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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka samt få en ökad förståelse för hur den 

arbetsrelaterade stressnivån ser ut på bemanningsföretaget Academic Work. Studien har 

avgränsats till ett av Academic Works kontor som kallas för Stockholm Väst. För att kunna 

genomföra denna studie har två modeller valts ut, Krav-Kontroll-Stöd- samt Effort-Reward 

Imbalance modellerna. Med hjälp av dessa undersöks vilken eller vilka faktor som bidrar till 

mest negativ stress på Academic Work Stockholm Väst. Studiens ambitioner är utöver detta 

att undersöka om de två olika modellerna identifierar samma personer som drabbade av 

arbetsrelaterad stress. För att besvara uppsatsens syfte utfördes en enkätundersökning där 

samtliga inom den valda populationen deltog. Resultatet från undersökningen visade att 

kategorin “kontroll” var den som var mest problematisk inom Krav-Kontroll-Stöd modellen 

och “effort” inom Effort-Reward Imbalance modellen. Vidare kom undersökningen fram till 

att båda modellerna identifierar samma två personer som drabbade av arbetsrelaterad stress. 

Utöver dessa lyckades vardera modell identifiera ytterligare två personer som drabbade av 

arbetsrelaterad stress.  

 

Nyckelord: Krav-Kontroll-Stöd, Effort-Reward Imbalance, arbetsrelaterad stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study is to examine and get an increased understanding of the work 

related stress level at the staffing agency Academic Work. The study focuses on one of their 

offices named Stockholm Väst. To be able to perform this study two models have been 

chosen, the Demand- Control- Support model and the Effort-Reward Imbalance model. With 

the help of these models the study will investigate which factor or factors that contribute to 

the most negative stress in Academic Work Stockholm Väst. In addition to this, the ambition 

of the study is to investigate whether the two different models identify the same persons who 

suffer from work- related stress. In order to answer the essay's purpose, a survey was 

conducted in which all in the chosen population participated. The result of the survey showed 

that the category “control” was the most problematic in the Demand-Control-Support model 

and “effort” in the Effort-Reward Imbalance model. Furthermore, the survey concluded that 

both models identified two same persons who suffer from work-related stress. In addition to 

these, each model identified another two persons as affected by work-related stress. 
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras organisationen som undersökningen kommer att 

genomföras på. Vidare sammanfattas tankar från några av organisationens chefer kring hur 

de upplever stressnivån på kontoret och vad medarbetarna har för möjligheter till utveckling. 

För att kunna sätta detta problem i ett större perspektiv presenteras även allmän information 

om hur den arbetsrelaterade stressnivån ser ut i Sverige och vad det har för påverkan på 

samhället samt tidigare forskning kring ämnet. 

1.1 Bakgrund 

Stress är en biologisk reaktion som är konstruerad för att fysiska och psykiska hot ska kunna 

hanteras, det är alltså inte något negativt i sig. Problemet med stress uppstår om en 

stressreaktion varar under en längre period och individen i fråga inte får möjlighet till 

återhämtning (Leander & Nilsson. 2000). Situationer som utlöser stress kallas för stressorer 

och kan delas in i fysiska, psykiska och sociala. Hur en person påverkas av olika stressorer 

beror dels på genetisk variation men kan även skilja sig mycket från person till person 

beroende på hur individens sociala påverkan varit under uppväxten och vuxenlivet. Ett 

exempel på en fysisk stressor som är mycket vanlig inom olika arbetsmiljöer är höga 

ljudnivåer. Sociala stressorer representeras av bland annat arbetsförhållandena, så som 

arbetslöshet, att vara egenföretagare eller en känsla av en bristande arbetstillfredsställelse. 

Dessa bidrar alla till arbetsrelaterad stress. Olika psykiska förhållanden utgör de psykiska 

stressorerna och dessa är väldigt beroende av individens personlighet. Tidsbrist, 

informationsbrist eller olösta konflikter är bara några av de situationer som kan utlösa 

psykiska påfrestningar som leder till stress(Schenström & Krauklis.2002). 

 

De senaste åren har det skett en stor ökning i sjukfrånvaro, framför allt på grund av psykiska 

diagnoser (Försäkringskassan.2014). Anpassningsstörningar och stressreaktioner utgjorde 49 

procent av de sjukskrivna år 2015 och är den allra vanligaste psykiska diagnosen. 

Anpassningsstörningar och stressreaktioner är ett samlingsnamn på en rad olika psykiska 

diagnoser som orsakas av yttre händelser. Bland dessa diagnoser finns bland annat tillstånd 

som anpassningsstörning till följd av belastade livssituationer eller förändrade 

livsomständigheter, posttraumatiskt stressyndrom och utmattningssyndrom. De två 
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sistnämnda diagnoserna leder många gånger till en nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan. 

2016). 

 

Uppkomsten av arbetsrelaterad stress sker som en respons av att människor ställs inför krav 

som inte matchar deras förmåga eller kunskap vilket utmanar deras fallenhet att hantera 

situationen. Krav och press är ofta oundvikligt på en arbetsplats och kan i lagom mängd leda 

till att arbetarna blir motiverade och alerta. Det är när dessa krav blir för höga och ohanterbara 

som de leder till arbetsrelaterad stress och på så sätt skadar både individen och organisationen 

på lång sikt (World Health Organisazation [WHO].u.å). Kraven på flexibilitet, tillgänglighet, 

nya kunskaper och färdigheter på arbetsplatsen har ökat och detta har haft en signifikant 

påverkan på de anställda(Leander & Nilsson. 2000). Förhållandena som råder på arbetsplatsen 

är avgörande för att kunna förebygga ohälsa bland de anställda, det är därför intressant att 

undersöka detta med fokus på arbetsrelaterad stress. 

 

Arbetsrelaterad stress blir inte bara en kostnad för den drabbade individen utan även för 

organisationen och samhället som helhet. År 2009 stod diagnoser inom psykiatrin och 

beteendestörningar för de högsta kostnaderna för sjukskrivningar och sjukersättningar 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. 2014). Arbetsmiljöverket (2002) menar 

att arbetsrelaterad stress bland annat är en kostnad för organisationen i form av arbetsskador, 

sjukfrånvaro, personalomsättning, kompetensförlust och samarbetssvårigheter. Enligt 

regeringskansliet (2016) har sjukpenningtalet sedan år 2010 ökat med 80% och 2015 uppgick 

kostnaderna för dessa till 37 miljarder kronor. Till följd av detta har regeringen satt upp mål 

om att minska kostnaderna med 17 miljarder kronor och 80 000 färre pågående sjukfall till 

och med år 2020.  

 

År 1978 infördes arbetsmiljölagen som handlar om vad arbetsgivaren har för regler och 

skyldigheter att förhålla sig till med mål att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet (3 Kap. 1§ 

AML). I och med den kraftiga ökningen av arbetssjukdomar som skedde i Sverige år 2010 

infördes nya föreskrifter i arbetsmiljölagen med fokus på att minska ohälsa på arbetsplatser. 

Enligt de nya föreskrifterna ska resurser anpassas efter de krav som finns på arbetsplatsen, 

anställda måste få möjlighet till återhämtning, arbetstider får inte på något sätt riskera att leda 

till ohälsa där ett exempel på detta är skiftarbete och ständiga krav på att den anställde ska 

vara nåbar. Enligt de nya föreskrifterna ska även arbetsgivaren tydligt visa att kränkande 

särbehandling inte är acceptabelt, exempelvis genom att ha en policy om detta. Man bör även 
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ha rutiner för hur stress ska hanteras samt kunna erbjuda hjälp för utsatta personer. Chefer och 

ledare har även ett väldigt stort ansvar för att kunna skapa en bra arbetsmiljö, därför ställer de 

nya föreskrifterna krav på att de ska vara insatta i hur ohälsosam och kränkande särbehandling 

kan förebyggas på arbetsplatsen. Det ska också finnas uppsatta mål inom organisationer för 

hur man ska nå en bra arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket. 2015).  

 

1.2 Academic Work & Operation Office 

Academic Work är ett bemanningsföretag som sedan 1998 har drivit sin verksamhet. Deras 

affärside är att hyra ut akademiker som fortfarande studerar eller som är i början av sina 

karriärer, så kallade young professionals. Idag finns Academic Work i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Jönköping, Linköping, Västerås, Gävle, Örebro, Umeå, Sundsvall och på Arlanda-

flygplats utanför Stockholm. De finns även i sex olika länder men i Sverige har man flest 

kontor, totalt 15 stycken (Academic Work. u.å). Ett av tre kontor i Stockholm har fått 

benämningen Stockholm Väst, det är även det kontoret som denna undersökning kommer att 

genomföras på. Academic Work Stockholm Väst öppnades i september 2012 och idag är det 

cirka 130 personer som är anställda på platsen (se bilaga 1).  

Undersökningen kommer att ske på en del av Stockholm Väst som kallas för Operation 

Office. På Operations Office är det totalt 75 personer som jobbar, varav 25-30 personer är 

deltidsanställda. Avdelningen är uppdelad i två delar där ena delen jobbar med försäljning och 

den andra delen jobbar med leverans. Försäljningsavdelningen letar efter nya och befintliga 

kunder där de ser att det finns ett behov av personal och sedan övergår dessa kunder till 

leveransavdelningen där personalen levereras till företagen.  

 

1.3 Organisationens förebyggande arbete 

Academic Work Stockholm Väst arbetar mycket med feedback och ständig lokalisering av 

bland annat personalens välmående, för detta använder man sig av ett program som heter 

Office Vibe. Office Vibe är ett undersökningsverktyg vars mål är att lokalisera och uppdatera 

kring hur arbetsmiljön är på kontoret. Varje vecka skickas det ut en kort undersökning med 

fem frågor att besvara. Man kan själv välja vilken dag i veckan man vill besvara frågorna och 

detta visar på att det finns en stor flexibilitet kring undersökningen och på så sätt ökar även 

svarsfrekvensen. Frågorna behandlar allt från social gemenskap, hälsa, träning, 

kommunikation med chefen och hur mycket feedback man får i sitt arbete (Se bilaga 2).  
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En av anledningarna till att man använder sig utav Office Vibe och även att utskicken görs så 

ofta är för att man snabbt ska kunna lokalisera eventuella problem i organisationen och ta tag i 

dem direkt. På så sätt hoppas man kunna inleda ett förebyggande arbete i god tid, innan 

problemet vuxit och satt djupa spår inom organisationen.  

