

tongivande. Exempelvis skulle det enkelt gå att med samma intervjufrågor som jag 

använt jämföra två bemanningsföretag och undersöka om det föreligger några 

skillnader i bemanningsassistenternas självupplevda stress, och vilka faktorer som 

skiljer sig mellan de olika organisationerna. Om det går att jämföra flera organisationer 

vid ett flertal tillfällen kan det också bli möjligt att ställa upp hypoteser inför 

förändringar i en organisation och kontrollera om hypoteserna stämmer efter 

förändringen är genomförd.  

 

En annan tänkbar ingång för en studie hade varit att anlägga ett så kallat 

genusperspektiv vid valet av respondenter och den senare analysen, för att se om den 

självupplevda arbetsrelaterade stressen skiljer sig åt beroende på kön och försöka 

avgöra vilka faktorer som påverkar vilka grupper mest. Förslagsvis bör även här antalet 

respondenter utökas, för att förhindra att individuella variationer påverkar resultatet.  

 

Under studiens gång har det även framkommit att respondenterna tenderar ha en ” vi 

mot de” inställning gentemot varandra, kanske beror detta på anställningsformerna? 

Eller kanske av faktorer så som ålder, kön eller erfarenhet? Det hade här varit av intresse 

att närmare undersöka hur inkludering respektive exkludering i olika arbetsgrupper ter 

sig och vilka konsekvenser det har på individen. Sådana socialpsykologiska 

undersökningar kan förvisso vara inriktade på stress, men även på metoder som används 

för att inkludera respektive exkludera människor i alla sammanhang.  
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Aronsson, Gunnar, Bejerot, Eva & Härenstam, Annika. (2012) Onödiga och oskäliga 

arbetsuppgifter bland läkare. Läkartidningen. Tillgänglig på nätet: 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18932 

 

Aspers, Patrik (2011) Etnografiska metoder - Att förstå och förklara samtiden. 2:a uppl. 

Liber. Stockholm 

 

Bronner, Kurt & Levi, Lennart (1973) Stress i arbetslivet - medicinska och psykologiska 

synpunkter på arbetslivets stress. Stockholm. Personaladministrativa rådet. 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Elanders. Tillgänglig på nätet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Hjerm, Michael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marcus (2014) Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys (2 uppl.) Stockholm. Gleerups 

 

Karasek, Robert & Theorell, Tores (1990) Healthy Work: Stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York. Basic Books Inc. 

 

Kecklund, Göran, Dahlgren, Anna & Åkerstedt, Torbjörn (2014) Förtroendearbetstid: 

vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående. 

Stressforskningsrapport nr 305. Stressforskningsinstitutet. Stockholm. Stockholms 

Universitet. Tillgänglig på nätet: 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.233320.1429526248!/menu/standard/f

ile/sfr305_su.pdf 

 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18932
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.233320.1429526248!/menu/standard/file/sfr305_su.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.233320.1429526248!/menu/standard/file/sfr305_su.pdf


 

39 

 

SCB, Levnadsförhållanden rapport 126, Arbetstider och arbetsmiljö 2010–2011. 

(2011). Statistiska Centralbyrån. Ingen tryckort angiven. Tillgänglig på nätet: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_2012a02_br_00_le126br1201.pdf 

 

Siegrist, Johannes (1996). Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward 

Conditions. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1), 27-41. Tillgänglig på 

nätet:  

http://web.comhem.se/u68426711/24/Siegrist1996AdverseHealthEffectsHighEffortLo

wRewardConditions.pdf 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund. Studentlitteratur AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_2012a02_br_00_le126br1201.pdf
http://web.comhem.se/u68426711/24/Siegrist1996AdverseHealthEffectsHighEffortLowRewardConditions.pdf
http://web.comhem.se/u68426711/24/Siegrist1996AdverseHealthEffectsHighEffortLowRewardConditions.pdf


 

40 

 

9. Bilaga Intervjuguide  

Inledande frågor  

1. Du kan väl börja berätta om dig själv?  

2. Vad gör man som bemanningsassistent på vikariepoolen? 

3. Hur länge har du arbetet på vikariepoolen? 

4. Arbetar du extra på vikariepoolen och är timanställd eller är du fastanställd?  

 

Stress 

5. Vad uppskattar/tycker du om mest med din arbetsplats?  

6. Vad uppskattar du mindre/ ogillar du med din arbetsplats? 

7. Upplever du dig stressad på arbetet? Om ja, vad tror du det beror på 

8. Upplever du att stressen på jobbet även kan följa med hem till privatlivet? 

 

Rollmedvetenhet 

9. Upplever du en god sammanhållning och en trivsam relation till din 

arbetsgrupp?  

10. Är din roll som bemanningsassistent tydlig? Vet du om vilka arbetsuppgifter du 

har på arbetet? 

11. Känner du dig begränsad när du utför dina arbetsuppgifter? Om ja, på vilket 

sätt?  

Krav och kontroll 

12.  Får du vara med i beslut som rör verksamheten och dess utveckling? Om nej, 

vad tycker du om det? 

13.  Upplever du att ditt arbete är krävande?  

14. Upplever du att du lever upp till de krav som finns på din arbetsroll?  

15.  Upplever du att du har kontroll över dina egna arbetsuppgifter (d.v.s. när saker 

gör, i vilket ordning och hur) 

Belöning  

16. Får du någon form av belöning (kan vara lön, arbetstider, karriärsutveckling 

mm) när du lagt ner mycket tid och ansträngning på att genomföra ett uppdrag?  

17. Är denna belöning något som anses rimlig för dig/något du önskat? 


