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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftade till att besvara hur korttidsanställda banktjänstemän 

upplevde stress i arbetet på grund av deras yrkesroller och arbetssituationer, samt 

undersöka hur och varför dessa banktjänstemän hanterade den arbetsrelaterade stressen. 

För att undersöka detta utgick studien från en kvalitativ ansats där telefonintervjuer 

genomfördes med fyra heltidsanställda banktjänstemän som hade korttidsanställningar. 

Semistrukturerade intervjufrågor tillämpades under intervjuerna. Studien utgick från 

fyra teorier; Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet, Blochs teori om flyt och 

stress i arbetslivet, Karasek och Theorells teori om krav-kontroll-socialt stöd samt ERI-

modellen av Siegrist. Resultatet visade att de bankanställda upplevde stress i arbetslivet 

och att detta kunde härstamma från ett antal faktorer. Däribland fann studien att en 

obalans existerade mellan de arbetskrav som ställdes på de bankanställda relativt deras 

möjligheter att kunna påverka arbetsprocesserna. Detta i kombination med bristande 

möjligheter för de bankanställda att få direkt stöd och hjälp från kollegor ledde till 

känslor av frustration och ängslighet, vilket ökade stressemotionerna. Att erhålla beröm 

var ett uppskattat inslag i arbetet men upplevdes vara en otillräcklig kompensation givet 

deras arbetsinsatser. Det faktum att de inte fick tryggare anställningsformer bidrog till 

känslor av oro och prestationsångest eftersom de ständigt såg behov av att behöva 

bevisa sig för organisationen. Slutligen upplevde de bankanställda stressemotioner 

eftersom de ständigt behövde tänka sig för gällande deras uppförande på arbetsplatsen 

så att de skulle kunna leva upp till den strikta och professionella yrkesrollen. För att 

mitigera stressemotionerna som uppkom i arbetslivet brukade de bankanställda prata ut 

till kollegor, vänner och familjemedlemmar vilket gav de möjlighet till att ventilera. 

Dessutom umgicks de bankanställda under mer avslappnade former, såsom afterwork, 

för att hantera stressen och ge sig själva möjlighet till att slappna av och återhämta sig. 

En potentiell förklaring till varför de bankanställda valde att arbeta under stressiga 

arbetsförhållanden var att de önskade skapa förutsättningar för en trygg framtida karriär.  

Nyckelord 

Arbetsrelaterad stress, yrkesroll, arbetskrav, emotioner, välmående, korttidsanställning, 

bankanställda
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Inledning 

Varje dag ställs individen inför nya utmaningar och påfrestningar som denne behöver hantera 

och vilka kan ha såväl positiva som negativa effekter på individens hälsa. Det kan vara 

påtryckningar och krav från såväl arbetslivet som en själv. Dessa kan leda till att individen 

upplever stress och obehag (Vårdguiden, 2018). Att ständigt leva under stressiga förhållanden 

har en inverkan på individens hälsa och välmående, där stress kan medföra negativa 

hälsomässiga effekter (Vårdguiden, 2018). Stress, vilket förekommer allt oftare i dagens 

samhälle, kan drabba både yngre och äldre. En undersökning utförd av Folkhälsomyndigheten 

(2020) visade att 16 procent av den svenska befolkningen i åldersspannet 16-84 år uppgav att 

de upplevde någon form av stress under 2018. Vidare visade undersökningen att stresstrenden 

var uppåtgående, vilket stärkte tesen att förekomsten av stress ökat (Folkhälsomyndigheten, 

2020).  

Samtidigt som stressen för individen och samhället i stort ökat är arbetsmarknaden i ständig 

förändring. Över tid har arbetsmarknaden och de anställningsformer som individer måste 

förhålla sig till blivit mer osäkra, där antalet arbetstagare som innehar temporära 

anställningsformer såsom allmän visstidsanställning och vikariat har ökat. Efter 90-talskrisen 

har antalet individer med en korttidsanställning ökat dramatiskt. Under 1987 hade cirka 471 

000 individer en korttidsanställning medan motsvarande siffra för 2019 var cirka 766 000 

individer (SCB, 2020, s. 20; 2015, s. 10). Ungefär 16 procent av samtliga arbetstagare i 

Sverige, eller en av sex arbetstagare, hade därmed en korttidsanställning under 2019 (SCB, 

2020, s. 9). Vidare framgick det att bankbranschen tillhörde en av de branscherna med flest 

antal korttidsanställda (SCB, 2020, s.14). Denna överrepresentation inom banksfären kan ha 

djupgående implikationer på de bankanställdas välmående och bidra till att de löper ökad risk 

för att uppleva stressemotioner. Studier visar de facto på att antalet sjukskrivningar, till följd 

av psykisk ohälsa, har ökat kraftigt i Sverige och då framförallt för tjänstemän inom finans- 

och försäkringsbranschen (Unionen, 2016, s. 12). Mot bakgrund av detta förefaller det vara 

intressant att undersöka sambandet mellan stress och korttidsanställningar inom 

bankväsendet. Föreliggande studie kan därmed bidra till att skapa en ökad förståelse för hur 

arbetstagare med korttidsanställningar upplever stress på arbetsmarknaden.  
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Mot bakgrund av den ökade förekomsten av stress och stressrelaterade sjukskrivningar i 

samhället är det intressant tillika relevant att studera huruvida korttidsanställda 

banktjänstemän upplever stress i arbetet som följd av yrkesrollen och dess omfattning. Till 

detta ska studien även undersöka hur påtryckningar och krav från arbetet samt hur individens 

ansträngning på arbetet påverkar dennes stressupplevelser. Det är av sociologisk relevans att 

belysa hur yrkesrollerna har förändrats i samhället och hur detta i sin tur har inverkat på den 

anställdes stressupplevelser, eftersom stress är starkt förknippat till emotioner. Denna studie 

syftar till att bidra med att belysa detta och därigenom ge en ökad förståelse för hur 

korttidsanställda banktjänstemän upplever sin yrkesroll samt arbetssituation. 

Syftet 

Syftet med studien är att undersöka den upplevda stressen i arbetet bland korttidsanställda 

banktjänstemän och de arbetsrelaterade orsakerna därom. Studien ämnar därtill att ge insikt i 

hur arbetsmiljö respektive anställningsform inverkar på arbetstagare med korttidsanställning 

inom nämnda yrkesroll. 

För att uppnå syftet med studien avses följande frågeställningar besvaras: 

 Hur upplever korttidsanställda banktjänstemän stress till följd av deras 

arbetssituationer? 

 Hur och varför hanterar korttidsanställda banktjänstemän den stress som uppkommer i 

deras arbetsliv? 

Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att studera en specifik yrkesgrupp, nämligen tjänstemän verksamma 

inom bankbranschen. Därtill avgränsar sig studien avseende urvalsgruppen genom att utföra 

intervjuer med fyra heltidsanställda. Samtliga intervjupersoner innehar identiska yrkesroller 

och är verksamma som privatrådgivare inom samma avdelning på en bank. Samtliga 

intervjupersoner bor i Stockholms län och är inom åldersspannet 27-41 år. Studien har 

avgränsat sig till att enbart studera bankanställda med korttidsanställningar. Detta innebär att 

samtliga innehar tidsbegränsade anställningsformer, såsom vikariat eller allmän 

visstidsanställning. Ovan avgränsning har antagits i syfte att få en förståelse till hur 

korttidsanställda banktjänstemän upplever stress i arbetet.  



 

 3 

Definitioner 

Innebörden av stress har genom årtionden varit föremål för olika definitioner och tolkningar 

(Burman & Goswami, 2018, s. 112-113). Det är viktigt att tydliggöra hur denna studie 

definierar stress eftersom det inte finns någon entydig definition över detta inom 

forskningsvärlden och arbetsmarknaden. Stress definieras härvid utifrån Institutet för 

stressmedicins (”ISM”) vedertagna definition som den biologiska och psykologiska 

reaktionen som följer av olika påfrestningar (ISM, 2019). Därmed avses den mobilisering av 

resurser som tar vid för att hantera olika typer av krav, så kallad stressexponering. Stress kan 

uppstå till följd av såväl yttre faktorer, såsom hög arbetsbelastning eller högt ställda 

arbetskrav, som inre faktorer, såsom låg tolerans mot högintensitet (Andersen & Brinkmann, 

2015, s. 110). Stressreaktioner har inte alltid direkt negativa hälsomässiga konsekvenser för 

individen utan kan ibland vara en direkt nödvändighet för människan. Negativa hälsoeffekter, 

såsom fysiska (somatiska) och psykiska hälsoproblem, uppstår när kronisk stress realiseras. 

Detta innebär att individen under lång tid mobiliserar energi för att möta krav utan tillräcklig 

återhämtning (ISM, 2019). 

Tidsbegränsad anställning är ett centralt begrepp i denna studie och definieras som allmän 

visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete i 5 § av lagen om anställningsskydd (SFS 

1982:80). En gemensam faktor för samtliga ovannämnda anställningsformer är att de avser en 

anställning som pågår under en förutbestämd tid. Tidsbegränsad anställning användas 

synonymt med korttidsanställning i denna studie. 

Disposition 

Studien inleder med att presentera teoriavsnittet, i vilket det teoretiska ramverket presenteras 

jämte utvalda tidigare studier som bedöms vara av relevans för föreliggande studie. Därefter 

presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt, vilken grundar sig i en kvalitativ 

metodansats. En redogörelse för, och analys av, studiens resultat presenteras sedan för att 

slutligen avsluta med en djupare diskussion kring resultatet med förslag till framtida forskning 

inom det studerade fältet. 
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Teori och tidigare forskning 

Teorier 

Ett antal etablerade och vedertagna sociologiska och psykosociologiska teorier har tillämpats i 

föreliggande studie. Teorierna bedöms kunna skapa en djup och nyanserad förståelse kring 

stress i arbetslivet, vilket kan möjliggöra för att de definierade frågeställningarna 

framgångsrikt besvaras och studiens syfte uppnås. Med hjälp av Goffmans teori om det 

dramaturgiska perspektivet, vilken belyser rollintagning beroende på socialt sammanhang, 

kan föreliggande studie undersöka huruvida korttidsanställda intar olika roller i arbetet och i 

vilket syfte. Blochs teori om flyt bedöms vara relevant då det tillåter för stressforskning 

utifrån ett sociologiskt förankrat perspektiv. De socialpsykologiska teorierna, krav-kontroll-

socialt stöd modellen samt ERI-modellen, inkluderar social kontext och är allmänt vedertagna 

inom stressforskning. Krav-kontroll-socialt stöd modellen tillämpas i syfte att skapa närmare 

förståelse kring hur arbetskrav, i kombination med arbetstagarens egna kontroll över arbetet, 

orsakar stress. Modellen möjliggör därmed för att undersöka vilka omständigheter som 

arbetstagaren upplever stress i arbetet. Därutöver beskriver modellen det sociala stödet, vilket 

är en ytterligare aspekt som kan påverka stressnivån bland arbetstagaren. Slutligen tillämpas 

ERI-modellen i syfte att studera hur de korttidsanställda banktjänstemännen upplever stress ur 

ett ansträngnings- och belöningsperspektiv. Modellen bidrar därmed till att skapa ökad 

förståelse för hur en arbetstagares upplevda stress beror på relationen mellan dennes upplevda 

arbetsprestation och förväntade belöning. 

Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet 

År 1959 framkom Goffman med en teori kring den sociala mänskliga interaktionen. Teorin 

gör gällande ett dramaturgiskt perspektiv och liknar den mänskliga sociala interaktionen vid 

en teaterscen, där individer kan inta olika roller beroende på vilket socialt sammanhang denne 

befinner sig i (Goffman, 2014, s. 35). Människors beteenden kan därmed närmast förklaras 

genom skådespeleri beroende på vilken typ av åskådare som observerar individen, något som 

Goffman benämner publiksegregation (Goffman, 2014, s. 50). Syftet med sådana 

rollintagningar är bland annat att påverka hur andra uppfattar individen. 
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Scenuppträdandet kan, enligt Goffman, anta två olika dimensioner av rollintagning; den 

främre respektive bakre regionen (Goffman, 2014, s. 97-101). Den främre regionen liknas vid 

att individen befinner sig på scen och utövar skådespeleri, vilket i sammanhanget för 

Goffmans teori innebär att individen aktivt intar olika roller för att möta åskådarnas (läs 

omgivningens) preferenser och söker att assimilera sig till ett sammanhang. Individen 

kommer därmed försöka anpassa sina handlingar utefter åskådarnas förväntningar och 

önskemål, vilket kan liknas vid att individen bär en mask (Goffman, 2014, s. 97-99). Att 

individen försöker styra intrycken som omgivningen uppfattar över hen definieras som 

intrycksstyrning (Goffman, 2014, s. 103-104). Den bakre regionen avser att individen kan 

vara sig själv och inte behöver bära en mask. Individen blir inte iakttagen av sin omgivning 

utan kan anpassa sina handlingar utefter sina egna individuella önskemål. Den bakre regionen 

liknas vid att individen står bakom kulissen (Goffman, 2014, s. 101-103).  

Individens agerande och val av region är en slutprodukt av vilket socialt sammanhang denne 

befinner sig i. Därmed kan det förekomma att en individ agerar professionellt på en 

arbetsplats och möter de förväntningar som yrkesrollen eventuellt ställer, vilket kan liknas vid 

den främre regionen, men uppvisar ett avvikande agerande i hemmet, vilket kan liknas vid 

den bakre regionen. Föreliggande studie ämnar studera intervjupersonernas interaktioner i den 

främre regionen. 

Goffmans dramaturgiska synsätt har mött viss kritik eftersom den anses ha en beskrivande 

framför analytisk och förklarande karaktär. Essentiellt innebär detta att teorin beskriver hur 

saker uppenbarar sig, men att den inte identifierar potentiella förklaringsvariabler som 

förklarar varför en scen ser ut på ett visst sätt (Psathas, 1996, s. 386). Burns (1992, s. 6) 

argumenterar att Goffman (2014) förbiser ett antal faktorer som bedöms ha en stark inverkan 

på individers ageranden och rollintaganden, däribland normer och personliga intressen. 

Dessutom bedöms Goffman (2014) ha en tendens att studera platsbundna interaktioner och 

händelser, vilket skapar problematik eftersom dessa kan vara svåra att generalisera och 

tillämpa i ett bredare perspektiv (Burns, 1992, s. 118). Mot bakgrund av studiens syfte, vilket 

är att undersöka stress bland en specifik yrkesgrupp för vilka det kan antas existera ett antal 

normer och förväntningar på arbetsplatsen, bedöms det vara relevant att åskådliggöra dessa 

potentiella begränsningar samt den kritik som lyfts mot Goffman (2014). 
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Stress och flyt 

Bloch (2002) redogör för hur emotioner relaterade till stress och flyt tar uttryck i arbetslivet. 

Teorin tar upp tre generella dimensioner av stressupplevelser; kamp, ”kokar över” samt 

blockering (Bloch, 2002, s. 113). Kampupplevelser beskrivs som stressfyllda situationer där 

individen finner det svårt att hinna med förpliktelser och åtaganden. En potentiell konsekvens 

av detta är att individen upplever en känsla av aggression och spändhet (Bloch, 2002, s. 113). 

Kokar över-upplevelser är situationer då individen har högt ställda krav på sig vilka kan 

upplevas som överväldigande och svåruppnåeliga. Sådana situationer kan potentiellt leda till 

att individen upplever ängslighet och aggression (Bloch, 2002, s. 115). Slutligen lyfter teorin 

fram blockeringsupplevelser, vilka uppkommer i situationer då det exempelvis råder 

oklarheter kring de uppställda förväntningarna på individen. Detta kan medföra svårigheter 

för individen att genomföra och fullborda dennes arbetsuppgifter, vilket leder till att denne 

upplever irritation, oduglighet och skam (Bloch, 2002, 2. 117). Flytupplevelser är situationer 

där individen upplever en stark närvaro, klarhet och fokus till arbetsuppgiften som ska utföras 

(Bloch, 2002, s. 108-112). I sådana situationer finns det en stark relation mellan individens 

ambition, förmåga och de krav som uppgiften kräver (Bloch, 2002, s. 109). Genom 

flytupplevelser känner individen exempelvis exaltation och drivkraft i situationer då 

arbetsuppgifterna är fokusintensiva (Bloch, 2002, s. 113). Flow och stress kan samverka och 

innebära att emotionerna antingen blir varandras motsatser eller sammanfaller med varandra 

(Bloch, 2002, s. 124). 

Krav-kontroll-socialt stöd modellen 

I slutet av 1970-talet framställdes modellen om krav och kontroll av teoretikerna Robert 

Karasek och Töres Theorell. Underliggande för modellen är två parametrar; krav och kontroll. 

Modellen syftar till att skapa förståelse för hur relationen mellan krav och kontroll i arbetet 

renderar i stress bland anställda och påverkar deras psykosociala välmående (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 31-32).  

Modellen definierar krav på tre olika sätt; arbetsomfattning, arbetskvalifikation och 

psykologiska krav. Med arbetsomfattning avses antalet arbetsuppgifter som den anställde 

behöver slutföra inom en utsatt tidsram. Med arbetskvalifikation avses hur väl arbetsuppgiften 

har genomförts. Slutligen avses med psykologiska krav de arbetsrelaterade emotioner som 

berör den anställde starkt och resulterar i att denne tenderar att bära med sig dessa känslor 

utanför arbetstid (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-40, 63). Vidare redogör Karasek och 
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Theorell (1990, s. 58) för begreppet kontroll, vilket avser den utsträckning som den anställde 

har kontroll och inflytande över sina arbetsuppgifter. När den anställde inte har tillräcklig 

insyn och kontroll över arbetet tenderar denne att i större utsträckning uppleva selektiva 

känslor, däribland stress och skam, som kan påverka hälsan negativt. Dessutom löper den 

anställde risk att uppleva stress i arbetet när arbetskraven överstiger dennes kompetens och 

förmåga att hantera ställda arbetskrav. I en situation där arbetskraven är högt ställda och 

arbetstagarens egenkontroll över arbetsuppgifterna är låg uppstår en balansbrist med ökad 

sannolikheten för stress och försämrat välmående för arbetstagaren som konsekvens (Karasek 

& Theorell, 1990, s. 31-33). En sådan situation benämns i modellen som 

högbelastningsarbete (high strain jobs). I en situation där arbetskraven är högt ställda men 

arbetstagarens egenkontroll över arbetet är höga löper arbetstagaren lägre risk för stress, 

oavsett hur hög arbetsbelastningen eller arbetskraven är vid det fall denne har tillräckligt med 

kontroll och inflytande över sina arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990, s. 35-36). 

Modellen benämner en sådan situation vid aktiva jobb (active jobs). 

Ett tredje perspektiv, socialt stöd, tillkom krav-kontroll modellen genom Jeff Johnson och 

syftar till att komplettera modellen genom att undersöka för hur den anställdes psykosociala 

tillstånd påverkas utifrån det sociala stöd som erhålls i arbetet. Socialt stöd kan ta olika former 

och erhållas från olika parter, ytterst genom den anställdes kollegor och chefer (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 68-71). Den anställde kan få stöd på fyra olika sätt; instrumentellt socialt 

stöd, emotionellt socialt stöd, informationsstöd samt värderande stöd. Instrumentellt socialt 

stöd innebär att den anställde får vägledning från kollegor och/eller direkt assistans i att utföra 

arbetsuppgifter. Emotionellt socialt stöd är ett stöd som mildrar den psykologiska 

ansträngningen, vilket exempelvis uppnås genom att arbetstagaren anförtror sina kollegor och 

ventilerar sina känslor (Karasek & Theorell, 1990, s. 70-71). Genom informationsstöd får den 

anställde vägledning vid beslutsfattande i arbetet. Slutligen innebär värderande stöd att 

arbetstagaren får positiv återkoppling beträffande sin arbetsinsats, vilket bekräftar individens 

arbetsprestation (Eklöf, 2017, s. 83-84; Eriksson & Larsson, 2009, s. 145-146).  

Det sociala stödet utgör en betydelsefull resursbank som den anställde kan rygga tillbaka på 

när arbetskraven upplevs som alltför höga. Ett starkt socialt stöd kan därmed förmildra den 

stress och negativa psykosociala hälsan som följer av högt ställda krav. Följaktligen kan den 

anställde genom socialt stöd uppleva en lägre nivå av stress, framförallt när arbetskraven är 

höga och egenkontrollen i arbetet är låg (Karasek & Theorell, 1990, s. 69-71). En hög nivå av 

socialt stöd på arbetsplatsen kan således resultera i en god gruppsammanhållning samt att 
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individens förmåga och möjlighet till att hantera stress ökar. Sammantaget har detta goda 

effekter på individens psykosociala välmående (Karasek & Theorell, 1990, s. 68-71).  

Krav-kontroll-socialt stöd modellen är en accepterad modell inom området för psykosocial 

arbetsrelaterad stress. Kritik har dock framförts mot modellen eftersom den ur några 

hänseenden är att betrakta som begränsad och ofullständig. Ett första exempel på sådan kritik 

är Akerboom och Maes (2006) som finner att modellen inte tar hänsyn till de organisatoriska 

faktorer och möjligheter som existerar på arbetsplatsen. Bland annat finner studien att 

kommunikation och möjligheter till kompetensutveckling är centrala för att uppnå 

arbetstillfredsställe och i längden förhindra psykisk ohälsa (Akerboom & Maes, 2006, s. 33-

34). Vidare har Van der Doef och Maes (1999) funnit att den anställdes personlighet och 

egenskaper har implikationer på relationen mellan dennes upplevda stressfaktorer och 

ansträngning, något som inte omfattas av krav-kontroll-socialt stöd modellen. Studien 

argumenterar därmed för att den psykiska hälsan påverkas i varierande omfattning från person 

till person, där förekomsten av hög kontroll i arbetet kan vara till fördel för en anställd med en 

viss personlighet medan den kan vara till nackdel för en annan anställd med annorlunda 

personlighet (Van der Doef & Maes, 1999, s. 107-108). 

ERI-modellen 

ERI-modellen (Effort-Reward Imbalance Model) utvecklades av Johannes Siegrist (1996) och 

används som ett verktyg för att studera psykosociala stressrelaterade hälsoeffekter i arbetet 

(Siegrist, 1996, s. 27). ERI-modellen bygger på idén om social ömsesidighet och väver in 

denna i en arbetslivskontext. Detta innebär att ett socialt interagerande och en ömsesidighet 

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren föreligger avseende upplevd arbetsprestation 

(ansträngning) och erhållen belöning. Denna relation bedöms ha en stark inverkan på 

arbetstagarens hälsotillstånd. Om obalans råder, vilket tar formen av hög upplevd 

ansträngning och låg upplevd belöning, kan stress och emotionell ohälsa hos arbetstagaren 

uppkomma (Siegrist, 1996, s. 29-30).  