Tabell 1 

 

 

Tabellen redovisar resultatet från Office Vibe för februari 2017. Där kan man se att 

stressnivån, som är en del av kategorin wellness, är en utmaning för företaget då den 

kategorin visar lägst resultat. Wellness innefattar matvanor, träning, energinivå och stress där 

de två sistnämnda, stress och energinivå, visar sämst resultat. Vad man även ser i tabell 1 

under kategorin wellness är att det är de anställda på säljavdelningen som upplever mest stress 

då de har ett resultat på 5,0 i jämförelsevis med resten av Operation Office som har ett resultat 

på 6,8. Forskning menar på att säljyrket är känslomässigt krävande, de anställda har en 

ständig press att sälja tillräckligt för att inte mista sitt jobb samtidigt som det råder en 

konkurrerande miljö mellan de anställda (Lovelan et al. 2015). Säljare ställs ofta inför 

motstridiga och svåra situationer samtidigt som de försöker nå upp till kundernas behov och 

utöver detta råder det dessutom konkurrerande miljö inom yrket som tidigare nämnt. Dessa 

faktorer bidrar till att säljare ställs inför kraven att leverera mer men med hjälp av färre 

resurser, vilket många gånger kan vara orsaken till arbetsrelaterad stress (Blade et al. 2014). 

Denna forskning kan alltså ge en viss förklaring till varför Office Vibe visar en utsatthet bland 

de anställda på säljavdelningen.  
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Organisationen har olika så kallade career steps, olika kurser erbjuds och det finns tydliga 

planer och mål för hur man ska nå dessa steg och kunna klättra i karriärtrappan inom 

organisationen. För att nå sina olika mål anser kontorets chefer att medarbetarna har stora 

möjligheter att planera och strukturera sitt arbete själva. Dock upplever de att nyanställda ofta 

behöver (och får) extra vägledning då detta arbete kan utföras på många olika sätt där många 

av dem kan fungera men inte vara det bästa och smidigaste. För att de anställda senare ska 

kunna arbeta på ett “smart” sätt har organisationen olika utbildningar och möten där arbetet 

diskuteras. Varannan vecka har man “business hour” som går ut på att försöka utveckla sitt 

arbete bland annat genom att öva på att utföra bättre samtal eller olika metoder man kan 

effektivisera sitt arbete på. En gång per år genomgår medarbetarna även en större utbildning 

som kallas “mindness and communications” som har samma syfte.  

1.4 Sammanfattning av valda modeller 

För undersökningens syfte har två modeller valts, Krav-Kontroll-Stöd modellen och Effort-

Reward Imbalance modellen (vidare benämns denna som ERI modellen). Krav-Kontroll-Stöd 

modellen har konstruerats för att undersöka arbetsrelaterad stress inom organisationer genom 

att studera samspelet mellan de tre faktorerna, krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell. 

1990). ERI modellen mäter balansen mellan effort och reward där effort är ansträngningen 

som de anställda upplever att de lägger på sitt arbete och reward symboliserar den belöning de 

får för ansträngningen (Siegrist. 2002). 

1.5 Problemdiskussion 

Arbetsrelaterad stress utgör ett stort problem för individerna inom en organisation, men också 

för organisationen som helhet och det är därmed ett problem som är kostsamt för hela 

samhället. Förtidspension, sjukpenning och rehabilitering är exempel på några av dessa 

kostnader. En undersökning som arbetsmiljöverket (2015) har gjort visade på att var fjärde 

person i Sverige lider av stress som kan kopplas till arbetsplatsen. Då arbetsrelaterad stress 

utgör ett problem för företag måste de förhålla sig till det, dels på grund av kostnaderna som 

den arbetsrelaterade stressen orsakar men också på grund av arbetsmiljölagen. Office Vibe är 

ett verktyg Academic Work använder sig av för att lokalisera vad som är problematiskt på 

arbetsplatsen och programmet har redovisat att kontoret har ett problem inom kategorin 

wellness, som innefattar stress. Vad verktyget däremot inte kan redovisa är vilka de 

bakomliggande faktorerna till denna problematik är och vad som behöver göras för att åtgärda 
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dem. Vilka de bakomliggande faktorerna till stressen är som kontorets anställda upplever 

kommer att undersökas med hjälp av Krav-Kontroll-Stöd och ERI modellerna. Båda 

modellerna har bland annat för avsikt att kunna förutsäga vilka arbetsplatser som utifrån vissa 

valda faktorer kan vara utsatta för arbetsrelaterad stress. De båda modellerna använder sig av 

olika metoder och därmed ställs frågan hur användbara dessa är i praktiken. Givet att båda 

modellerna är korrekt och fullföljer sig syftet, borde man kunna anta att dessa lyckas 

identifiera samma arbetsplatser som kan kopplas till arbetsrelaterad stress. 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka samt få en ökad förståelse för hur den 

arbetsrelaterade stressnivån ser ut på bemanningsföretaget Academic Work. Utgångspunkten 

för undersökningen är de två förutbestämda modellerna, Krav-Kontroll-Stöd modellen och 

ERI modellen. Enkätundersökningens frågor baseras på de två modellerna som valts. Syftet är 

att kartlägga vilka av modellernas kategorier som är de största problemen för företaget när det 

kommer till uppkomsten av stress på arbetsplatsen. Undersökningens ambitioner är utöver 

detta att undersöka om de två olika modellerna identifierar samma personer, alltså om den 

som är stressad enligt Krav-Kontroll-Stöd modellen också anses vara stressad enligt ERI 

modellen. Slutligen kommer uppsatsen även utifrån de förvalda modellerna att redogöra för 

förslag på hantering av de problem som framkommit i undersökningen.  

1.7 Frågeställningar 

För att kunna genomföra undersökningen har två frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka är de vanligast förekommande stressfaktorerna inom organisationen enligt 

Effort-Reward Imbalance och Krav-Kontroll-Stöd modellerna?  

 Är det samma eller olika personer som lider av arbetsrelaterad stress enligt de två 

olika modellerna?  
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1.8 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att genomföras på ett av Academic Works kontor i Stockholm, Sverige. 

Data som undersökningen behandlar kommer från de anställda på kontoret. Vidare avgränsas 

enkätundersökningen till endast heltidsanställda som jobbar på avdelningen Operation Office. 

Anledningen till att undersökningen avgränsas till Operation Office är för att resterande av de 

anställda reser mycket i arbetet och jobbar på många olika platser. Detta medför en risk att 

den arbetsrelaterade stressen inte är kopplad till deras arbete på just Stockholm Väst. 

Deltidsanställda är exkluderade ur undersökningen då deras arbete på Academic Work inte är 

deras främsta sysselsättning. Undersökningen kommer att bestå av ungefär 50 respondenter. 

Då undersökningen avser att inkludera samtliga heltidsanställda inom Operation Office är 

undersökningen en så kallad totalundersökning 1. 

2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar de modeller som valts till grund för undersökningen. För att vidare 

få en bredare kunskap om modellernas användningsområden samt ämnet arbetsrelaterad 

stress presenteras även i detta kapitel tidigare forskning.  

2.1 Karasek´s Krav-Kontroll-Stöd modell  

Faktorerna krav, kontroll och stöd är tre faktorer som påverkar en arbetstagares stress enligt 

Jeding med flera (1999). Dessa faktorer är ofta återkommande i forskning kring stress och 

Karasek och Theorell (1990) har tagit fram en modell som visar på stress i arbetet. Modellen 

Krav-Kontroll-Stöd redogör för hur krav, kontroll och stöd påverkar arbetstagarens stressnivå 

på arbetsplatsen.  

 

Modellen menar på att låga krav och hög kontroll resulterar i en avspänd arbetssituation, låga 

krav och låg kontroll resulterar i ett passivt arbete. Höga krav och hög kontroll leder till ett 

aktivt arbete med utmaningar och slutligen leder höga krav och låg kontroll till ett spänt 

arbete med risk för negativ stress (Karasek &Theorell. 1990). Kombinationen av kontroll och 

                                                           
1 En undersökning där hela populationen studeras och inte bara vissa utvalda personer. (Nationalencyklopedin 

u.å) 
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stöd leder till en underlättning av hantering av problem vilket innebär bättre välmående och 

hälsa bland de anställda (Daniels & Harris. 2005).  

 

Kategorin krav definieras som den psykiska belastningen som krävs för att utföra en 

arbetsuppgift (Karasek & Theorell. 1990), det kan exempelvis vara långa arbetsdagar, press 

och svåra arbetsuppgifter. Med jobb kontroll menas till vilken grad den anställda kan fatta 

egna beslut och använda sin kompetens. Slutligen karaktäriseras stöd av relationerna som de 

anställda har med sina chefer samt medarbetare. Socialt stöd kan delas in i känslomässigt stöd 

som utgör möjligheten till samtal om oro som rör arbetet samt bekräftelse från chefer och 

kollegor. En annan kategori av socialt stöd är instrumentellt stöd, vilket innebär att det finns 

möjligheter till utbildningar eller extra resurser om kunskap saknas eller om 

arbetsbelastningen på arbetsplatsen är för hög. Informativt stöd är en tredje kategori av socialt 

stöd som kan vara betydande för uppkomsten av stress. Denna kategori innebär att individen 

får information, råd och återkoppling för att enklare kunna lösa problem som uppstår (Cohen 

& Wills. 1985). 

 

Varifrån det sociala stödet kommer kan vara av betydelse, tidigare studier har visat att socialt 

stöd som kommer från kollegor mildrar de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress i större 

grad än socialt stöd som kommer från chefer. Detta beror dock på vad det är för organisation 

som undersöks och vad det är som skapar den stressfyllda upplevelsen hos individen. Det går 

därför inte att anta att socialt stöd från kollegor är av större vikt än socialt stöd som kommer 

från chefer (Ljungblad &Näswall. 2009. Jacobsson et al .2001.).  

 

Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.till.biblextern.sh.se/doi/10.1002/job.2049/full#job2049-bib-0032
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2.2 Effort-Reward Imbalance modellen 

ERI modellen är uppdelad i två delar, effort och reward. Den visar på en balans mellan den 

ansträngning man lägger ner och belöningen man får för arbetet. Målet är att kunna hitta en 

balans mellan dessa, alltså att belöningen och ansträngningen är likgiltiga. En obalans där 

ansträngningen upplevs vara “tyngre” än belöningen leder ofta till en situation som resulterar i 

arbetsrelaterad stress (Siegrist. 2002). 

Exempel på vad som kan upplevas som en ansträngning är monotont arbete, obekväma 

arbetstider, komplexa arbetsuppgifter, tidsbrist, för lite rast och ett för högt arbetstempo. 

Belöning kan vara lön, förtroende, befordringsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter, spännande 

uppgifter och uppskattning från dem man jobbar med.  