Arbetstagarens upplevda ansträngning på arbetsplatsen härstammar från två olika källor; 

interna (intrinsic) och externa (extrinsic). Interna avser arbetstagarens inre drivkraft och 

externa avser de krav som ställs från omgivningen. Ansträngningen måste belönas, vilket kan 

ske på tre olika sätt; materiellt, individualpsykologiskt och/eller socialt (Siegrist, 1996, s.30). 

Den materiella belöningen består ytterst av monetära förmåner, såsom lön och 

vinsttilldelning, medan den individualpsykologiska belöningen framförallt utgörs av den 
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direkta uppskattning och feedback som arbetstagaren erhåller i form av exempelvis beröm och 

status. Slutligen utgörs den sociala belöningen bland annat av förbättrade karriärmöjligheter 

eller tryggare anställningsform inom organisationen, exempelvis genom att erhålla en 

tillsvidareanställning (Siegrist, 1996, s. 30). 

Såväl (hög) ansträngning som (låg) belöning, enskilt eller gemensamt, kan resultera i stress 

och inverka negativt på arbetstagarens hälsa och välmående. ERI-modellen stipulerar att 

avsaknad av ömsesidighet förekommer frekvent och har betydande inverkan under följande 

omständigheter; beroende, strategiskt val samt överengagemang (Siegrist, 2008, s. 164). 

Beroende syftar till att arbetstagarna är i relativt utsatta positioner och har färre valmöjligheter 

beträffande anställning, däribland avses personer som är äldre eller visstidsanställda. Om en 

beroende arbetstagare upplever en obalans mellan ansträngning och belöning, samt har 

förutsättningar att minska denna obalans genom att minska ansträngningen, är det inte troligt 

att ske eftersom den upplevda alternativkostnaden, i form av att eventuellt bli avskedad, 

upplevs som högre relativt de psykologiska kostnaderna (Siegrist, 2008, s. 164). 

Arbetsgivaren kan därför eventuellt undvika att möta arbetstagarens förväntade belöningar, 

eftersom arbetstagaren tvingas acceptera att hen är i en beroendesituation till arbetsgivaren. 

Strategiskt val innebär att arbetstagaren, under en kortare tid, accepterar att arbeta under 

omständigheter av obalans mellan ansträngning och belöning för att nå en förbättrad 

arbetssituation framöver. Slutligen avser överengagemang att arbetstagaren är överengagerad 

i arbetet och potentiellt inte kan hitta en långsiktigt hållbar arbetssituation där hen arbetar i 

lagom omfattning. Överengagemang kan uppstå eftersom arbetstagaren strävar efter att 

erhålla erkänsla och positiv respons för sin arbetsprestation (Siegrist, 2008, s. 164). 

Kritik har riktats mot de klassiska psykosociala arbetsmiljömodellerna, krav-kontroll-socialt 

stöd modellen och ERI-modellen, bland annat eftersom samhällsstrukturen har blivit mer 

komplex och globalisering har förändrat hur organisationer drivs och är strukturerade. De 

klassiska arbetsmiljömodellerna utvecklades under en tid då antalet industriarbeten översteg 

antalet tjänstemannayrken. I många utvecklade nationer är det numera på motsatt sätt fler 

tjänstemannayrken än industriarbeten. Stora skillnader kan existera mellan dessa vad gäller 

arbetsförhållanden samt att bakomliggande orsaker till ohälsa bland arbetstagare kan ha 

förändrats sedan dess (Widmark, 2005, s. 13). Widmark (2005) studerar om organisatoriska 

förhållanden som inte är del av de klassiska arbetsmiljömodellerna påverkar arbetstagares 

välmående. Studien finner bland annat att bristfällig arbetsplatsdemokrati (Widmark, 2005, s. 
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62-64) och ledarskap (Widmark, 2005, s. 65-66) samt obalans mellan immateriell och 

materiell belöning (Widmark, 2005, s. 67) har en negativ inverkan på anställdas välmående. 

Tidigare forskning 

Förekomsten av stress och välmående i det svenska arbetslivet  

Förekomsten av arbetsrelaterad stress på den svenska jobbmarknaden undersöks för 

regelbundet av Finansförbundet, en svensk fackorganisation tillägnad anställda inom bank- 

och finansbranschen, i syfte att mäta den upplevda arbetsmiljön bland ett slumpmässigt urval 

av förbundets medlemmar. Förbundets undersökning för 2019 visade att stressnivåerna inom 

finansbranschen var fortsatt höga (Finansförbundet, 2019, s. 4). Undersökningen antog en 

kvantitativ ansats och tog formen av en enkätundersökning som utfördes mot 3607 individer 

verksamma inom olika industrier, befattningar och sektorer i Sverige (Finansförbundet, 2019, 

s. 23). Resultatet visade på att det förekom höga stressnivåer inom finansbranschen. Uppemot 

60 procent av respondenterna uppgav att de hade en stressfylld arbetsmiljö, 47 procent 

uppgav att arbetsförhållandena hade en negativ inverkan på deras familjesituation, 38 procent 

upplevde sömnbesvär med anledning av deras arbetsförhållanden samt att 20 procent uppgav 

ett försämrat hälsotillstånd och inträffande av sjukdomsfall under helger och liknande lediga 

tillfällen (Finansförbundet, 2019, s. 4, 7). 

Arbetstagares välmående har även undersökts för i en avhandling av Bertilsson (2013), där 

sambandet mellan psykisk ohälsa och individers arbetsförmåga på den svenska 

arbetsmarknaden studerades. Till skillnad från Finansförbundets undersökningar sökte 

avhandlingen att få ökad förståelse för hur individers psykiska välbefinnande inverkade på 

tidslängden vid en sjukskrivning (Bertilsson, 2013, s. 11). Avhandlingen byggde på ett flertal 

studier som tillämpade såväl en kvantitativ, genom enkätundersökning, som kvalitativ och 

fenomenologisk ansats, genom fokusgrupper och intervjuer (Bertilsson, 2013, s. 12). Antalet 

respondenter i de kvantitativa studierna uppgick totalt till 3310 arbetstagare inom olika 

industrier, befattningar och sektorer, varav 2502 utgjorde det slutliga urvalet. Antalet 

respondenter i de fenomenologiska och kvalitativa studierna uppgick till 17 respektive 21 

arbetstagare, där förstnämnda urval endast bestod av människor som led av psykisk ohälsa 

(depression) och sistnämnda urval enbart bestod av människor inom vårdsektorn (Bertilsson, 

2013, s. 14, 23-24). Resultatet visade på att det existerade en högre sannolikhet för en 

utdragen återgångsprocess för arbetstagare som led av psykisk ohälsa eller låg arbetskapacitet. 
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Studien fann också att arbetstagarna hade högre sannolikhet för att vara frånvarande från 

jobbet. Slutligen fann studien att arbetstagare, i ett försök att motverka den nedsatta 

arbetsförmågan, tillämpade en arbetsfasad där de sökte att hitta en samhörighet med 

arbetsgruppen (Bertilsson, 2013, s. 32). Rollintagande på arbetet var därmed ett verktyg som 

arbetstagare använde sig utav för att förbättra sina arbetssituationer. 

Vad orsakar stress 

Sambandet mellan stress och arbetsmiljö har studerats av Nieuwenhuijsen, Bruinvels och 

Frings-Dresen (2010) i syfte att undersöka för och identifiera de riskfaktorer som bidrar till 

arbetsrelaterade psykosociala stressrelaterade syndrom. Studien antog en kvantitativ ansats 

och grundade sig på data och resultat från sju tidigare studier, samtliga vilka undersökte för 

psykosociala arbetsrelaterade stressyndrom. Urvalen i de sju underliggande studierna var 

breda med respondenter från olika länder, industrier, befattningar och sektorer 

(Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010, s. 278). Studien fann starka bevis för att 

höga jobbkrav, låg egenkontroll i arbetet, lågt socialt stöd från kollegor och chefer samt en 

hög ansträngning-belöning obalans kunde leda till stressrelaterade syndrom (Nieuwenhuijsen, 

Bruinvels & Frings-Dresen, 2010, s. 281). Vidare fann studien att känslomässiga begär och 

jobbsäkerhet inverkade olika på stressupplevelsen mellan män och kvinnor. Slutligen fann 

studien inget stöd för att repetitivt arbete utgjorde en riskfaktor (Nieuwenhuijsen, Bruinvels & 

Frings-Dresen, 2010, s. 281-284). Studien argumenterade att stressrelaterade syndrom 

potentiellt kunde hindras genom att adressera flera psykosociala riskfaktorer. 

I likhet med ovan studie avsåg Bardasi och Francesconi (2004) att undersöka för tänkbara 

riskfaktorer till arbetsrelaterad stress. Bardasi och Francesconi (2004) undersökte dock för 

huruvida individens atypiska anställningsform utgjorde en riskfaktor, och vilken inverkan det 

i så fall hade på dennes välmående. Studien definierade atypisk anställningsform som 

visstidsanställningar och korttidsanställningar. Välmående bedömdes subjektivt genom 

individens mentala hälsa, allmänna fysiska hälsa, livsglädje samt jobbnöjdhet (Bardasi & 

Francesconi, 2004, s. 1674-1675). Studien antog en kvantitativ ansats och byggde på 

paneldata med 6754 respondenter under åren 1991-2000. Samtliga respondenter var bosatta i 

England och hade anställningar inom olika industrier, befattningar och sektorer (Bardasi & 

Francesconi, 2004, s. 1674). Studien visade, med hänsyn tagen till vissa kontrollvariabler, att 

atypisk anställningsform inte var förknippad med långvariga negativa och skadliga effekter på 

individens välmående. Sannolikheten för låg livsglädje samt dålig fysisk och psykisk hälsa 
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bedömdes därmed vara oberoende av atypisk anställningsform (Bardasi & Francesconi, 2004, 

s. 1678). Dessutom visade studien att arbetsmissnöje var positivt relaterat till att vara 

korttidsanställd genom säsongs- och/eller tillfälliga jobb. Sambandet mellan arbetsmissnöje 

och atypisk anställningsform minskade dock över tid och bevisades inte systematiskt över alla 

definitioner av välmående som studerades i studien (Bardasi & Francesconi, 2004, s. 1686). 

Det emotionella arbetets inverkan på individens välmående beaktades inte i studien av 

Bardasi och Francesconi (2004). Detta gjordes istället av Yao, Gao, Chen och Mu (2019) som 

specifikt studerade bankanställdas välmående. Studien antog en kvantitativ ansats och 

genomfördes i form av en elektronisk enkätundersökning (Yao, Gao, Chen & Mu, 2019, s. 9). 

Totalt ingick 329 personer i undersökningen och samtliga var bankanställda med kundkontakt 

i olika bankkontor belägna i Kina. På så vis gjordes urvalet representativt för den generella 

emotionella arbetsmiljöfrågan i landet (Yao, et al., 2019, s. 6). Resultatet i studien fann att 

emotionell obalans påverkades av välmående och emotionellt arbete. Dessutom fann studien 

stöd för att anställda och organisationer borde lägga mer fokus på att införa och utveckla 

psykologiska resurser på arbetsplatsen, eftersom detta minskade den emotionella obalansen 

och förbättrade de bankanställdas välmående (Yao, et al., 2019, s. 14-15). Författarna 

studerade även de två typer av emotionellt arbete som Hochschild definierar; ytligt och djupt 

emotionellt agerande. De fann stöd för att ytligt emotionellt agerande hade en signifikant 

negativ inverkan på bankanställdas välmående, medan djupt emotionellt agerande hade 

motsatt effekt. För att öka de kinesiska bankanställdas välmående, som var vana med att hålla 

tillbaka sina känslor, bedömdes det vara viktigt att organisationerna utvecklade kunskaper och 

verktyg som var kopplade till djupt emotionellt agerande, (Yao, et al., 2019, s. 14-15). 

Metod 

Fördjupad insikt och förståelse för stress kopplat tilll korttidsanställda banktjänstemäns 

arbetslivserfarenheter och upplevelser bedömdes kunna erhållas genom intervjusessioner. Av 

den anledningen tillämpade föreliggande studie en kvalitativ ansats. Med kvalitativ metod 

avses att man skapar en förståelse för livsvärlden genom att tolka samt studera individers 

interaktioner, upplevelser och erfarenheter av olika fenomen (Ahrne & Svensson, 2015, s.10). 

Studien höll samtal med intervjupersonerna för att få förståelse för hur de upplevde stress 
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samt de potentiella rollintagningarna som de intog i arbetssammanhang (Trost, 2010, s. 32). 

Uppsatsförfattaren avstod från att tillämpa en observationsstudie eftersom den banksekretess 

som förekom i branschen omöjliggjorde för det. En observationsstudie hade kunnat 

komplettera datainsamlingen, exempelvis genom att de bankanställdas kroppsspråk kunde ha 

analyserats, vilket potentiellt skulle ha bidragit till att uppsatsförfattaren kunde få en djupare 

förståelse för intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2011, s. 440). 

Mot bakgrund av den definierade forskningsfrågan bedömdes det vara mest lämpligt om 

studien tog formen av en fenomenologisk ansats. Syftet med en fenomenologisk ansats är att 

studera intervjupersonernas förståelse för, och uppfattning av, deras livsvärld genom att söka 

insikt i hur arbetstagarnas specifika arbetssituationer och yrkesroller inverkar på deras 

stressupplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 44). 

Urval 

Studiens forskningsfråga gjorde det direkt nödvändigt att intervjudeltagarna var 

korttidsanställda och verksamma inom bankbranschen. Studiens urval bestod av fyra 

heltidsanställda banktjänstemän, varav tre personer hade en allmän visstidsanställning och en 

person hade ett vikariat. Samtliga var yrkesverksamma som privatrådgivare och arbetade 

inom samma avdelning på en privatägd storbank med tusentals anställda. Dessutom var 

samtliga intervjupersoner bosatta i Stockholm och hade som lägst en treårig 

universitetsutbildning. Intervjupersonerna var inom åldrarna 27-41 år. Tre personer 

identifierade sig som en kvinna och en intervjuperson identifierade sig som en man. 

För att hitta lämpliga intervjupersoner tillämpade uppsatsförfattaren snöbollsurval. Detta 

innebar att uppsatsförfattaren initialt etablerade en kontakt med en så kallad gatekeeper, 

vilken var en nyckelperson som hade god insikt i och kännedom om industrin. Genom sin 

ledarroll inom en bank i Stockholmsregionen gjorde gatekeepern det möjligt för 

uppsatsförfattaren att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner, vilka var personer 

verksamma inom bankbranschen och utan ledarbefattningar (Aspers, 2011, s. 95; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41). Uppsatsförfattaren och gatekeepern hade en bekantskap 

sedan tidigare, däremot hade gatekeepern ingen direkt jobbrelation till någon av 

intervjupersonerna som uppsatsförfattaren etablerade kontakt med. 
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En första kontakt med gatekeepern etablerades via telefon och uppsatsförfattaren förklarade 

då studiens syfte och ändamål. Informationsbrevet översändes därefter till gatekeepern och 

hen fick i uppdrag att vidaredistribuera dokumentet till lämpliga bankanställda inom banken. 

De som önskade delta i studien sökte kontakt med uppsatsförfattaren enligt anvisningarna i 

informationsbrevet, därefter fastställdes metod och tidpunkt för respektive intervju. 

Snöbollsurval var fördelaktigt eftersom det möjliggjorde för uppsatsförfattaren att snabbt och 

effektivt få tillgång till det önskade forskningsfältet. En förutsättning för att urvalsmetoden 

skulle fungera bra var dock att en god relation och ett starkt förtroende fanns mellan 

uppsatsförfattaren och gatekeepern (Aspers, 2011, 95-96). 

Utformning och datainsamling 

För att skapa en harmonisk och förtroendefull relation till intervjudeltagarna avsåg 

uppsatsförfattaren initialt att enbart genomföra fysiska intervjuer. Detta motverkades dock av 

corona-pandemin som utbröt under vårvintern och uppsatsförfattaren behövde istället erbjuda 

möjligheten till att delta över telefon. Möjligheten att välja mellan en fysisk- eller 

telefonintervju framgick av det informationsbrev som distribuerades till samtliga 

intervjupersoner. Tidpunkt och utförandetypen för respektive intervju bestämdes tillsammans 

med varje intervjuperson. Samtliga valde att delta på distans över telefon. Tidigare forskning 

visar på att arbetsmiljön för utförande av intervjuer har en stor betydelse i kvalitativa studier 

(Trost, 2010, s. 65-66). Mot bakgrund av detta, och i ett försök att minska risken för att bli 

distraherad av omgivningen, valde uppsatsförfattaren att utföra intervjuerna hemma i ett 

avskilt rum. Även intervjupersonerna deltog hemifrån och utanför sin ordinarie arbetstid. 

Samtliga intervjuer pågick i 45-60 minuter och spelades in genom en mobiltelefon. 

Fördelarna med att utföra telefonintervjuer är att processen inte är alltför tidskrävande samt att 

de kan utföras på ett smidigare och effektivare sätt jämfört med fysiska intervjuer. 

Nackdelarna med telefonintervjuer är dock att de kan bli alltför formella samt att 

interaktionen mellan intervjupersonen och uppsatsförfattaren riskerar bli låg. Avsaknaden av 

en fysisk kontakt med intervjupersonerna kan därför leda till att viktiga detaljer såsom 

kroppsspråk, ögonkontakt, ansiktsuttryck och mimiker inte tas i beaktning. Dessutom kan inte 

uppsatsförfattaren ge intervjupersonerna bekräftelse i form av exempelvis nickande 

instämningar och ögonkontakt (Aspers, 2011, s. 140). 
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Studiens intervjuguide tog formen av semistrukturerade intervjufrågor, vilket innebar att den 

byggde på ett antal fastställda frågor som, vid behov, kompletterades med följdfrågor 

allteftersom intervjuerna fortlöpte. Kompletterande följdfrågor kunde ställas av 

uppsatsförfattaren i syfte att få fördjupade och nyanserade svar kring intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter. Just eftersom intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

var centrala för att kunna besvara studiens forskningsfråga bedömdes semistrukturerade 

intervjufrågor vara väldigt användbart (Aspers, 2011, s. 143; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 38).  

Intervjuguiden kategoriserades utifrån relevanta teman som relaterade till studiens 

forskningsfråga. Kategoriseringen var delvis underbyggd i de valda teoretiska ramverken som 

avsågs att användas i studien. Att helt kategorisera intervjuguiden utifrån de teoretiska 

ramverken bedömdes vara ofördelaktigt eftersom det kunde resultera i att intervjuguiden blev 

alltför ledande och teoristyrd. Intervjuguiden började med ett antal bakgrundsfrågor som 

ställdes för att inleda intervjusessionen lättsamt. Därefter behandlades frågor som var mer 

förankrade i teorin och starkare relaterade till forskningsfrågan. Detta inbegrep frågor med 

grund i hur intervjupersonen upplevde stress i arbetet relaterat till krav och ansträngning, hur 

dennes belöning relaterade till arbetsprestationen och slutligen hur intervjupersonen upplevde 

sin korttidsanställning. Överlag genomsyrades intervjuguiden av frågor som berörde 

intervjupersonernas yrkesroller och stressupplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 173-174). 

Forskningsetiska principer 

Föreliggande studie har tillämpat de fyra forskningsetiska principer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet och som förespråkas att tillämpas inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). De etiska kraven syftar huvudsakligen till att värna om 

individsskyddskravet, vilket avser intervjudeltagarnas identitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 

Intervjudeltagarna i studien informerades flera gånger, såväl skriftligt i informationsbrevet 

som muntligt innan intervjuerna började, om att studien utgick från de forskningsetiska 

principerna. Uppsatsförfattaren gjorde detta för att göra intervjudeltagarna medvetna om hur 

uppgifterna de lämnade skulle användas, men också för att reducera missförstånd och bilda ett 

förtroende till intervjudeltagarna så att de skulle uppleva en trygghet. 
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Intervjudeltagarna informerades om studiens syfte och ändamål. Dessutom informerades 

intervjupersonerna bland annat om att intervjuerna skulle spelas in och ligga till grund för 

studiens resultat. I ett försök att uppfylla informationskravet belyste uppsatsförfattaren att 

deltagandet i studien var av fri vilja (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). För att möta 

samtyckeskravet, som innebär att intervjudeltagarna accepterat och godtagit villkoren till 

deltagandet av studien, upplystes intervjupersonerna om deras obegränsade möjligheter att 

avsluta deltagandet utan risk för sanktioner och utan att behöva ge någon anledning 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). För att leva upp till konfidentialitetskravet informerade 

intervjudeltagarna även om att deras personliga uppgifter skulle avidentifieras och att åtgärder 

skulle vidtas för att intervjumaterialet inte skulle kunna härledas tillbaka till dem. Detta skulle 

exempelvis göras genom att intervjupersonerna skulle döpas till olika pseudonamn, 

företagsnamnet skulle inte offentliggöras samt att ingen utom uppsatsförfattaren skulle ta del 

av materialet. Direktcitat skulle även hållas till ett minimum i ett försök att bevara 

intervjudeltagarnas identiteter anonyma (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Uppsatsförfattaren 

ingick även tystnadsplikt (Trost, 2010, s. 61). Slutligen, för att möta nyttjandekravet 

informerades intervjudeltagarna att all insamlad data endast skulle användas i vetenskapliga 

syften för att kunna besvara studiens forskningsfråga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Analys av datainsamlingen 

Innan datamaterialet kunde analyseras behövde uppsatsförfattaren transkribera varje enskild 

intervju. Intervjupersonernas personliga uppgifter avidentifierades så att datamaterialet inte 

skulle kunna härledas tillbaka till dem, vilket innebar att intervjupersonerna erhöll 

pseudonamn enligt följande; Bankanställd 1, Bankanställd 2, Bankanställd 3 samt 

Bankanställd 4. Pseudonamnen har tillämpats i studiens resultatdel och möjliggjort för att 

intervjupersonernas citat kunnat särskiljas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323). 