Den optimala arbetssituationen enligt ERI modellen är då det finns ett samspel som fungerar 

på ett korrekt sätt mellan arbetsgivaren och den anställde. Blir det en obalans mellan dessa så 

finns det en risk att arbetsgivaren upplever att belöningen de tilldelar den anställde är större än 

vad de får tillbaka i ansträngning, eller att den anställde upplever att den anstränger sig mer än 

vad den får i belöning  (Siegrist. 2002). 

 

Tabell 3 
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2.3 Tidigare forskning 
2.3.1 Effort-Reward Imbalance modellen  

Weig et al. ( 2015) har utfört en studie vars mål var att undersöka hur den arbetsrelaterade 

stressnivån och graden av utbrändhet såg ut bland barnläkare på ett barnsjukhus i Tyskland. 

Som grund till denna undersökning använde sig forskarna av ERI modellen. För att använda 

sig av ERI modellen har forskarna skickat ut enkäter till undersökningsgruppen, där har de 

använt sig utav liknande frågor som denna undersökning om Academic Work använder. 

Exempel på frågor som tas upp i båda enkäterna är om respondenterna anser att de har 

tillräckliga utvecklingsmöjligheter, om respondenterna anser att de får tillräckligt med 

förtroende på arbetsplatsen och om respondenterna känner en gemenskap inom arbetsgruppen. 

Vidare kodade forskarna om svaren från enkäten till siffror. De använde sig utav en skala 

mellan 1 och 5 där 1 påverkar stress minst och 5 påverkar stress mest i negativ mening. Vad 

denna studie kom fram till var att det var höga krav på arbetsplatsen som var den faktorn som 

ledde till stress i högst grad.  

2.3.2 Kombination av modellerna 

Tidigare forskning har visat att en kombination av Krav-Kontroll-Stöd och ERI modellen kan 

vara givande. Detta då de båda mäter stress på arbetsplatsen men delvis tar hänsyn till olika 

faktorer vilket gör att de komplimenterar varandra (Siegrist & Marmot. 2004). Båda 

modellerna tar hänsyn till tidsbrist och arbetsbelastning men ERI fokuserar mer på generella 

sociala faktorer samt ekonomiska möjligheter kopplat till arbetet. Krav-Kontroll-Stöd 

modellen fokuserar däremot mer direkt på arbetsinnehållet och menar att kontroll över arbetet 

är den viktigaste faktorn för att motverka arbetsrelaterad stress (Marmot et al. 1999).  

Studier har visat att faktorn krav har den största inverkan inom Krav-Kontroll-Stöd modellen 

bland anställda med en akademisk utbildning. Inom ERI modellen menar Rydstedt, Devereux 

och Sverke (2007) att alla faktorer inom modellen är av stor betydelse. De menar att 

intrinsisk2 och extrinsisk3 effort påverkar stress negativt (stressen ökar) och att reward har en 

positiv påverkan (stressen minskar). Studiens resultat visade att vad som påverkar 

arbetsrelaterad stress inom de två olika modellerna kan variera beroende på om individen har 

en akademisk utbildning eller inte. 

                                                           
2 Inre faktorer 
3 Yttre faktorer 
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2.3.3 Hantering av arbetsrelaterad stress i Krav-Kontroll-Stöd och ERI 
modellerna 

När en individ ställs inför hot mot sitt välmående på arbetsplatsen, exempelvis genom höga 

arbetskrav eller låg kontroll, finns det olika sätt för personen att hantera dessa (Daniels & 

Harris. 2004). Hantering eller coping består av två komponenter, dels hanteringsfunktionen 

vilket är målet av hanteringen, samt hanteringsbeteenden. Detta innefattar vad individen gör 

för att utföra hanteringsfunktionerna och ett hanteringsbeteende kan uppfylla flera olika 

funktioner.  

Hanteringsfunktionen kan vara problem-fokuserande, känslofokuserade, värderings-

fokuserande samt bestå av undvikande hantering. Problemfokuseringen grundar sig i att man 

ska hantera och eliminera källan till problemet för att eliminera problemet som anses ge 

upphov till stressen. Den känslofokuserade delen av hanteringsprocessen går ut på att försöka 

kontrollera de känslomässiga reaktionerna gentemot ett scenario. Värderings-fokuserande 

hantering går ut på att individen ändrar förhållningssättet till vissa situationer, detta kan 

exempelvis innebära att man omvärderat vad som är viktigt och ändrar sina förväntningar. 

Undvikande hantering består av kognitiva strategier för att undvika tankar och känslor som 

leder till stress. Hur effektiva de olika funktionerna är beror på situationen och hur stressfylld 

den är. I situationer där det strävas efter att utföra kontroll och framkalla stöd för att klara av 

arbetskraven har det visat sig att problemfokuserad coping är mest effektiv. I situationer där 

hög arbetsbelastning råder kan känslomässig coping vara ineffektiv om man “accepterar” 

problemet istället för att be om stöd av avlastning (Ljungblad & Näswall. 2009).  

 

2.3.4 Psykosocial arbetsmiljö inom Krav-Kontroll-Stöd och ERI 

modellerna  

Psykosocial arbetsmiljö är ofta svårdefinierat men går att tillämpa för att inte drabbas av 

arbetsrelaterad stress enligt de tidigare förklarade modellerna (Krav-Kontroll-Stöd och ERI 

modellerna). Agervold (2001) menar på att det är förhållandet mellan miljö och individ som 

utgör den psykosociala arbetsmiljön. Med detta avses bland annat arbetstakt, ansvar, krav, 

arbetsmängd och vilka möjligheter man har till att kunna påverka sitt arbete. För att uppnå det 

som Agervold kallar för “det goda arbetet”, vilket kännetecknar ett arbete utan en för hög 

stressnivå, ska både arbetsgivaren och den anställde ta hänsyn till de olika kategorierna inom 

Krav-Kontroll-Stöd samt ERI modellerna (Agervold. 2001). Enligt Krav-Kontroll-Stöd 

modellen så uppnås “det goda arbetet” först och främst då den anställde upplever hög kontroll 
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och starkt stöd från sina kollegor och chefer. Enligt ERI modellen så uppnås “det goda 

arbetet” då både chefer och anställda anser att det finns en bra balans mellan effort och 

reward. 

För att kunna nå “det goda arbetet” bör man i sitt arbete få möjligheten till nya och varierande 

arbetsuppgifter och en tillräcklig utbildning för att klara av detta. Även saker som utvecklar 

ens personliga motivationsmässiga och känslomässiga sidor ska vara en del av arbetet. Det 

kan exempelvis vara att man känner en ansvarskänsla mot sina klienter. En del av en god 

psykosocial arbetsmiljö är även att arbetaren ska kunna påverka sitt arbete, annars kan dennes 

arbetsglädje men även hälsa påverkas negativt. Sammanfattningsvis grundar sig alltså en god 

psykosocial arbetsmiljö i att arbetaren har inflytande och kontroll över sin arbetssituation, 

känslan av gemenskap med andra människor på arbetsplatsen, en upplevelse av att arbetet 

som utförs är intressant och meningsfullt, en arbetsbelastning som inte är för hög eller för låg 

samt goda relationer mellan ledare och medarbetare. (Agervold. 2001) 

2.3.5 Förebyggande insatser 

Förebyggande insatser används för att kunna förbättra arbetsmiljön genom att åtgärder görs 

innan någon sjukdom har hunnit uppstå (Holmström & Ohlsson. 1999). De menar på att 

förebyggande insatser bör nå ut till alla inom organisationen, även de som ännu inte är 

drabbade utav exempelvis arbetsrelaterad stress.  Det är viktigt att kunna ha ett långsiktigt 

förebyggande arbete. Både sett utifrån ett individperspektiv då alla individer bör må så bra 

som möjligt men även utifrån ett organisationsperspektiv då det kostar dem pengar i form av 

minskad arbetskraft. Krauklis och Schenström (2002) menar att en för hög grad av stress på 

arbetsplatsen leder till en minskad kreativitet och produktivitet, vilket är kostsamt för 

organisationen.  

För att kunna förebygga arbetsrelaterad stress bland de anställda bör ledningen inom 

organisationen utveckla en stresspolicy som används och följs utav alla inom organisationen. 

Det är därför viktigt att ledningen har kunskap om stressarbete och lyfter fram det inom sin 

grupp (Krauklis & Schenström. 2002). För att kunna höja sin kunskap menar författarna på att 

ledningen bland annat kan gå på föreläsningar hos experter inom området och även föra 

diskussioner med dem. Vidare bör ledningen även tidigt annonsera ut sin stresspolicy i 

organisationen och ständigt bearbeta den, diskutera och anpassa den utefter de specifika 

arbetsförhållanden som finns. Alla inom organisationen, oavsett roll, bör få möjligheten att 

vara med och diskutera policyn och ge sina egna åsikter kring den. Detta för att den ska vara 
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mån om och nå ut till så många som möjligt inom organisationen. Avslutningsvis bör 

ledningen, förslagsvis enligt författarna en gång i kvartalet lyfta fram frågan om stress och 

uppdatera sig om hur det ser ut i organisationen (Krauklis & Schenström. 2002) 

Det är viktigt att man inom organisationen erbjuder regelbundna möten för att kunna upptäcka 

eventuella problem. Ledaren ska kunna uppmuntra gruppen till att komma med egna 

synpunkter om arbetsmiljön, fånga upp det som sägs och arbeta vidare med informationen 

som framkommer under mötet. Förutsättningar för att detta ska kunna ge effektiva resultat är 

att ledaren måste kunna lyssna på vad som sägs och även kunna ta kritik. Ledningen bör även 

skapa en tillvaro där alla som är delaktiga känner att det är högt i tak och att eventuell kritik 

inte är något negativt, snarare något positivt som kan stärka organisationen. (Krauklis & 

Schenström. 2002). 

Vid medarbetarsamtal läggs den enskildes upplevelse av stressen på arbetsplatsen i fokus. Det 

är viktigt att dessa samtal sker flera gånger per år så att man snabbt kan åtgärda eventuella 

problem som medarbetaren upplever. Arbetaren som upplever en för hög stressnivå eller att 

de mår dåligt har ett eget ansvar i att ta upp saken och göra någonting åt det. Däremot är det 

vanligt att den enskilda individen inte upptäcker problemet och dess påföljder, som ett sämre 

utfört arbete. Det är därför viktigt att exempelvis ledaren kan plocka upp dessa signaler hos 

arbetare och tillsammans komma fram till en lösning om hur man ska förbättra situationen. 

(Krauklis & Schenström. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3. Metod 

I följande kapitel redovisas metoden för undersökningen, alltså forskningsansats, 

forskningsmetod, urval, operationalisering och hur data som hanteras har samlats in. 

Kapitlet kommer också redogöra för undersökningens validitet och reliabilitet vilket visar 

undersökningens tillförlitlighet.  