Två väletablerade metoder användes för att analysera det insamlade intervjumaterialet i 

studien; öppen kodning samt marginalmetoden. Öppen kodning innebar att uppsatsförfattaren 

flera gånger granskade intervjumaterialet och tillämpade en kategoriserande kodprincip för att 

identifiera återkommande inslag och teman i respektive intervju. En kodningsmall upprättades 

med sex huvudteman, vilka i sin tur innehöll flera underteman (Aspers, 2011, s. 172-173). De 

sex huvudteman var; arbetsrelaterade krav, möjlighet till påverkan, atypisk anställningsform, 

upplevelse av belöning kontra ansträngning, rollintagning samt sociala aspekter. Därefter 
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identifierades flera underteman som var förknippade med dessa sex huvudteman, exempelvis 

undertemat krav som förknippades med arbetsrelaterade krav och undertemat stöd som 

förknippades med temat sociala aspekter. Tillämpandet av marginalmetoden innebar att varje 

enskilt undertema tilldelades en specifik färg. Exempelvis tilldelades temat krav en blå färg 

medan temat stöd tilldelades en gul färg. Att färglägga respektive tema enligt ovan 

underlättade analysprocessen då det medförde att kategoriseringen och åtskiljandeprocessen 

av samtliga teman förenklades (Bryman, 2011, s. 528). Respektive tema redogörs för i 

resultatdelen och uppsatsförfattaren har valt ut ett antal citat från intervjumaterialet som 

bedömts vara av betydelse för att bekräfta och konkretisera respektive huvudtema. En 

abduktiv ansats, vilket är en kombination av deduktiv och induktiv ansats, tillämpades vid 

analysen av det insamlade datamaterialet (Svensson, 2015, s. 219). 

Forskarrollen 

Uppsatsförfattaren arbetar deltid inom den studerade yrkesbranschen och har gjort så sedan 

flera år tillbaka. Kunskapen och kännedomen om bankbranschen är därför relativt djup. 

Uppsatsförfattaren har dock genomgående i studien försökt att åsidosätta sin förförståelse för 

yrkesfältet och istället anta en roll som uppsatsstudent. Detta gjordes i syfte att bevara 

objektiviteten vid besvarandet av forskningsfrågan så långt som möjligt. Det bör dock noteras 

att intervjupersonerna arbetade på en annan bankorganisation än den som uppsatsförfattaren 

har erfarenhet utav. Uppsatsförfattarens yrkeserfarenhet kan ha varit fördelaktig för 

genomförandet av studien. Exempelvis kan den ha resulterat i en känsla av samhörighet 

mellan uppsatsförfattaren och intervjupersonerna, vilket uppsatsförfattaren bedömer kan ha 

gjort att intervjupersonerna upplevt intervjusituationerna mer avslappnade och personliga. 

Dessutom kan det ha resulterat i att uppsatsförfattaren kunnat se saker utifrån 

intervjupersonernas perspektiv, vilket kan ha medfört en djupare dynamik i 

intervjusituationen och att frågorna besvarats med mer precision.  

Uppsatsförfattarens förförståelse för yrket kan dock även ha varit ofördelaktigt eftersom det 

kan ha gett upphov till partiskhet när uppsatsförfattaren analyserade intervjudatan. Detta kan 

ha inneburit att uppsatsförfattaren omedvetet tillämpat ett snävt synsätt vid analysarbetet eller 

att uppsatsförfattaren dragit förutfattade slutsatser, vilket slutligen kan ha resulterat i att viktig 

information förbisetts eller att analysen blivit missvisande (Aspers, 2011, 38-39). 
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Metodkritik och kritiskt förhållningssätt 

Denna studie bygger på en metodprocess som uppsatsförfattaren bedömt vara optimal mot 

bakgrund av studiens syfte, forskningsfråga samt de förutsättningar som existerade vid 

utförandetiden. Den valda metodprocessen är inte felfri utan det finns vissa begränsningar där 

den kan anses vara otillräcklig. 

Till följd av intervjuprocessens omfattning och komplexitet begränsades antalet 

intervjupersoner i denna studie till fyra korttidsanställda banktjänstemän. Detta kan medföra 

att studien blir för kontextbunden och specifik för urvalet, vilket kan göra det svårt att dra 

några generella slutsatser utifrån resultatet. Mot bakgrund av detta bör resultatet i studien inte 

betraktas vara representativt för hela populationen utan istället som beskrivande för det 

specifika urvalets erfarenheter och upplevelser av dess arbetssituationer relaterade till stress 

och rollintagningar i arbetet (Bryman, 2011, s. 351-352; Trost, 2010, s. 34). Detta relaterar till 

validitet och är viktigt att ta hänsyn till i samband med kvalitativa studier. 

Det är också viktigt att begrunda studiens reabilitet, även kallat tillförlitlighet. Med reabilitet 

avses om studiens resultat är repetitivt i den meningen att resultatet skulle vara oförändrat om 

studien utfördes igen. I kvalitativa intervjustudier är detta generellt svåruppnåeligt då studiens 

resultat grundar sig i ett fåtal intervjupersoners personliga tolkningar av deras upplevelser och 

erfarenheter (Bryman, 2011, s. 49). Dessutom bör det understrykas att stress är en individuell 

upplevelse som människor definierar och reagerar till på olika sätt. Av den anledningen kan 

människors stresstolerans skilja sig avsevärt beroende på bland annat i vilken fas i livet de 

befinner sig i och vilka omständigheter som föreligger. 

Det finns också en risk att intervjupersonerna undanhåller sina faktiska känslor och istället 

återger en skev bild över hur deras faktiska arbets- och stressituation är. Dessutom finns en 

risk att intervjupersonerna överdriver sina upplevelser och stressituationer. Sådana skeva 

återberättelser skulle inverka negativt på studiens pålitlighet och trovärdighet, i synnerhet mot 

bakgrund av det begränsade antalet intervjupersoner som resultatet grundar sig på. 

Marknadsomständigheterna vid genomförandet av intervjuerna var väldigt ostabila på grund 

av corona-pandemin. Detta kan ha påverkat intervjupersonernas preferenser och upplevelser 

kraftigt, samt gjort individerna mer stressade över att förlora jobben. Studiens resultat bör 

betraktas mot bakgrund av detta. 
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En potentiell svaghet med snöbollsurval är att urvalet kan bli homogent. Detta innebär att 

intervjusvaren över alla intervjupersoner blir snarlika till följd av att intervjupersonerna 

härstammar från samma kontaktnät (Bryman, 2011, s. 196). Uppsatsförfattaren ville dock att 

urvalsgruppen skulle vara relativt snarlik och homogen eftersom detta bedömes vara mest 

relevant givet den definierade forskningsfrågan. Därför hade samtliga intervjupersoner 

liknande anställningsformer och arbetade inom samma bankavdelning med identiska 

arbetsuppgifter. I syfte att skapa viss diversifiering inom urvalet sökte studien efter 

intervjupersoner av olika ålder samt kön.  

Resultat 

Nedan redogörs för resultatet som ligger till grund för besvarandet av studiens 

frågeställningar. Inledningsvis begrundas den rollintagning som intervjupersonerna gjorde för 

att hantera arbetssituationerna. Därefter beskrivs hur deras arbetskrav och möjligheter till 

inflytande över arbetet inverkade på deras upplevda stressemotioner. Vidare redogörs för 

innebörden av anställningsformen samt relationen mellan den upplevda belöningen och 

ansträngningen på stressemotionerna. Avslutningsvis beskrivs karaktären och innebörden av 

deras sociala relationer på arbetsplatsen. 

Framträdanden 

Intervjupersonerna uppgav att deras uppträdanden på arbetsplatsen hade en väsentlig 

betydelse i deras arbeten och att det ställdes såväl uttalade som outtalade krav på hur 

personerna skulle agera i sina yrkesroller på arbetsplatsen. Affärskulturen på banken beskrevs 

som strikt och säljorienterad, där fokus konstant låg vid att banken skulle vara lönsam och 

göra många affärer. Detta togs ständigt upp under personalmöten som en viktig nyckel till 

bankens fortsatta framgång och de uppställda målen diskuterades ofta för att inspirera samt 

driva de anställda till att prestera bra. Det var viktigt att jobba för att bankens 

marknadsposition skulle vara stark bland konkurrenterna i branschen. De bankanställda 

uppgav att de behövde förhålla sig till förväntningarna som banken ställde, vilket exempelvis 

innebar att de var tvungna att följa en klädkod och uppföra sig på ett sätt som var förenligt 

och representativt för bankens värderingar. Dessutom betedde intervjupersonerna sig olika 
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beroende på vem de interagerade med. Flera bankanställda uppförde sig mer formellt när de 

pratade med chefen eller kunderna jämfört med när de umgicks med kollegorna. På liknande 

sätt intog de en mer formell roll när de pratade med kollegorna framför chefen eller kunderna, 

men också när de pratade med kollegor som de inte hade en nära relation till. Bankanställd 3 

berättade: 

”… vi har en ganska typisk bankkultur här, det är ganska formellt med klädkod. […] Är det framför 

kunder eller där de kan se oss så försöker jag bete mig professionellt. Men såklart, är vi i fikarummet 

så pratar jag lite mer fritt med kollegorna och har det trevligt.” 

Goffmans dramaturgiska perspektiv (2014) om den främre och bakre regionen kan appliceras 

på de bankanställdas ageranden. Den främre regionen exemplifierades genom att de anställda 

intog olika roller beroende på vilken situation de befann sig i, vem de interagerade med och 

vem som iakttog dem. Beroende på vilka förväntningar som intervjupersonerna upplevde 

ställdes på de i olika arbetssammanhang intog de olika roller (Goffman, 2014, s. 97-99). Det 

fanns olika nivåer till den rollintagning som de bankanställda gjorde i den främre regionen. 

När de interagerade med kunderna eller chefen så krävdes det att de intog en mer formell roll 

jämfört mot när de interagerade med kollegor som de kände sig tryggare med. En mer formell 

rollintagning medförde en högre påfrestning för intervjupersonerna då de behövde reglera sina 

handlingar mer utifrån den sociala kontexten. Därmed hade de begränsat utrymme för att vara 

sig själva, vilket resulterade i att risken för stress ökade. När rollintagningen inte var 

framgångsrik och de inte levererade enligt kundernas förväntningar kunde risken för en 

stressfylld situation öka. Bankanställd 2 berättar om vad hen upplevde när intrycksstyrningen 

inte var framgångsrik: 

”Just i vissa kundmöten så kan det bli jobbigt, speciellt när de ställer såna frågor som jag inte riktigt 

har svar på. Det är ju verkligen frustrerande att inte kunna ge de svar direkt och hela situationen blir 

bara jobbig. Jag vill ju ändå se ut som en kunnig rådgivare så det blir lite pinsamt när jag inte kan 

hjälpa dem.” 

Det framkom även att de bankanställdas långsiktiga syn och vilja till att arbeta under stress 

starkt avvek från hur de idag de facto arbetade. Arbetsvardagen för samtliga intervjupersoner 

upplevdes som stressfylld och de flesta bankanställda accepterade att arbeta under sådana 

arbetsförhållanden kortsiktigt. De försökte även dölja för omgivningen att de egentligen var 

emot att arbeta i en sådan stressig arbetsmiljö. Bankanställd 2 förklarade: 
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”Jag försöker verkligen visa hur duktig jag är och jag jobbar väldigt hårt för att bli 

tillsvidareanställd här på banken. I längden tror jag inte att jag kommer klara av att jobba på det här 

sättet och jag vill inte göra det heller. Det blir bara för stressigt.” 

Ovan kan tolkas utifrån ERI-modellens definition om strategiskt val, som innebär att 

arbetstagaren accepterar att arbeta under särskilda omständigheter under en kortare tidsperiod 

för att få en bättre arbetssituation i framtiden (Siegrist, 2008, s. 164). Det bakomliggande 

motivet i detta specifika fall skulle kunna vara att de bankanställda ville skapa sig en 

långsiktigt tryggare arbetssituation genom att få en tillsvidareanställning. Därför accepterade 

de att kortsiktigt arbeta i en stressfylld arbetsmiljö. 

Ett fåtal intervjupersoner hade bildat närmare relationer till vissa kollegor och de tillvaratog 

på relationen under exempelvis lunchraster. Dessa relationer värdesattes mycket eftersom de 

hjälpte de bankanställda att finna stöd i varandra och utbyta olika idéer som kunde vara till 

deras fördel i arbetet. Detta emotionella sociala stöd betraktades ha en positiv inverkan på 

intervjupersonernas välmående eftersom de hade mer utrymme att vara sig själva och behövde 

inte i lika hög grad forma sina handlingar efter organisationens förväntningar och affärskultur. 

Dessutom gav det de möjlighet att socialisera sig och ventilera sina känslor. Det följer av 

krav-kontroll-socialt stöd modellen att emotionellt socialt stöd har en lugnande effekt på den 

psykologiska ansträngningen för arbetstagare, vilket även intervjupersonerna i denna studie 

upplevde (Karasek & Theorell, 1990, s. 70-71). Bankanställd 3 berättar också att hen ibland 

behövde distansera sig från arbetsuppgifterna och från den sociala omgivningen genom att gå 

in till vilorummet: 

”Ibland blir det bara för mycket på jobbet med alla möten och ärenden. Då släpper jag bara allt och 

går iväg för att få tid för mig själv i några minuter…” 

Att kunna ventilera sina känslor med kollegor under arbetstid eller att ta tid för sig själv var 

ett sätt för intervjupersonerna att kunna hantera den stress som uppstod av att de behövde vara 

i den främre regionen under längre perioder. Detta utgjorde därmed ett verktyg som de 

bankanställda kunde använda sig utav för att inta den bakre regionen och komma bort från 

scenen. Där behövde de inte bära en mask och bli iakttagna av sin omgivning utan de kunde 

vara sig själva i högre grad, vilket minskade påfrestningen som uppstod när de var i den 

främre regionen och behövde visa på en fasad (Goffman, 2014, s. 101-103). 
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Arbetskrav och dess inverkan på stress 

Intervjupersonerna hade relativt snarlika upplevelser kring de arbetskrav som banken ställde 

på dem, nämligen att kraven och förväntningarna på deras arbetsprestationer var höga. Ingen 

upplevde målen som enbart vägledande utan alla uppfattade situationen som att de uppställda 

förväntningarna och kraven var tvungna att uppnås eller till och med överträffas. 

Arbetsbelastningen på jobbet beskrevs som hög och det byggde på att de behövde hantera 

många affärsuppdrag, ibland med kort varsel. Till exempel behövde de ibland handlägga 

bolån snabbt eller ge råd om viktiga kapitalplaceringar. Samtidigt som de arbetade under 

hektiska förhållanden behövde de alltid agera professionellt samt i enlighet med bankens 

kultur och värderingar i bemötandet mot kund. Detta ställde krav på att de gick in i 

yrkesrollen och stundvis behövde vara i den främre regionen under väldigt långa perioder. Det 

riktades även kritik mot att målen inte korrekt tog hänsyn till det administrativa arbetet som 

de bankanställda behövde göra. Detta var en anledning till att intervjupersonerna upplevde 

målen som orealistiska och att arbetet kunde upplevas vara statiskt och opersonligt. De 

svåruppnåeliga målen uppgavs medföra en påfrestande arbetssituation. Bankanställd 3 

uttalade sig om situationen enligt följande: 

”Jag förstår ju att banken behöver ställa mål på oss, men helt ärligt så tycker jag inte att de alltid är 

realistiska. Det är inte ofta någon på kontoret klarar av att nå upp till alla mål, så det säger ju 

ganska mycket. […] Det känns ju inte jättebra när man inte når målen, det blir bara jobbigt och ger 

mig faktiskt lite ångest ibland.” 

Karasek och Theorell (1990) definierar högbelastningsarbete (high strain jobs) som en 

situation där arbetskraven är höga relativt den anställdes förmåga att klara av kraven. 

Bankanställd 3, men även alla andra intervjupersoner, beskrev sin arbetssituation som just 

sådana. Att de bankanställda inte konsekvent nådde upp till alla krav och förväntningar 

reflekterade också en bristande egenkontroll bland arbetstagarna avseende deras 

arbetssituationer. Sådana arbetsförhållanden kan ge upphov till stress och försämrat 

välmående bland arbetstagare enligt Karasek och Theorell (1990, s. 31-33). Slutligen 

uttryckte Bankanställd 3 även en känsla av upplevd påfrestning på grund av att hen inte 

konsekvent kunde nå upp till de uppsatta målen. Detta definieras i Blochs (2002) teori om 

stress och flyt som ”kokar över-upplevelser”, och kan få till följd av de bankanställda 

upplever frustration och ängslighet (Bloch, 2002, s. 115). 
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Många av intervjupersonerna uppgav att arbetsbördan var hög och ställde krav på god 

simultankapacitet. Många uppgifter och ärenden behövde hanteras och åtgärdas under 

arbetsdagen. Intervjupersonernas syn på detta och den inverkan som det hade på deras 

stressemotioner skiljde sig däremot åt. Vissa upplevde det som betungande medan andra 

motiverades av det. Bankanställd 4 diskuterade detta: 

”… Jag gillar att ha många saker igång samtidigt, då känns det som att jag bidrar med mycket och 

det driver mig… jag brukar nog ändå prestera på en hög nivå och det är bara så jag är som person, 

jag försöker alltid leverera till 100%.” 

Det framgick av ovan att Bankanställd 4 stimulerades av intensiva arbetssituationer när hen 

hade många uppdrag samtidigt som hen kunde prestera bra på. Det resulterade alltså i positiv 

stress för Bankanställd 4. Upplevelsen har inte direkt stöd i teorin om krav-kontroll-socialt 

stöd men kan kopplas till flytupplevelser som Bloch (2002) beskriver i sin teori om stress och 

flyt. Detta eftersom Bankanställd 4 i det närmaste upplevde en flytkänsla när hens ambitioner 

och förmågor var tillräckliga för att möta uppställda krav (Bloch, 2002, s. 108-112). Sådana 

flytupplevelser underlättar för de bankanställda och kan ha förmildrande effekter på deras 

upplevda stressemotioner eftersom de möjliggör för ökat fokus och förbättrad 

prestationspotential i arbetet. 

Arbetstagarnas möjligheter till inflytande över 

arbetet 

Enligt intervjupersonerna förekom det många inslag av byråkratisk karaktär på jobbet som 

kunde vara enformiga och ostimulerande. Branschen beskrevs som starkt reglerad och den 

krävde att intervjupersonerna inte bara följde bankens egna riktlinjer utan även vissa 

internationella regelverk. Detta hade en begränsande effekt på deras handlingsförmågor och 

resulterade i en låg autonomi för intervjupersonerna. Ibland upplevde intervjupersonerna detta 

som fyrkantigt och frustrerande eftersom de inte kunde ta fram egna arbetssätt, som de tyckte 

kunde underlätta för de i arbetet, utan var tvungna att förhålla sig till rutinerna. Bankanställd 1 

förklarade: 

”… jag har inte möjlighet att kunna bestämma eller styra över mitt arbetssätt. Vad jag menar är att 

jag måste anpassa mig till bankens regler och direktiv hela tiden. Det kan bli irriterande ibland för 

man vill ju vara mer flexibel och göra arbetet på sitt sätt…” 
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Vidare uppgav intervjupersonerna att det inte fanns möjlighet att arbeta på distans. Flextid 

förekom inte eftersom kontorstiden var begränsad till vissa specifika öppettider när kunderna 

kunde kontakta banken. Av den anledningen kände intervjupersonerna behov av att hela tiden 

hålla ett högt tempo och finnas tillgängliga för kunderna. Detta resulterade i att de ibland 

behövde ta kortare lunchraster eller arbeta efter kontorstid för att hinna slutföra alla 

administrativa arbetsuppgifter eftersom tiden inte alltid räckte till. Bankanställd 1 förklarade: 

”Ibland har jag missat att göra några saker i ett ärende och det kan jag komma ihåg när jag väl är 

hemma och då kan jag inte fixa det direkt utan jag måste vänta tills jag är på kontoret igen. Det 

skulle vara skönt att kunna göra det direkt istället för att grubbla över det hemma.” 

De höga kraven på efterlevnad av regelverk och direktiv resulterade i en statisk arbetsmiljö 

med byråkratiska arbetsprocesser som de bankanställda inte kunde påverka. Dessutom 

behövde intervjupersonerna hela tiden infinna sig i den främre regionen och ”stå på scen” 

eftersom det inte fanns möjlighet att arbeta på distans. Detta var påfrestande eftersom de 

konstant blev iakttagna i den främre regionen och kraven på att de förhöll sig till den formella 

yrkesrollen var väldigt höga (Goffman, 2014, s. 97-99). De beskrivna arbetsomständigheterna 

kan kopplas till krav-kontroll-socialt stöd modellen och visar på att arbetstagarna upplevde 

höga krav men hade begränsade möjligheter till att påverka arbetet. Detta kan ha haft 

stressframkallande effekter på de bankanställda, speciellt eftersom administrativt arbete 

ibland behövde göras på egentid efter arbetsdagens slut. Arbetet inkräktade därmed på 

intervjupersonernas möjlighet att gå in i den bakre regionen och att minska stressemotionerna. 

En ökad egenkontroll över arbetet skulle, enligt krav-kontroll-socialt stöd modellen, ha kunnat 

resultera i att de bankanställda upplevde arbetet som enklare. Därigenom skulle risken för 

arbetsrelaterad stress minska (Karasek & Theorell, 1990, s. 35-36). 

Stressinverkan från belöning, ansträngning och 

atypisk anställningsform 

Samtliga intervjupersoner tyckte att de arbetade målmedvetet. Dessutom betraktade de sina 

arbetsinsatser som intensiva och uppgav att de ansträngde sig för att försöka leva upp till 

kraven som banken och yrkesrollen ställde. Vidare uppgav de bankanställda att de fick såväl 

materiell som immateriell belöning, där den materiella ytterst utgjordes av lön och den 

immateriella utgjordes av uppskattning och beröm. De flesta intervjupersonerna upplevde att 

lönen kunde vara högre, men detta var inget som de störde sig på eller som utgjorde en 
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stressframkallande faktor. Däremot diskuterade alla intervjupersoner avsaknaden av social 

belöning, där bristen på en tryggare anställningsform utgjorde ett orosmoment. Bankanställd 2 

berättade: 

”Jag lägger ner jättemycket tid och energi på arbetet så jag förväntar mig också få bra 

kompensation för det… För mig skulle det vara att de förlänger mitt vik eller att jag får en 

tillsvidareanställning. Jag tycker verkligen att jag förtjänar det…” 

Enligt ERI-modellen kan en kombination av hög ansträngning och låg belöning föranleda 

ökad risk för arbetsrelaterad stress (Siegrist, 2008, s. 164). Bankanställd 2:s uttalande visade 

på att hen värderade den sociala belöningen framför den monetära. Eftersom Bankanställd 2 

ännu inte hade erhållit en tryggare anställningsform så upplevdes den totala belöningen som 

otillräcklig. Enligt ERI-modellen kunde arbetssituationen därför resultera i att belöning och 

ansträngning upplevdes vara obalanserat, vilket skulle resultera i att Bankanställd 2 upplevde 

en ökad stress (Siegrist, 2008, s. 164). Flera av intervjupersonerna uppgav på liknande sätt att 

de värdesatte och eftersträvade en mer långsiktig anställningsform. Deras atypiska 

anställningsformer beskrevs genomgående vara en stressorsakande faktor.  