3.1 Forskningsansats 

Vid vetenskaplig forskning kan man bemöta problemformuleringen genom induktion eller 

deduktion. Denna uppsats utgår från en deduktiv forskningsansats vilket innebär att 

undersökningens hypotes utformas efter befintliga teorier inom området.  

Den kvantitativa delen av undersökningen består av en enkätundersökning. Frågorna ställs på 

så vis att de kan kvantifieras och variablerna kommer att kräva kodning av information i form 

av olika svarsalternativ. Resultatet av enkätundersökningen bearbetas och sammanställs i en 

tabell där man kan se vilken faktor det är som påverkar arbetsrelaterad stress i högst grad.  

3.2 Urval  

Urvalet till denna studie är gjort utifrån det som Denscombe (2014) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Med detta menas att forskaren gör sitt urval baserat på vad som är 

bekvämt och lättillgängligt. Några vanliga fördelar som kännetecknar ett bekvämlighetsurval 

är att det för forskaren är tidsbesparande, billigt och enkelt (Denscombe. 2014). I denna 

undersökning hade forskarna på förhand tillgång till intervjupersoner, en population, resultat 

från kontorets mätningsverktyg samt bakgrundsfakta om kontoret Stockholm Väst. Urvalet 

var alltså bekvämt och lättillgängligt för forskarna, det var även tidseffektivt, billigt och 

enkelt, därför var ett bekvämlighetsurval mest lämpligt för denna studie.  

3.3 Fallstudie 

Undersökningen som utförs är en fallstudie där uppsatsens frågeställning undersöks inom 

organisationen Academic Work. Fallstudien är intern vilket syftar till att undersökningen i 

första hand utförs för att få en inblick i detaljer som kännetecknar den rådande situationen 

inom den valda organisationen och inte i syfte till att få kunskap om andra fall (Bryman & 

Bell. 2011). Academic Work Stockholm Väst valdes som fallföretag då forskarna hade 

tillgång till det men även på grund av det resultat som Office Vibe visat. Resultaten visade på 
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att kontoret upplevde en viss problematik inom stress på arbetsplatsen och ämnet ansågs 

därför vara intressant och i hög grad aktuellt.   

3.4 Datainsamling 

Studien som genomförs baseras på både primär- och sekundärdata. Primärdata är den data 

som samlats in av utredaren för det aktuella syftet och sekundärdata är data som samlats in av 

någon annan i något annat syfte. I denna studie presenteras primärdata i form av en 

enkätstudie medan sekundärdata kan representeras av de olika teorierna som används, 

intervjuerna som utförts och informationen som Office Vibe givit. Intervjuerna som 

genomfördes med kontorschefen och Office Vibe ansvarige bidrog med bakgrundsfakta som 

har använts för att bilda en uppfattning och förståelse kring företaget och deras relation till 

arbetsrelaterad stress.   

3.4.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning utfördes bland de 50 heltidsanställda på Operation Office för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Enkäterna skickades ut via mejl vilket bidrog till 

tidsbesparing och svarsfrekvensen antas även vara högre än om de delats ut på själva kontoret, 

detta då respondenterna i lugn och ro kan besvara enkäten när de har tid. Fördelar med 

enkätundersökningar är främst att det inte medför en så kallad “intervjueffekt”, vilket innebär 

att intervjuaren inte kan influera eller påverka respondenten till att svara på ett visst sätt 

(Bryman & Bell. 2011). Nackdelarna med en enkätundersökning kan vara att respondenterna 

inte kan få hjälp vid eventuella frågor om enkäten då forskarna inte är närvarande när den 

utförs. Däremot var svarstiden för enkäten två veckor lång vilket antas öka möjligheten för 

respondenterna att ställa eventuella frågor och hinna få dem besvarade. För att förebygga 

missförstånd som leder till eventuellt ökat bortfall har ett bra introduktionsbrev utformats 

(Bryman & Bell. 2011), detta bifogas i enkätundersökningen och förklarar uppsatsens syfte. 

Utöver detta ges tydliga instruktioner och enkätundersökningen utformas med en attraktiv 

layout vilket antas minska bortfallet.  
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3.5 Operationalisering  

Studiens utgångspunkt är att utifrån två förutbestämda modeller undersöka den 

arbetsrelaterade stressnivån på Academic Work Stockholm Väst. Två intervjuer har 

genomförts, en med kontorschefen som med sin roll har ett omfattande ansvar för kontorets 

välmående och en även med kontorets Office Vibe ansvarige. Syftet med intervjuerna är att få 

omfattande information om Academic Work som företag, vilka insatser de gör för att 

motverka arbetsrelaterad stress samt hur de ser på ämnet. De modeller som valts är Krav-

Kontroll-Stöd modellen samt ERI modellen. För att basera undersökningen på dessa modeller 

har enkätfrågor kategoriserats och varje fråga kan kopplas till antingen krav, kontroll, stöd, 

effort eller reward. Detta för att kunna kartlägga hur respondenternas svar kan placeras in i 

modellerna och se vad de har för koppling till teorierna. I tabellen nedan redogörs vilka frågor 

från enkätundersökningen som kan kopplas till vilken kategori inom de två olika modellerna.  

 

Tabell 4 
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3.6 Databearbetning 

För att kunna analysera de svar som enkätundersökningen givit har alla svarsalternativ i 

enkäten kodats. Svaren har delats upp i en skala på 1-4 där 4 orsakar mer stress och 1 mindre. 

Kodningen har utgått ifrån hur frågorna har formulerats, exempelvis innebär “ja alltid/ 

Instämmer helt” i vissa fall kodnummer 4, men i andra fall 1. Ovanför varje tabell som 

redovisas i resultatet framkommer det hur de olika frågorna har kodats. En fyragradig skala 

valdes då det fanns fyra svarsalternativ till enkätens samtliga frågor och dessa ansågs vara 

lämpliga och tillräckliga för att besvara dem.  

För att sedan kunna jämföra de olika svaren som frågorna givit har summan av svaren 

sammanställts där den högsta summan påverkar stress mest i negativ mening. På detta sätt ser 

man vilken fråga inom varje kategori som har störst inverkan på stress. För att kunna jämföra 

de olika kategorierna som finns och deras inverkan på stress har ett medelvärde för varje 

kategori räknats ut.  

För att en respondent ska anses vara drabbad av arbetsrelaterad stress enligt Krav-Kontroll-

Stöd modellen måste respondenten ha ett medelvärde högre än 2,50 inom krav, kontroll och 

stöd. Uppnår individen högre medelvärde än 2,50 inom samtliga kategorier placeras den inom 

den röda zonen som tabell 5 visar, detta innebär att man är drabbad av arbetsrelaterad stress 

enligt Krav-Kontroll-Stöd modellen.  

                                       Tabell 5 
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För att bedöma arbetsrelaterad stress enligt ERI modellen används samma skala som vid 

Krav-Kontroll-Stöd modellen. Respondenternas svar från enkäten kodas om till siffror där 1 

påverkar stress minst och 4 påverkar stress mest i negativ mening. Detta innebär att 

respondenterna bedöms vara drabbade av arbetsrelaterad stress enligt ERI om medelvärdet för 

både effort och reward är 2,50 eller större. Tabell 6 illustrerar ett fall där respondentens 

medelvärde är 3,5 för både effort och reward vilket då enligt ERI modellen innebär att 

individen upplever arbetsrelaterad stress. 

 

          Tabell 6 

 

3.7 Validitet 

Validitet visar på om undersökningen mäter det som undersökningen avser att mäta och hur 

relevant den data man samlat in faktiskt är för undersökningen. Utöver en korrekt 

datainsamling och bearbetning av svar krävs det även att svaren är relevanta för det man vill 

undersöka. Därför måste även undersökningen vara uppbyggd på ett sätt som genererar 

relevanta svar (Bryman & Bell. 2011.). För att vara säkra på att undersökningen ger relevanta 

svar och därmed också ställer relevanta frågor har en tabell utformats (tabell 4), denna visar 

hur modellernas kategorier hänger ihop med enkätens frågor.   

Innan enkätundersökningen genomfördes det en testundersökning på fem oberoende deltagare 

där resultatet inte var av betydelse. Detta för att kunna kartlägga eventuella problem med 

enkätfrågorna och hinna korrigera dessa för att på så sätt öka svarsfrekvensen.   
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3.8 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur bra datainsamlingen har fungerat och hur tillförlitlig mätningen 

är. För att uppnå hög reliabilitet bör undersökningen vara metodisk och tillförlitlig och 

undersökningen bör generera samma resultat oberoende av vilken forskare som genomför 

studien (Bryman & Bell. 2011.) 

För att öka reliabiliteten i denna studie så genomfördes det en enkätundersökning med fem 

oberoende personere där svaren inte har någon betydelse för undersökningen. Samma 

personer fick även läsa igenom frågorna och ge konstruktiv kritik, detta för att kunna 

upptäcka eventuell förbättringspotential samt brister i enkäten. Reliabiliteten anses även 

kunna öka då studien genomfördes på hela populationen och det är därmed en 

totalundersökning.  

Vidare har även ett Cronbachs Alfa test utförts. Detta är ett reliabilitetstest som visar huruvida 

undersökningens variabler passar ihop statistiskt, alltså om de mäter samma bakomliggande 

faktor. Cronbachs Alfa testet kommer alltså att visa hur bra undersökningens frågor är 

kopplade till den bakomliggande faktorn stress. Värdet som Cronbachs Alfa genererar kan 

ligga mellan 0-1 där värden över 0.7 visar att de olika variablerna passar statistiskt sett. Testet 

är känsligt för antalet variabler, är det färre än 10 variabler som mäts så finns det en risk för 

ett lägre alfavärde (Pallant. 2007). Resultatet för testet redovisas under rubriken “resultat”.  

3.9 Bortfall 

Bortfall uppstår när en respondent inom urvalet inte deltar i undersökningen och enligt 

statistiska centralbyrån anses en svarsfrekvens på över 60 procent vara acceptabel. 

Konsekvensen av bortfallet blir en ökad osäkerhet och felmarginal för undersökningen 

(Strandell & Westling. 2015.). Denna undersökning genererade ett bortfall på totalt 8 personer 

vilket motsvarar 17 procent av urvalet. Då bortfallet understiger 40 procent anses det vara 

relativt litet och en bortfallsanalys eller några vidare åtgärder behöver inte tas vid för att 

hantera det. Bortfallet orsakades i denna studie av bland annat föräldraledighet, 

sjukskrivningar samt semesterledighet. 
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4. Resultat   

Nedan redovisas undersökningens resultat där resultatet från reliabilitetstestet inledningsvis 

presenteras. Därefter framförs resultaten för Krav-Kontroll-Stöd och Effort-Reward 

Imbalance modellerna i separata tabeller. Avslutningsvis redovisas hur många personer som 

är stressade enligt modellerna och vilken avdelning inom Operation Office de arbetar inom.  

4.1 Cronbachs Alfa 

Cronbachs Alfa test visar ett värde på 0.80 för Krav-Kontroll-Stöd variablerna och 0.60 för 

Effort-Reward variablerna. Även om ERI variablerna visar ett värde under 0.70 anses det 

ändå vara bra då antalet frågor understiger 10 vilket kan påverka resultatet så att värdet blir 

lägre (Pallant. 2007). 

 

Tabell 6: Cronbachs Alfa (α), antal frågor (N) 

 

4.2 Deltagarnas upplevelse av krav 

Tabell 7 redovisar deltagarnas upplevelse av de variabler som mäter kategorin krav. Tabellen 

visar att fråga 2 med en svarssumma på 101 är det som deltagarna uppfattar som mest 

problematiskt inom kategorin krav. Fråga 1 med en svarssumma på 49 har minst inverkan på 

stress. Det totala medelvärdet av kategorin krav är 1.95 

 

Tabell 7: Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde   

(1=Ja alltid/Instämmer helt, 2=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 3=Nej sällan/Instämmer till viss del, 4=Nej 

aldrig/Instämmer inte alls) 
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4.3 Deltagarnas upplevelse av kontroll 

Tabell 8 redovisar deltagarnas upplevelse av de variabler som mäter kategorin kontroll. 

Tabellen visar att fråga 4 med en svarssumma på 106 är det som deltagarna uppfattar som 

mest problematiskt inom kategorin krontroll. Fråga 2 med en svarssumma på 60 har minst 

inverkan på stress. Det totala medelvärdet av kategorin krav är 2.19. 

 

Tabell 8: Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde   

Fråga 1-2: (1=Ja alltid/Instämmer helt, 2=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 3=Nej sällan/Instämmer till viss del, 4=Nej 

aldrig/Instämmer inte alls) 

Fråga 3-4: (1=Nej aldrig/Instämmer inte alls, 2=Nej sällan/Instämmer till viss del, 3=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 

4=Ja alltid/Instämmer helt) 

 

4.4 Deltagarnas upplevelse av stöd 

Tabell 9 redovisar deltagarnas upplevelse av de variabler som mäter kategorin stöd. Tabellen 

visar att fråga 3 med en svarssumma på 71 är det som deltagarna uppfattar som mest 

problematiskt inom kategorin stöd. Frågorna 1, 2 och 4 har alla en svarssumma på 57 har 

minst inverkan på stress. Det totala medelvärdet av kategorin krav är 1.68 

 

Tabell 9: Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde   
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(1=Ja alltid/Instämmer helt, 2=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 3=Nej sällan/Instämmer till viss del, 4=Nej 

aldrig/Instämmer inte alls) 

 

 

 

 

 

4.5 Deltagarnas upplevelse av effort 

Tabell 10 redovisar deltagarnas upplevelse av de variabler som mäter kategorin effort. 

Tabellen visar att fråga 4 med en svarssumma på 104 är det som deltagarna uppfattar som 

mest problematiskt inom kategorin effort. Fråga 2 med en svarssumma på 59 har minst 

inverkan på stress. Det totala medelvärdet av kategorin krav är 2.44. 

 

Tabell 10: Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde   

Fråga 1-2: (1=Ja alltid/Instämmer helt, 2=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 3=Nej sällan/Instämmer till viss del, 4=Nej 

aldrig/Instämmer inte alls) 

Fråga 3-4: (1=Nej aldrig/Instämmer inte alls, 2=Nej sällan/Instämmer till viss del, 3=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 

4=Ja alltid/Instämmer helt) 
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4.6 Deltagarnas upplevelse av reward 

Tabell 11 redovisar deltagarnas upplevelse av de variabler  som mäter kategorin reward. 

Tabellen visar att fråga 1 med en svarssumma på 87 är det som deltagarna uppfattar som mest 

problematiskt inom kategorin effort. Fråga 4 med en svarssumma på 54 har minst inverkan på 

stress. Det totala medelvärdet av kategorin krav är 1.60 

 

Tabell 11: Antal observationer (N). Fördelningens lägsta (Min) och högsta (Max) värde   

(1=Ja alltid/Instämmer helt, 2=Ja ganska ofta/Instämmer till stor del, 3=Nej sällan/Instämmer till viss del, 4=Nej 

aldrig/Instämmer inte alls) 
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4.7 Drabbade enligt Krav-Kontroll-Stöd och ERI modellerna 

Tabellen nedan visar de respondenter som är drabbade av arbetsrelaterad stress enligt någon 

av modellerna. Resultatet visade att det totalt är sex personer som är drabbade av 

arbetsrelaterad stress på Operation Office. Fyra respondenter är stressade enligt Krav-

Kontroll-Stöd modellen, vilket motsvarar 11 procent av populationen. Även fyra respondenter 

är stressade enligt ERI modellen vilket även det motsvarar 11 procent av populationen. 

Tabellen visar även att båda modellerna identifierar respondent 3 och 9 som stressade. Vidare 

identifierar Krav-Kontroll-Stöd modellen respondent 29 och 30 som stressade och Effort-

Reward Imbalance modellen identifierar respondent 31 och 33. Av totalt åtta personer som 

jobbar inom försäljning identifierades en som drabbad av arbetsrelaterad stress, detta 

motsvarar 12,5 procent av den avdelningen. Leveransavdelningen representerades av 28 

respondenter där fem ansågs vara drabbade av arbetsrelaterad stress, detta motsvarar 17,9 

procent av leveransavdelningen.  

 

Tabell 12 
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5. Analys  

I följande kapitel analyseras resultatet som enkätundersökningen givit. Dessa jämförs och 

kopplas till relevanta teorier samt tidigare forskning för att undersöka om teorin stödjer det 

resultat som undersökningen genererat.    

5.1 Krav-Kontroll-Stöd 

Undersökningens resultat visade att frågan “jag förväntas vara ständigt nåbar” var den frågan 

som fick näst högst poäng inom kategorin krav, vilket innebär att det är den frågan som 

respondenterna upplever som näst mest problematisk. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter 

lägger mycket fokus på just kategorin krav där en av föreskrifterna behandlar chansen de 

anställda har till återhämtning och avstånd från arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket menar att en 

anställd inte ska behöva känna att den ständigt ska vara tillgänglig och nåbar utan att man 

måste få en möjlighet till att distansera sig från arbetet (Arbetsmiljöverket. 2015). I och med 

att denna fråga fick näst sämst resultat är det inte det största problemet för organisationen. Det 

är däremot viktigt att organisationen förhåller sig till lagstiftningen och engagerar sig i frågan 

så att det inte blir ett större problem i framtiden. Upplever de anställda inom organisationen 

att kraven blir för höga och ohanterbara leder det till arbetsrelaterad stress och både individen 

och organisationen blir skadad (World Health Organization [WHO]. u.å). 

Undersökningens empiri visar att kontroll var den kategorin inom Krav-Kontroll-Stöd 

modellen som de anställda på Operation Office betraktade som mest problematisk. Enligt 

Marmot et al (1999) är kontroll den viktigaste faktorn för att motverka den arbetsrelaterade 

stressen på en arbetsplats och även Karasek och Theorell (1998) menar att låg kontroll leder 

till ett spänt arbete med risk för negativ stress. Detta kan vidare även styrkas med tidigare 

forskning gjort av Agervold (2001) kring en god psykosocial arbetsmiljö och vad det innebär. 

Enligt den undersökningen grundar sig den goda psykosociala arbetsmiljön i att arbetarna har 

inflytande och kontroll över sin arbetssituation.  

I och med att forskning visar att kontroll är den kategori som har störst betydelse vid 

uppkomsten av stress, vilket även denna undersökning styrker, är det av stor vikt att 

organisationen åtgärdar det som anses vara problematiskt. Inom kategorin kontroll var det 

fråga fyra, “Jag blir ofta störd och distraherad under tiden jag jobbar”, som ansågs vara 

överlägset mest problematiskt. Enligt Daniels & Harris (2005) innebär en kombination av 

kontroll och stöd en underlättning vid hantering av problem vilket i sin tur innebär bättre hälsa 
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bland de anställda. Undersökningens resultat visade att organisationen inte kunde använda sig 

av denna kombination för underlättning av problem då kontroll var kategorin som var mest 

problematiskt. Däremot är det troligt att det mycket positiva resultatet för stöd minskade det 

totala antalet individer som ansågs vara drabbade av arbetsrelaterad stress.  

Resultaten för kategorin stöd visar en relativt låg summa av medelvärdet vilket innebär att den 

har låg inverkan på negativ stress. Det positiva resultatet som kategorin stöd fick innebär att 

respondenterna anser att de har stor möjlighet till feedback, stöd och hjälp vid svårigheter. 

Krauklis och Schenström (2002) menar att det är mycket viktigt att man inom organisationen 

har regelbundna möten för att upptäcka eventuella problem och ledaren för gruppen måste 

kunna lyssna, ge kritik men också ta emot kritik. Vad som framkom av intervjuerna som 

utfördes inför studien var att cheferna och arbetsledare hade en nära relation till sina anställda. 

De lägger stor vikt på att skapa öppna relationer där feedback är i fokus. Denna satsning har 

enligt undersökningens resultat varit väldigt viktig då kategorin stöd i många fall var den 

faktorn som räddade individer inom urvalet från att bedömas som drabbade av arbetsrelaterad 

stress.   

Det som respondenterna dock upplever som mest problematiskt inom kategorin stöd är frågan 

som behandlar möjligheten till att få hjälp med att lösa sina arbetsuppgifter. Ljungblad och 

Näswall (2009) behandlar ämnet om hantering av stressfyllda situationer, även kallat coping. 

De menar på att det i sådana situationer är väldigt viktigt att man ska ha möjlighet till att fråga 

någon om hjälp och avlastning istället för att acceptera att man själv behöver kunna lösa 

allting. Det är därför anmärkningsvärt att de anställda inom Operation Office anser att de inte 

alltid kan be om att få hjälp med att lösa sina arbetsuppgifter. Organisationen har därmed 

något att jobba på och utveckla när det kommer till kategorin stöd.  