Intervjupersonerna upplevde även att förväntningarna på de var högre ställda jämfört med 

deras kollegor som hade tryggare anställningsvillkor. En möjlig orsak till detta var att de 

behövde bevisa sina färdigheter för att kunna ta plats i organisationen. Dessutom var flera 

intervjupersoner rädda över att de skulle bytas ut snabbt om de inte konsekvent och 

framgångsrikt uppnådde arbetsmålen. Därför ansträngde de sig väldigt hårt för att försöka 

prestera bättre än målen. Detta ökade dock deras stressupplevelser. Bankanställd 1 förklarade: 

”Eftersom jag jobbar inom en konkurrensutsatt bransch så förstår jag varför arbetskraven är så 

höga. Gör jag inte bra ifrån mig så kan min arbetsgivare bara ersätta mig med någon ny, det är bara 

så enkelt. Så pressen på mig är väldigt hög och jag måste bara helt enkelt klara av målen.” 

Att intervjupersonerna var korttidsanställda och verksamma inom en konkurrensutsatt bransch 

är i det närmaste att likna vid vad ERI-modellen benämner som beroende. Med beroende 

avses att personerna är i mer sårbara situationer på arbetsmarknaden och därmed har 

begränsade jobbmöjligheter (Siegrist, 2008, s. 164). Den prestationsångest som Bankanställd 

1 uttryckte, kombinerat med den beskrivna upplevda obalansen mellan ansträngning och 

belöning, kunde leda till stressupplevelser för de anställda. För att hantera detta och nå en 

bättre balans i arbetet kunde de bankanställda försöka minska sina ansträngningar. Att göra 

detta kunde dock i slutändan ha visat sig vara för höga för Bankanställd 1. Detta beror enligt 
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ERI-modellen på hens beroendesituation som potentiellt kunde ha resulterat i att denne inte 

blev förlängd eller erbjuden en tillsvidareanställning. Kostnaden för att förlora jobbet var 

därför för högt och därför accepterade de bankanställda att arbeta under sådana osäkra 

arbetsvillkor och arbetsomständigheter. 

Intervjupersonerna uppgav att de emellanåt kunde få beröm och uppskattning från kollegor 

och chefer när de presterade bra. De bankanställda uppskattade detta mycket och det drev de 

till att utvecklas. Uppskattningen gav de dessutom en arbetsharmoni vilket gjorde att den 

upplevda arbetsansträngningen förmildrades, vilket kan ha reducerat deras stressemotioner. 

Krav-kontroll-socialt stöd modellen definierar en sådan situation, där arbetstagarna får positiv 

återkoppling, som värderande stöd (Eklöf, 2017, s. 83-84; Eriksson & Larsson, 2009, 2. 145-

146). Bankanställd 3 uppgav: 

”… självklart tycker jag att det är viktigt att få bekräftelse när jag gör bra ifrån mig. Det behöver 

inte alltid vara stora saker utan det kan vara små saker som gör det där lilla extra. Jag tror ändå att 

jag blir extra motiverad när jag får beröm för något jag gjort bra.” 

Bankanställd 4 berättade vidare att det inte nödvändigtvis behövde vara på tal om 

uppskattning från omgivningen. Det egna drivet kunde likväl motivera hen: 

”… Presterar jag bra på jobbet och får resultat så motiveras jag verkligen av det, det är en riktigt 

skön och lugnande känsla när ens hårda jobb lönar sig. Då känns det som att det var värt allt slit.” 

Positiv bekräftelse för erlagd arbetsinsats var alltså en aspekt som intervjupersonerna 

uppskattade. Dessutom underströk Bankanställd 4 vikten av det inre drivet och dess positiva 

effekt på den upplevda ansträngningen. Gemensamt kunde de interna och externa 

belöningarna göra så att balansen mellan den upplevda arbetsansträngningen och erhållna 

belöningen blev mer balanserad, vilket skulle leda till att de bankanställdas stressemotioner 

minskade (Siegrist, 1996, s. 29-30). Arbetssituationen kan även tolkas utifrån Blochs (2002) 

teori om stress och flyt. Den positiva bekräftelsen som de bankanställda fick av chefer 

och/eller genom eget driv motiverade de till att prestera bättre och resulterade i en 

flytupplevelse. Eftersom arbetsuppgifterna på så vis upplevdes vara relevantare kunde detta 

leda till att de bankanställda upplevde minskade stressemotioner (Bloch, 2002, s. 108-112). 

För mycket uppskattning från kollegor och chefer kunde dock resultera i stressemotionella 

upplevelser. Bankanställd 2 berättade: 
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”… Så jag blir ju glad av att mitt arbete uppskattas på jobbet. Men… det skapar ju såklart också en 

press på mig att fortsätta utvecklas och leverera lika bra. Så absolut, det är ju kul men samtidigt 

stressigt.” 

Uppskattningen som Bankanställd 2 fick på arbetsplatsen resulterade i att hen upplevde en 

ökad prestationsångest. Detta eftersom den bankanställde trodde att förväntansbilden från 

omgivningen var att hen framöver skulle behöva prestera minst lika bra som tidigare och i 

linje med förväntningarna. Att leva upp till sådana höga förväntningar kan vara svårt och 

dessutom kräva att arbetstagaren anstränger sig väldigt mycket för att lyckas. Av den 

anledningen kan uppskattningen som Bankanställd 2 fick i praktiken agerat en stressfaktor. 

Detta kontrasterar vad ERI-modellen stipulerar, då högre belöning generellt anses ha en 

stressreducerande effekt för den anställde (Siegrist, 2008, s. 164). 

Sociala relationers inverkan på arbetsrelaterad 

stress 

Intervjupersonernas perception över den rådande arbetskulturen på banken var att de flesta 

kollegorna hade god arbetsmoral och värnade om att prestera bra. Det var högt i tak, det fanns 

en välvilja bland medarbetarna och alla uppgavs vara måna om att hålla goda relationer till 

kollegorna. Det höga arbetstempot på arbetsplatsen ledde dock till att intervjupersonerna inte 

alltid, trots att de ville det, hade tid och möjlighet att hjälpa kollegor när de så behövde. Inte 

heller tyckte intervjupersonerna att de kunde få hjälp genom sin chef särskilt ofta. Det 

sistnämnda hade de dock överseende med eftersom de såg det som normalt att chefer har 

begränsat med tid för att hjälpa de anställda i direkt operativa frågor. Medarbetarna behövde 

därför lösa de problem som uppstod i arbetet på egen hand. Detta är viktigt att belysa mot 

bakgrund av de höga krav på efterlevnad av regler och direktiv som förekom i branschen, 

eftersom ett avsteg från dessa kunde medföra betydande konsekvenser för såväl banken som 

arbetstagaren och kunden. Bankanställd 4 förklarade: 

”… Det kan få allvarliga konsekvenser om man gör något fel, speciellt med tanke på banksekretess 

och andra regelverk som banker måste följa. Så det är extremt viktigt att vi följer direktiven.” 

Eftersom intervjupersonerna hade begränsade möjligheter till att få direkt vägledning och 

hjälp i att utföra arbetsuppgifterna kan detta tolkas utifrån krav-kontroll-socialt stöd modellen 

som att det sociala stödet, i synnerhet det instrumentella sociala stödet, för intervjupersonerna 

var relativt lågt (Karasek & Theorell, 1990, s. 70-71). Det höga arbetstempot och yrkesrollens 
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omfattning ledde naturligt till att kollegorna och chefen själva var upptagna och därmed inte 

hade möjlighet att hjälpa till. Dålig samstämning mellan medarbetarna beskrevs inte 

förekomma på arbetsplatsen men arbetssituationen var en slutprodukt av höga arbetskrav, låg 

egenkontroll och begränsat socialt stöd för de bankanställda. Avsaknaden av instrumentellt 

socialt stöd från organisationen i kombination med att bankerna behövde efterleva många 

regelverk/direktiv kunde skapa en ängslighet bland intervjupersonerna eftersom skulle de 

begå ett fel så skulle det potentiellt ha allvarliga konsekvenser. I situationer där kraven på 

regelefterlevnad är hög borde rimligtvis behovet av ett starkare socialt stöd vara ännu högre så 

att man förmildrar den oro och frustration som kan uppstå bland de anställda. Det begränsade 

sociala stödet och kraven på regelefterlevnad interagerar därmed och kan öka risken för 

negativ psykosocialt välmående (Karasek & Theorell, 1990, s. 69-71). 

Intervjupersonerna lyfte fram att de ofta, utanför arbetstid, var hemma och umgicks med 

familj och/eller vänner. Detta gav de utrymme att återhämta sig från den ansträngning som det 

innebar att vara i den främre regionen på arbetsplatsen (Goffman, 2014, s. 101-103). 

Dessutom deltog intervjupersonerna emellanåt i sociala aktiviteter utanför arbetsplatsen med 

kollegor. Dessa evenemang uppskattades eftersom de tillät de bankanställda att interagera 

med kollegor på ett avslappnat och mindre formellt sätt. Stämningen under aktiviteterna 

upplevdes vara mer personlig och lättsam jämfört mot hur det var på arbetsplatsen. Vissa 

specifika kollegor och chefen deltog dock sällan på dessa aktiviteter. Bankanställd 1 uppgav: 

”… Man märker att det är en annan stämning under AW:n, alla är bara mer glada och positiva och 

släpper jobbtankarna och det är verkligen ett sätt att koppla av och komma bort jobbet. Så det brukar 

jag verkligen se fram emot.” 

För att reducera stress och förmildra den upplevda ansträngningen deltog de bankanställda i 

olika sociala aktiviteter med såväl familj som vänner och kollegor. Detta gav de tid för 

återhämtning och gjorde så att de kunde avvika från de krav och förväntningar som ställdes på 

de genom yrkesrollen (Goffman, 2014, s. 101-103). Att chefen och vissa kollegor sällan 

deltog i aktiviteterna som medarbetarna anordnade kan potentiellt ha resulterat i att tydliga 

gränser drogs mellan chefen och medarbetarna. Det kan därför ha bidragit till att de 

bankanställda ständigt upplevde relationen till chefen som formell och att de kände behov av 

att bete på ett visst sätt framför hen när de var på arbetsplatsen. Detta gjorde att de behövde 

agera enligt förväntningarna som fanns i den främre regionen på arbetsplatsen. 
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Diskussion 

Studien syftade till att undersöka förekomsten av stress bland korttidsanställda 

banktjänstemän och hur arbetsmiljö och anställningsform påverkade de bankanställdas 

stressupplevelser. Intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter låg till grund för 

besvarandet av studiens definierade syfte och frågeställningar.  