Tidigare forskning (Ljungblad & Näswall. 2009. Jacobsson et al. 2001) menar även att det 

kan vara av betydelse varifrån det sociala stödet kommer ifrån. Om stödet kommer från 

kollegor eller chefer/arbetsledare kan ha olika betydelse beroende på vad det är för 

organisation man tar hänsyn till och även vad det är som skapar den stressfyllda upplevelsen 

hos varje enskild individ. Undersökningens resultat visade att stödet från chefer är högt och 

det stämmer även överens med den information som kontorschefen angav. Denna sorts stöd är 

inom just den här organisationen mycket viktig då chefer, arbetsledare och medarbetare 

arbetar väldigt nära varandra. Som tidigare nämnt räddar kategorin stöd många gånger 

organisationen från att vara mer drabbad av arbetsrelaterad stress.  



 27 

5.2 ERI- modellen 

Det som respondenterna upplever som mest problematiskt inom kategorin effort är frågan 

“Jag arbetar utöver min arbetstid för att utföra mina arbetsuppgifter”. Sett till hela 

undersökningen genererar den frågan näst högst siffra jämfört med alla andra kategorier och 

frågor, det är alltså en av organisationens största utmaningar. Arbetsmiljöverket (2015) menar 

på att arbetstider och arbetsbelastning är ett problem som är viktigt att lyfta fram, jobba kring 

och även stifta lagar om. Enligt de nya föreskrifterna måste arbetsgivare se till så att 

arbetsbelastningen inte är alltför hög så att det kan leda till ohälsa. Även arbete utöver 

ordinarie arbetstid har det stiftats en ny lag kring där arbetstiderna inte på något sätt får leda 

till ohälsa.  

5.3 Sammanfattande analys 

Undersökningens resultat har visat att Krav-Kontroll-Stöd modellen identifierar fyra personer 

inom organisationen som är drabbade av arbetsrelaterad stress och ERI modellen identifierar 

också fyra individer. Endast två av de identifierade individerna ansågs vara drabbade av 

arbetsrelaterad stress enligt båda modellerna vilket visar att det finns ett behov av en bredare 

teori som tar hänsyn till fler aspekter vid identifieringen av arbetsrelaterad stress. Denna 

slutsats ligger i enlighet med tidigare forskning som har visat att en kombination av Kvar-

Kontroll- Stöd och ERI modellen kan vara givande. Detta då de båda mäter stress på 

arbetsplatsen men delvis tar hänsyn till olika faktorer vilket gör att de kompletterar varandra 

(Siegrist & Marmot. 2004). 

 

Med hjälp av de två valda modellerna identifierades sex individer på Operation Office som 

anses vara drabbade av arbetsrelaterad stress, detta motsvarar 17 procent av den valda 

populationen. Undersökningar som utförts av arbetsmiljöverket (2015) har visat att var fjärde 

person lider av stress som kan kopplas till arbetsplatsen vilket innebär att slutresultatet på 17 

procent stressade individer inte är katastrofalt. Leander och Nilsson (2000) menar dock att 

problemet med stress uppstår om en stressreaktion varar under en längre period och individen 

i fråga inte får möjlighet till återhämtning. Detta innebär att risken alltid finns att det är fler 

individer inom urvalet som känner stress men att det inte har gått tillräckligt lång tid för att 

den undersökning som genomfördes ska ha hunnit identifiera denna stress som ett problem. 

Den arbetsrelaterade stressen blir ett problem för organisationen i form av minskad kreativitet 

och produktivitet, vilket leder till kostnader för företaget (Krauklis & Schenström. 2002).    
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Resultatet från undersökningen visar slutligen på att det totalt är 1 av 8 personer inom 

försäljning som upplever arbetsrelaterad stress, detta motsvarar 12,5 procent av de anställda 

inom avdelningen försäljning. Vidare visar resultaten att det är totalt 5 av 28 personer inom 

avdelningen leverans som upplever arbetsrelaterad stress och det motsvarar 17,9 procent av 

antal anställda inom den avdelningen. Säljare inom Operation Office är alltså inte utsatta för 

arbetsrelaterad stress i större grad än vad de som jobbar inom leverans är. Detta stämmer inte 

överens med det som tidigare forskning har visat på, där bland annat Blade et al. (2014) 

menar på att säljare i större grad är utsatta för arbetsrelaterad stress. Det är den konkurrerande 

arbetsmiljön som oftast anses vara den största orsaken till att säljare i större grad upplever 

arbetsrelaterad stress än andra. Lovelan et al. (2015) menar på att säljyrket är känslomässigt 

krävande och att det ofta är ett av de största problemen som en säljare upplever. De jobbar 

även under en ständig press då de är tvungna att sälja tillräckligt mycket för att inte minsta sitt 

jobb. Att denna undersökning endast kunde identifiera en person inom 

försäljningsavdelningen som drabbad av arbetsrelaterad stress kan vara en indikator på att 

arbetsplatsen har lyckats bedriva försäljning i en miljö som inte använder konkurrens mellan 

säljare som en drivkraft.  

6. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer inledningsvis undersökningens syfte och frågeställning 

presenteras för att läsaren ska kunna koppla de slutsatser som dras och de diskussioner som 

förs. Vidare diskuteras undersökningens metod, vad som kunde ha gjorts bättre eller 

annorlunda samt vad som är undersökningens styrka. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning.  

6.1 Diskussion 

Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur den arbetsrelaterade stressen ser ut på 

avdelningen Operation Office på bemanningsföretaget Academic Work. Vidare var ett syfte 

att utifrån det resultat som framkommit av undersökningen och modellerna, föreslå åtgärder 

för att förbättra arbetsmiljön inom Operation Office. Frågeställningarna som uppsatsen 

besvarat berör vilka stressfaktorer som enligt de två valda modellerna för undersökningen, 

Krav-Kontroll-Stöd och ERI modellen, som påverkar den arbetsrelaterade stressen mest samt 

om modellerna identifierar samma individer inom det valda urvalet som drabbade av 

arbetsrelaterad stress.  
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Undersökningens resultat visade att de mest förekommande stressfaktorerna inom 

organisationen enligt de valda modellerna var kontroll för Krav-Kontroll-Stöd modellen och 

effort för ERI modellen. Totalt sett fick effort högst medelvärde vilket innebär att frågorna 

inom denna kategori enligt respondenterna har störst inverkan på negativ stress. Den fråga 

som där ansågs vara mest problematisk var “Jag arbetar utöver min ordinarie arbetstid för att 

utföra mina arbetsuppgifter “. Inom kategorin krav framkommer det att det finns en viss 

problematik med hög arbetsbelastning samt tidspress då fråga fyra, “Jag arbetar ofta under 

tidspress på grund av en för hög arbetsbelastning”, hade störst negativ inverkan på stress inom 

kategorin krav. De två frågor som ansågs vara problematiska enligt effort och krav kan 

kopplas samman och vi tror att de anställda känner att de behöver arbeta utöver sina ordinarie 

arbetstider för att hinna med den höga arbetsbelastningen och den tidspress som råder på 

arbetsplatsen. Intressant är även att det inte är någon av respondenterna som har svarat “nej, 

aldrig” på någon av frågorna. Det är alltså ingen inom Operation Office som anser att de 

aldrig behöver jobba övertid eller att de under sin arbetstid aldrig blir störda och distraherade i 

den mängd att det är ett problem.  

För att hantera och motverka detta finns det en del saker som vi tror kan vara bra att tänka på. 

Dels skulle de anställda behöva få möjlighet till mer stöd och hjälp till att lösa arbetsuppgifter 

vid behov. Vi tror att organisationens alla delar kan hjälpas åt, inte enbart de utsagda cheferna 

utan även medarbetare sinsemellan. Samtidigt är det viktigt att fler vågar säga nej till 

arbetsuppgifter om de redan har fullt upp att göra och inte har tid att hjälpa till. På så sätt tror 

vi även att problemet med att många känner att de ofta blir distraherade under deras arbetstid 

kommer att minska eftersom man vågar säga att man inte har tid och kan därmed enbart 

fokusera på sitt egna arbete. I slutändan bör även arbetet organiseras först och främst så att en 

rimlig arbetsbelastning föreligger. Detta kan utföras genom att anställa mer fast personal och 

även ha fler deltidstjänster som i viss grad kan avlasta arbetsbördan från den fasta personalen. 

Som tidigare nämnt kan Krav-Kontroll-Stöd modellen och ERI modellen vara väldigt bra 

komplement till varandra. Vår studie har visat att de olika modellerna lyckas identifiera vissa 

olika personer. Dessa hade uteblivit om vi enbart använt oss av en modell och vi menar därför 

på att det är bra att ha två modeller som kompletterar varandra. Aspekter som Krav-Kontroll-

Stöd modellen inte tar hänsyn till men som ERI modellen gör är exempelvis belöningar i 

arbetet. ERI modellen menar på att belöningar kan lindra stressen och balansera ut de 

stressmoment man kan uppleva, det kan alltså vara värt några extra arbetstimmar om man får 

en belöning för det. Samtidigt menar Krav-Kontroll-Stöd modellen att dessa extra 
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arbetstimmar omedelbart påverkar stressen i negativ mening, oavsett om man får belöningen 

eller inte. ERI modellen anser vi har svårt att identifiera och ta hänsyn till sociala faktorer på 

arbetsplatsen, exempelvis som relationer till medarbetare och chefer samt vikten av 

medarbetarsamtal. Detta är någonting som är väldigt centralt i Krav-Kontroll-Stöd modellen 

genom kategorin “stöd”. Har man enligt den modellen en bra upplevelse av stöd så är det 

omöjligt att bli drabbad av arbetsrelaterad stress.  

6.2 Slutsatser 

 De vanligast förekommande stressfaktorerna inom organisationen är enligt Effort- 

Reward Imbalance modellen kategorin effort och enligt Krav-Kontroll-Stöd modellen 

kategorin kontroll.  

 Modellerna identifierar totalt sex personer som drabbade av arbetsrelaterad stress, 

varav två personer identifierades av såväl Krav-Kontroll-Stöd som ERI modellen. 

Resterande fyra personer identifieras bara som stressade av en av modellerna.  

 Antal drabbade av arbetsrelaterad stress inom Operation Office är 6 av 36 personer 

vilket motsvarar 16,7 procent.  

6.3 Metoddiskussion  

Vid sammanställning och bearbetning av den data som undersökningen givit uppkommer ett 

problem vid kodningen. Svaren har kodats om till en skala från 1-4 där 4 orsakar mest stress 

och 1 minst. Problemet uppstår vid tolkningen av dessa siffror då respondenterna kan ha olika 

uppfattningar av vad som krävs för att ange exempelvis 4 som svar på en fråga. För att 

undersöka om respondenternas uppfattning av de olika svarsalternativen är förenliga med 

varandra hade det varit givande att utföra en metodtriangulering. Denna metod innebär en 

kombination av kvantitativa studier med kvalitativa och i detta fall hade man på så sätt kunnat 

analysera om respondenternas uppfattning om vad som orsakar stress överensstämmer. 

Anledningen till att denna metod inte tillämpades i denna undersökning är att det hade varit 

tidskrävande att genomföra både en enkätundersökning och flertal intervjuer. Endast en 

kvalitativ undersökningsmetod hade inte varit lämpligt för denna uppsats syfte då det inte 

hade visat vilken faktor som inom den valda populationen visade störst koppling till 

arbetsrelaterad stress.  
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En av denna undersöknings styrkor är att den utgår ifrån två modeller som avser mäta den 

arbetsrelaterade stressen på en arbetsplats. Detta gör att undersökningen tar hänsyn till fler 

faktorer än vad den hade gjort om bara en modell använts. Därmed lyckades undersökningen 

identifiera fler personer, som annars inte hade ansetts varit drabbade av arbetsrelaterad stress.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Resultatet för denna undersökning grundar sig i sammanställningar av empirin i form av 

tabeller, som sedan tolkades och analyserades. För vidare forskning vore det intressant om 

respondenterna fick uppskatta sin egna stressnivå på en skala. Detta hade kunnat användas 

som en beroende faktor som jämförs med flera oberoende faktorer, en så kallad 

regressionsanalys. Man får på så vis se statistiska samband mellan de olika oberoende 

faktorerna och den beroende faktorn stress.  

 

Vad som även vore mycket intressant för vidare forskning är att hitta en syntes för de 

modeller som använts för denna undersökning, alltså Krav-Kontroll-Stöd och ERI modellen, 

som kan täcka de olika faktorerna som dessa modeller separat gör. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Intervju 1 

Fredrik, kontorschef: 

Om Academic work 

- Vad är din roll på Academic Work? 

Internt kallas det för Branch manager, vilket innebär att jag är både personalansvarig och 

resultatansvarig.  

- När öppnades kontoret Stockholm Väst?  

2012 september.  

- Hur många arbetar på platsen? 

På Operation Office är vi 75 stycken men totalt i lokalen är vi 130. Både heltidare och 

deltidare, ungefär 50 som jobbar heltid och 25-30 personer jobbar deltid.  Vi håller på och 

anställer folk oftare och folk slutar så det är svårt att svara exakt hur många det är.  

- Hur många chefer/ledare finns det?/Kan du beskriva hur Operation Office är 

uppbyggt?  

Operation Office är uppdelat i två avdelningar där den ena jobbar med försäljning och den 

andra jobbar med leverans, där de levererar det de andra har sålt. Ser man över 

heltidspersonalen så är jag chef över fyra chefer, tre på försäljning och fyra inom leverans. De 

i sin tur har heltidspersonalen under sig som de ansvarar för. Lägger vi till deltid så finns det 

också en chef inom vardera team som rapporterar till de fyra teamcheferna inom leveransen. 

Totalt sett på kontoret är det elva chefer på 70 personer.  

- Finns det någon specifik anledning till förslaget att undersökningen sker på Operation 

Office, är de mer utsatta för arbetsrelaterad stress?  

Dels så tror jag att det är ur ett uppsatsperspektiv är enklast  eftersom det är många från de 

andra avdelningarna som reser och jobbar i hela sverige. Därför tror jag att de kan uppleva 

stress både positiv och negativ men att det inte är säkert att de upplever det på grund av 

någonting här på kontoret utan det kan bero på mycket annat.  
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Arbetsmiljö 

- Vad i arbetsmiljön tror du medarbetarna upplever eller kan uppleva som stressande? 

Vi sitter ju i ett kontorslandskap och med det kommer saker som kan relateras med stress. Det 

är personer som pratar högt, rör sig runt och det händer saker man inte kan kontrollera själv. 

En annan orsak till stress kan vara rollen man har. Vi har många juniora personer, det är en 

roll där man lägger upp stora delar av arbetet själv. Eftersom många  är unga i arbetslivet och 

nya i rollen så tror jag att det kan bidra till att man känner stress. Det tar ett tag innan man 

skapar sig kontroll över jobbsituationen eftersom det är ganska öppna uppgifter och stora 

ramar. 

 

- Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Jag har varit på många olika arbetsplatser och själv tycker jag att Academic Work ger stora 

möjligheter för utveckling. Själv är jag inne på min femte roll inom organisationen. Det finns 

möjligheter att gå åt många olika håll och vi har byggt in något som kallas career steps, som 

erbjuder olika utbildningar där arbetarna kan klättra inom organisationen .  

 

- Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt arbete/arbetsuppgifter?  

(planera själv, strukturera sitt arbete som det passar dem bäst, är de låsta till ett visst 

arbetssätt?) 

Det är också en svår fråga att svara på för på ett sätt kan man lägga upp rollen man har precis 

som man vill så det finns otroligt stora möjligheter att styra vart man jobbar både i tid och 

rum. Däremot vet man kanske inte som nyanställd vad som förväntas av en, hur man ska göra 

vissa saker och då måste arbetet vara mer styrt i början för att stötta dem. Skulle vi släppa 

dem för fritt tror jag att man hade sprungit allt vad man orkat, väldigt snabbt och väldigt långt 

men kanske inte den smartaste vägen. Jag tror detta också hade lett till att stressen ökat.  

 

- Finns det tydliga mål och krav för vad medarbetarna ska uppnå med sitt arbete?  

Ja. Vi är en organisation som mäter väldigt mycket på väldigt många olika sätt och det är 

tydligt definierat vad som ska uppnås både i produktivitet och kvalitet. Det är lätt att till och i 

realtid se hur man ligget till med de mål man har. Det kan diskuteras varför vi har det så och 

hur det påverkar de anställda tror jag beror dels på vad det är för personligheter, många drivs 

av bekräftelse medan andra drivs av ångest som kan göra att man jobbar hårdare. Men jag tror 

att denna fråga ofta kommer till ledarskap, det gäller att ha bra chefer som jobbar med ett bra 
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ledarskap så att man använder detta på ett positivt sätt. Har man inte en chef som är med och 

hjälper, stöttar och ser vad man ser så tror jag verkligen det kan bidra till en negativ stress. 

Det kan däremot också hjälpa till att anställda känner kontroll över sitt arbete och veta om 

man ligger rätt i fas eller inte. Det är trots allt en skala som börjar lugnt som nyanställd och 

ökar med tiden. Då kan det vara skönt att veta om man uppnått sina mål och inte behöva 

jämföra sig med någon som jobbat längre på arbetsplatsen.  

 

- Får anställda någon möjlighet till utbildning/föreläsning kring planering/organisering 

av arbete?  

Ja absolut. Vi har något vi kallar för business hour som vi har varannan vecka. Dessa utgår 

från och handlar om hur man ska utveckla sitt arbete , allt från att göra rollspel, träna på att 

utföra bättre samtal eller hur man effektiviserar sitt arbete. En gång per år går man en större 

utbildning, första året hette den business mindedness and communications och den om 

handlar om att ge medarbetarna bättre verktyg till att genomföra sitt arbete. Ju längre man 

jobbar blir det mer och mer specialiserade utbildningar men de är en gång per år och de är 

kopplade till det vi kallar career steps. Beroende vilket steg inom organisationen man nått får 

man nya utbildningar. Kopplat till stress och arbetsmiljö går alla en utbildning en gång per år 

som vi kallar “work life balance” som är tre timmar lång. Där får man lära sig identifiera olika 

varningstecken för stress, både hos en själv och kollegor.     

 

- Finns det någon som jobbar specifikt med förbättring av arbetsmiljön och 

arbetstrivseln?  

Vi gör ju en undersökning varje vecka med Office Vibe.  Det har gjort undersökningar 

tidigare angående stress på academic work och resultaten blev att stödet på arbetsplatsen 

behöver arbetas med. På kontoret lokalt jobbar en person deltid med arbetsmiljö och 

arbetstrivsel. Sedan nationellt har vi en HR partner kopplat till oss som följer upp oss i detta.   

 

- Vilka insatser görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen bland 

medarbetarna?  

Det görs många olika saker beroende på vad man väger in i det. Träning är en sak vi arbetar 

med, att hjälpa folk komma iväg från jobbet. Sedan har vi alltid frukost och mellanmål, vilket 

kan vara viktigt då personer som känner sig stressade lätt kan glömma att äta. Jag tror mycket 

handlar om feedback. Ofta pratar man om hur viktigt det är med detta men sen blir det ingen 

kontinuerlig feedback ändå. Det blir att man har det en gång om året och då blir det världens 
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största sak, men om man kan bygga in det i vår vardag så kommer du våga feedbacka mig och 

jag dig. Detta gör vi nu som ett projekt i år på kontoret eftersom vi har sett att stressnivån har 

legat på en annan nivå än den vi önskat. Dessa feedbacksamtal byggs in i teamen så att vi en 

gång per månad kan diskutera resultaten (från Office Vibe) om vad vi kan göra som individer 

för att förbättra stressnivån. Jag tror det är viktigt att man vågar prata om detta problem och 

bygga en struktur för att det ska bli naturligt att prata om det. När vi byggt en struktur så att 

det blir naturligt tror jag att vi även kommer få en förändring för då kommer man våga säga 

ifrån och ta upp problem inom gruppen. Pratar man inte om problemen kommer de finnas 

kvar och individen kommer må dåligt utan att någon märker. Det vi vill är att utföra både 

utbildningar, skapa förutsättningar för träning osv samt diskussioner om problem, det går inte 

att bara göra det ena eller det andra.  
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8.2 Bilaga 2 

Intervju 2 

Sanna: (Internrekryterare och Office Vibe ansvarig) 

Arbetsmiljö 

- Vad är din roll på Academic Work? 

Jag har jobbat på Academic work sedan 2008 och nu jobbar jag som talent acquisition 

manager vilket innebär att jag sköter den interna rekryteringen för en del av Stockholm Väst 

sälj och leverans. Utöver det så jobbar jag även med exitintervjuer så jag sitter i exitsamtal 

med personer som slutar och sedan ansvarar jag för Office Vibe för just sälj och leverans.  

 

- Tror du att arbetsrelaterad stress utgör ett problem i arbetsgruppen? 

“Jag tror att stress absolut förekommer men jag tror också att det är något som är individuellt 

och går i perioder. När man jobbar med kunder som vi gör så kan stress gå ganska mycket upp 

och ner för att arbetsbelastningen kan skifta ganska mycket. Jag skulle inte säga att jag 

upplever stress idag som ett jättestort problem utan att jag tror att personer upplever stress av 

och till men mer på individnivå än att man upplever att ett helt team känner sig stressade. Där 

är det egentligen teamcheferna som har bäst inblick, jag får mest inblick från Office Vibe och 

om det är kommentarer som dyker upp. Annars är det teamcheferna som arbetar närmare sina 

medarbetare som ofta känner av om de är stressade. När man sitter i exitsamtal är det vissa 

som lyfter arbetsbelastningen. Många säger att de har haft en stor arbetsbelastning men det är 

också många som verkar tycka att den är hanterbar så det är sällan personer slutar för att de 

har för mycket att göra och enbart på grund av att de känner sig stressade. Jag skulle säga att 

de flesta upplever att de har mycket att göra men att det är hanterbart och går i perioder.” 