Studien fann stöd för att stress förekom bland korttidsanställda banktjänstemän och att det var 

relaterat till ett antal olika stressfaktorer i individernas arbetssituationer. De upplevde det som 

frustrerande att stå inför höga arbetskrav utan möjlighet till inflytande på arbetsprocessens 

eller -rutinernas utformande. Detta utgjorde en stressfaktor för intervjupersonerna eftersom de 

upplevde en obalans mellan sina arbetsförmågor och de krav som de kände sig tvungna att 

leva upp till. Frustrationen hade kunnat förmildras om intervjupersonerna haft större 

inflytande i hur arbetet skulle utföras. Exempelvis skulle detta kunnat ske om de fick ta fram 

egna arbetssätt och arbeta mer flexibelt, alternativt om de uppställda arbetskraven hade varit 

lägre. Den beskrivna arbetssituationen med höga krav och låg egenkontroll definieras som 

högbelastningsarbete i Karasek och Theorells (1990) teori om krav-kontroll-socialt stöd och 

kan resultera i negativa stressemotioner för intervjupersonerna. En minskning av den negativa 

upplevda stressen i en sådan arbetssituation hade kunnat uppnås genom att de anställda gavs 

ökad egenkontroll i arbetet. Sådana arbetsförhållanden definieras som aktiva jobb i Karasek 

och Theorells (1990) teori om krav-kontroll-socialt stöd. En komplicerande aspekt för 

intervjupersonerna i sammanhanget var de begränsade möjligheterna till direkt vägledning 

och assistans från kollegorna. Det bristande instrumentella sociala stödet resulterade i att de 

uppställda arbetskraven upplevdes som än mer påfrestande, vilket gjorde intervjupersonerna 

oroliga över att nå upp till kraven. Detta kan därmed ha resulterat i att stressemotionerna 

ökade. Vidare kunde det identifieras en obalans i relationen mellan intervjupersonernas 

upplevda arbetsinsatser och belöningar. Detta berodde på att intervjupersonerna upplevde 

arbetstillvaron som påfrestande med högt arbetstempo. Dessutom berodde det på att den 

upplevda belöningen ansågs vara otillräcklig, vilket framförallt berodde på att de inte hade en 

trygg anställningsform. Obalansen som intervjupersonerna tyckte förekom i arbetsrollen, där 

ansträngningen var hög och belöningen var låg, resulterade i att de upplevde prestationsångest 

och ängslighet. Enligt ERI-modellen (Siegrist, 1996) kan detta ha haft en negativ effekt på 

deras välmående. En förmildrande aspekt till detta kan ha skett genom att intervjupersonerna 



 

 30 

fick uppskattning och beröm från omgivningen för sina arbetsinsatser. Detta gjorde 

intervjupersonerna glada och lättade över sina respektive arbetssituationer, och kan i sin tur ha 

bidragit till att deras inre driv och motivation ökade så att de fortsatt orkade arbeta i högt 

tempo trots de stressiga arbetsförhållandena. Denna psykologiska belöningen kan ha gjort så 

att intervjupersonerna hamnade i en flytupplevelse och att de negativa hälsoeffekterna som 

följde av obalansen mellan ansträngning och belöning mitigerades. Därutöver kan 

arbetssituationen tolkas utifrån Blochs (2002) teori om stress och flyt, där den positiva 

bekräftelsen som de bankanställda fick av chefer och/eller genom eget driv motiverade de till 

att prestera bättre och hamna i en flytupplevelse. De bankanställda kan därmed ha upplevt 

minskade stressemotioner som ett resultat av att arbetsuppgifterna upplevdes vara mer 

relevanta. Å andra sidan kunde för mycket uppskattning ha en motsatt effekt och medföra 

stress. Potentiellt kan detta förklaras i att de bankanställda upplevde prestationsångest när de 

fick för mycket beröm och att de därmed skulle behöva hålla jämn arbetsnivå framöver för att 

få den tryggare anställningsformen som de önskade. I linje med tidigare forskning av 

Nieuwenhuijsen, Bruinvels och Frings-Dresen (2010) fann föreliggande studie stöd för att ett 

antal stressfaktorer, enskilt eller gemensamt, existerade och inverkade på korttidsanställda 

banktjänstemäns stressupplevelser. Stressfaktorerna utgjordes av höga arbetskrav, låg 

egenkontroll i arbetet, begränsat socialt stöd på arbetsplatsen samt en obalans mellan 

ansträngning och belöning. 

De bankanställdas angelägenhet om att få tryggare anställningsformer hade en stor betydelse 

för deras välmående och det faktum att de var korttidsanställda hade en påfrestande effekt på 

individerna. De upplevde en ständig rädsla över att bli ersatta på arbetsplatsen, vilket 

medförde att de kände ett behov av att vara högpresterande på arbetsplatsen och bevisa sig 

själva för organisationen. Denna stressfaktor är intressant och följer inte vad som funnits i 

tidigare forskning av Bardasi och Francesconi (2004), där atypisk anställningsform inte 

bedömdes ha en negativ effekt på individers välmående. Skillnaden mellan denna studie och 

tidigare forskning kan ha berott på att de utfördes på olika arbetsmarknader med olika 

arbetsmiljöer och/eller att tidpunkten för genomförandet av studierna skiljde sig åt med 20 år, 

samt att förekomsten och upplevelsen av stress i arbetslivet förändrades över tidsperioderna. 

Intervjupersonerna uppgav också att de ständigt behövde bete sig på ett särskilt sätt när de var 

på arbetsplatsen, framförallt i närvaron av kunder och/eller chefen. Detta innebar att 

intervjupersonernas egna känslor och tillstånd behövde förträngas till förmån för vad 

yrkesrollen krävde. Denna rollintagning kunde leda till obehag för intervjupersonerna 
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eftersom de hela tiden behövde tänka sig för vad de sa och hur de uppförde sig, vilket i det 

långa perspektivet kunde vara mentalt påfrestande och föranleda ökade stressupplevelser. 

Intervjupersonernas ageranden kunde kopplas till den främre regionen som diskuteras i 

Goffmans teori (2014) om det dramaturgiska perspektivet, där scenen utgjordes av 

arbetsplatsen och åskådarna av kunderna samt chefen. Olika nivåer av rollintagning förekom 

dock på arbetsplatsen, vilket huvudsakligen bottnade i vem intervjupersonerna blev 

observerade av och vem de interagerade med. I vissa situationer, exempelvis när 

intervjupersonerna var omgivna av kollegor som de hade en nära relation till, kände de sig 

mer bekväma och kunde vara sig själva i större utsträckning. Detta innebar i slutändan att 

obehaget som intervjupersonerna upplevde till följd av rollintagningen minskade, vilket också 

resulterade i att stressemotionerna minskade.  

För att hantera stressen som uppkom i arbetslivet gick intervjupersonerna in i den bakre 

regionen där de inte blev iakttagna av omgivningen utan istället kunde vara sig själva. I 

sådana situationer behövde de bankanställda inte bära den yrkesmässiga fasaden utan kunde 

istället anpassa sina handlingar utefter sina egna individuella preferenser. Socialisering med 

kollegor som intervjupersonerna hade en nära relation till användes som verktyg för att 

förbättra de bankanställdas förmågor och möjligheter till att bearbeta den stress som de 

upplevde på arbetsplatsen. Denna effekt av det emotionella sociala stödet är i linje med vad 

krav-kontroll-socialt stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990) påvisar, där högre socialt stöd 

kan förmildra stressemotioner. Till detta uppgav en bankanställd även att hen använde sig av 

social distansering som ett sätt att hantera stressen på, vilket var något kontrasterande till idén 

om emotionellt socialt stöd i krav-kontroll-socialt stöd modellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Behovet av psykologiska resurser och dess positiva inverkan på medarbetares välmående har 

påvisats vara en viktig faktor i en studie utförd av Yao, Gao, Chen och Mu (2019), vilket 

föreliggande studie även fann stöd för. En intressant reflektion är att de bankanställda 

upplevde det instrumentella sociala stödet som lågt medan det emotionella sociala stödet här 

beskrevs som relativt fullgott. Vilken del av det sociala stödet som hade störst inverkan på 

intervjupersonernas välmående, det instrumentella eller emotionella, kunde emellertid inte 

fastställas i föreliggande studie. Deltagande i sociala aktiviteter gav intervjupersonerna tid och 

möjlighet för återhämtning. Denna distansering från yrkesrollen resulterade i att de 

bankanställda kunde bearbeta och reducera effekten av stressemotionerna som uppstod på 

grund av jobbet. 
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Arbetsvardagen för intervjupersonerna upplevdes inbegripa många stressmoment. Att de 

bankanställda kände så var förenligt med de klassiska arbetsmiljömodellerna, krav-kontroll-

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990) och ERI-modellen (Siegrist, 1996), eftersom 

arbetsvardagen upplevdes vara präglad av låg egenkontroll, höga krav, låg belöning samt hög 

ansträngning. För att hantera och dölja de arbetsrelaterade stressemotionerna intog 

intervjupersonerna en roll där de upprätthöll en professionell fasad utåt mot 

arbetsomgivningen. Detta kunde de tolkas göra eftersom de upplevde sig vara i utsatta och 

sårbara positioner relativt sin arbetsgivare, vilket ERI-modellen (Siegrist, 1996) definierar 

som beroendesituation. I sådana arbetssituationer kan det vara prioriterat att minska 

osäkerheten och risken i anställningsformen för att i slutändan bygga en stabilare grund. 

Intervjupersonernas aktiva val att arbeta under stressiga arbetsförhållanden kan därför 

förklaras i att de ville skapa sig en förbättrad framtida arbetssituation. Denna aktiva handling 

definieras som ett strategiskt val i ERI-modellen (Siegrist, 1996) och kan, mot bakgrund av att 

bankanställda genomgående lyfte fram hur viktigt det var för de att få högre social belöning, 

rimligtvis förklara varför de accepterade att arbeta under stress. Den sociala belöningen i 

sammanhanget utgjordes av en långsiktig och tryggare anställningsform. 

Avslutningsvis fann denna studie att korttidsanställda banktjänstemän upplevde stress i 

arbetslivet och att detta var ett resultat av flera stressfaktorer relaterade till yrkesrollen som de 

intog. En möjlig förklaring till varför man accepterade att arbeta under sådana omständigheter 

var att individerna sökte en mer stabil och långsiktig anställningsform. 

Möjligheten till framtida forskning inom fältet för vad föreliggande studie har undersökt är 

stort. En lämplig vidareutveckling skulle vara att utvidga urvalet till att inkludera 

banktjänstemän som innehar en tillsvidareanställning. Detta skulle därmed innebära att man 

även studerar hur tillsvidareanställda upplever och hanterar stress i arbetet, vilket potentiellt 

skulle kunna resultera i en ökad förståelse för vilken betydelse anställningsformen har för 

anställda och hur det inverkar på deras stressemotioner. En djupare förståelse skulle således 

kunna erhållas över skillnader i tillsvidare- och korttidsanställdas upplevelser och 

erfarenheter. Om praktiskt möjligt, givet rådande banksekretess, skulle en deltagande 

observation kunna öka förståelsen för intervjupersonernas arbetsrelaterade stress. Vidare 

skulle det även vara intressant att addera perspektivet om privatlivet och hur det kan agera 

stressfaktor, där en sådan studie skulle ta sikte på att exempelvis undersöka för om, och i så 

fall hur samt varför, en kombination av privat- och arbetslivet bidrar till stressupplevelser. 

Denna studie har utgått från ett begränsat urval i vilket samtliga intervjupersoner har samma 
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arbetsgivare. Förslagsvis skulle framtida forskning kunna ta sikte på att studera 

stressupplevelserna bland bankanställda på två olika banker för att se om det finns 

arbetsgivarspecifika skillnader mellan hur de bankanställda upplever stress i arbetslivet. En 

sådan studie skulle även kunna utvidga urvalsgruppen till att inkludera chefer, med sikte på att 

undersöka för om det finns skillnader i upplevelsen och hanteringen av stress i arbetslivet 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
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