 

- Vad i arbetsmiljön tror du medarbetarna upplever eller kan uppleva som stressande? 

“Dels så är vi ju en säljorganisation som hela tiden strävar efter olika mål och jag tror att det 

både kan upplevas som spårrande och stressande. För de flesta tror jag det är spårrande att 

jobba mot mål och kunna påverka sitt resultat men ibland om man ligger långt ifrån sina mål 

kan det istället bli stressande. Att man har någon som kontrollerar en och tittar på hur väl man 

uppnår sina mål kan även upplevas som stressande för vissa. Sedan tror jag också att många 

som jobbar här är väldigt duktiga på att ge service till kunder och konsulter och man bryr sig 

väldigt mycket om andra och att andra ska må bra, då tror jag vissa kan bli stressade om man 

har en kund eller konsult som är missnöjda. Man vill ju såklart alltid sträva efter att alla ska 
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vara så nöjda som möjligt så det är nog definitivt en påverkande faktor. Sedan också 

arbetsbelastningen, som kan vara hög i perioder. Detta kan vara svårt att påverka då vissa 

veckor kan vara ganska lugn medan man en annan vecka får in massa orders från kunder och 

då kan det bli stressigt för en konsultchef. Denna stress tror jag i sin tur kan smitta av sig på 

assistenter runt omkring också. Vissa kan nog också bli stressade över att de känner att de är 

för mycket kontroll över att man uppnår mål, många vill ha frihet under ansvar. Det är sånt 

man hör kan vara en stressfaktor men så fort det kommer upp är det något vi pratar om för det 

ska vara en bra balans mellan att pusha medarbetarna att nå målen samtidigt som får man inte 

vara detaljkontrollerad. I många av de tjänsterna vi har handlar det om att hålla många bollar i 

luften och kunna göra flera saker samtidigt vilket kan leda till att man får svårt med 

prioriteringar, vilket kan vara stressande. Det krävs att man h ar ett bra system på när man 

jobbar. “ 

 

- Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till utveckling inom organisationen?  

“Jag tycker det finns bra utvecklingsmöjligheter, framförallt heltidsroller som exempelvis 

konsultchef och acount manager, där tycker jag det finns bra utvecklingsmöjligheter. Det 

finns en tydlig plan för hur man ska utvecklas i sin roll, vad det finns för utbildningar och 

vilken roll man kommer få. Sedan kan jag tycka att när man har jobbat några år så finns det 

inte lika stora möjligheter, man kan säga att tjänsterna är lite gjorda för att man ska utvecklas 

mer de första två åren än vad man gör sedan. Sen är det ju upp till individen och det finns 

såklart nya roller man kan söka sig till också men där kan det också vara begränsat hur många 

roller det finns (teamchefsroller, säljcoachroller, key accountmanager osv). Även för 

assistenterna, tex staffing service assistant, finns det träningsprogram som man jobbar med. 

Så jag skulle säga att de första två åren finns det bra utvecklingsmöjligheter men sedan tycker 

jag inte att planerna är lika tydliga.” 

 

- Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt arbete/arbetsuppgifter? 

(planera själv, strukturera sitt arbete som det passar dem bäst, är de låsta till ett visst 

sätt?)  

Jag tycker det finns ganska goda möjligheter att påverka sitt arbete. Just att man kan lägga 

upp sitt arbete mycket själv, man har mycket eget ansvar i det dagliga arbetet. När man gör 

saker och hur man gör saker är mycket upp till en själv. Sedan har man fått en introduktion till 

hur man kan göra det men man ansvarar för sina egna kunder och konsulter. När man träffar 
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dem är sällan bestämt, det man måste förhålla sig till är de interna mötena men utöver det har 

man stort ansvar att planera sin tid själv. Det enda som är svårt att påverka är att man har 

vissa mål som är satta som man måste sträva efter och dessa kan vara svåra att påverka.  

 

- Finns det tydliga mål och krav för vad medarbetarna ska uppnå med sitt arbete?  

Ja, det finns det absolut. Jag skulle inte säga att det finns någon brist på mål i vår verksamhet 

utan där finns det mål i egentligen alla tjänster och roller. Sedan kan de vara extra tydliga i en 

säljroll men målen för en konsultchef är också väldigt tydliga. 

 

- Finns det någon som jobbar specifikt med förbättring av arbetsmiljön och 

arbetstrivseln?  

Jag vet inte om det finns någon som är anställd för att ha ansvar för arbetsmiljön men däremot 

tror jag att kontorschefen har det ansvaret men det ansvaret vilar också på teamcheferna. De 

har möten med sina medarbetare varje månad där man pratar om bland annat stress och 

trivsel. Där brukar frågor kopplas till arbetsmiljö lyftas, även under teammöten som sker varje 

vecka tas sådana frågor upp.  

 

- Vilka insatser görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen bland 

medarbetarna?  

Informationen som man får ut ifrån Office Vibe brukar varje team gå igenom och se vilka 

problem som finns. Efter det sätter man upp mål om vad man kan göra för att förbättra 

situationen. Ledningsgruppen sitter även i möte en gång i månaden och diskuterar resultaten 

från Office Vibe och även vad som behöver göras för att resultatet ska bli bättre.  

 

Office Vibe 

- Kan du kort beskriva vad Office Vibe är?  

Det är ett undersökningsverktyg som vi köper in av ett företag, alltså inget vi själva har 

skapat. Det är till för att man ska kunna undersöka hur “viben” är på kontoret. Det är till för 

att man varje vecka ska få en uppdatering kring arbetsmiljön varje vecka så att man snabbt 

kan åtgärda eventuella problem som finns. Det är 10 olika parametrar som i det stora hela 

mäter engagemanget på kontoret men sen mäter det även exempelvis feedback, relation med 

chefer, relation med kollegor, hälsa, stressnivån etc, totalt 10 parametrar.   
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- När började ni använda er av Office Vibe? 

Jag tror att det var hösten 2015, jag var på mammaledighet då så jag vet inte exakt när vi satte 

igång det, Fredrik vet nog exakt. Stockholm Väst var ett utav de första som började använda 

sig utav Office Vibe men jag tror att hela Sverige använder sig utav det nu.  

 

- Varför började ni använda er av Office Vibe och används det av samma syfte idag?  

Den bakgrunden vet jag ingenting om, men på Academic Work jobbar man väldigt mycket 

med feedback för att kunna utvecklas som organisation. Jag tror att det var därför man ville 

använda sig utav Office Vibe för att kunna ta del av feedback och utvecklas ännu mer. Målet 

är att kunna ta tag i problem direkt och för att kunna det måste man kontinuerligt kunna ta del 

av information från de anställda, då är detta ett bra system. Det är även helt anonymt vilket 

innebär att man kanske vågar ta upp saker som man annars inte vågar ta upp med sin chef.  

 

- Hur ofta görs utskicken?  

En gång i veckan.  

 

- Jobbar hela Academic Work med det eller är det unikt för Stockholm Väst?  

Redan besvarat. 

 

- Hur många är det som svarar på Stockholm Väst?  

Det är hela kontoret som svarar men jag ansvarar bara för sälj och leverans och där är det 

ungefär 80 stycken som svarar.  

 

-Är frågorna kopplade till något som ni upplever som problematiskt i den aktuella 

arbetsmiljön vid tiden av utskicket av frågan? Eller är det allmänna saker som ni 

upplever som problematiska? 

Systemet har frågor som grundar sig på 10 olika parametrar. Det går att lägga till egna frågor 

om man vill det men oftast låter vi systemet välja frågor. Den fokuserar på olika 

parametrar/kategorier, vissa veckor kanske det är mer fokus på feedback och andra veckor 

kanske det är med fokus på wellness.  

 

- Vad händer efter att ni samlat in svaren? Arbetar ni för att motverka problemet eller 

är målet med undersökningen enbart att lokalisera olika “problem”?  
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I höstas fick vi dåligt resultat på relationship with colleagues, då pratade ledningsgruppen 

väldigt mycket om det och de diskuterade vad det kan bero på och vad de har fått höra från 

alla olika team. Det sattes upp olika mål som alla följde för att kunna lösa problemet och 

därför har vi exempelvis som mål det här året att stärka allas interna relationer. Då kan Office 

Vibe vara till hjälp genom att jämföra de kommande resultaten detta år och se om det finns 

någon skillnad från förra året. Sen har stressnivån i organisationen visat sämst resultat förra 

året och då lokaliserar vi vilken avdelning som är mest påverkad och vad man kan göra åt det.  
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8.3 Bilaga 3 

Enkätundersökning  

Man/Kvinna 

Ålder 

Hur länge har du arbetat med din nuvarande roll inom organisationen? 

Jag jobbar inom: 

a. Försäljning 

b. Leverans 

c. Övrigt 

 

1. Jag har svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots att jag redan har fullt upp att göra.  

2. Jag arbetar utöver min ordinarie arbetstid för att utföra mina arbetsuppgifter. 

3. Jag arbetar ofta under tidspress på grund av en för hög arbetsbelastning.  

4. Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mitt arbete. 

5 Jag hinner alltid med mina deadlines.  

7. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete och mina arbetsuppgifter. 

8. Jag kan uppleva uppgifterna som otydliga. 

9. Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter. 

10. Jag blir ofta störd och distraherad under tiden jag jobbar.  

11. Min närmaste chef tar hänsyn till mina åsikter.  

12. Jag får stöd av min närmaste chef/arbetsledare. 

13. Jag kan få hjälp för att lösa mina arbetsuppgifter. 

14. Jag känner en gemenskap inom arbetsgruppen. 

15. Jag har möjlighet till att få feedback på min arbetsprestation.  

16. Jag är inblandad eller har nyligen varit inblandad i en eller flera olösta konflikter på 

arbetsplatsen 

17. Jag anser att min lön motsvarar mitt ansvar och arbete. 

18. Jag anser att mina utvecklingsmöjligheter är tillräckliga med hänsyn till det arbete jag 

utför. 

19. Jag anser att min utbildning och erfarenhet motsvarar mitt ansvar och arbete. 

20. Jag anser att förtroendet jag får på arbetsplatsen är tillräcklig. 

21. Jag förväntas vara ständigt nåbar, även under min lediga tid.  

22. Jag anser att jag har möjlighet till tillräckligt mycket rast under min arbetsdag. 


