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BAKOM PERSONALENKÄTEN -  
 VILKA FAKTORER BIDRAR TILL ATT SKAPA STRESS∗ 

 
David Forsström 

 
Stress inom arbetslivet är ett område som under senare år har ökat i 
betydelse. Behovet av att förstå fenomenet har ökat. Företaget som 
undersökts i denna studie upplevde att de behövde förstå orsakerna till 
den höga stressnivån inom organisation. Syftet var att fördjupa 
kunskapen om stress. För att undersöka detta valdes två grupper (en 
lågstressgrupp och en högstressgrupp) ut med hjälp av en mätning av 
stressnivån. Alla gruppmedlemmar intervjuades sedan om hur de 
upplevde stress inom företaget. Svaren bearbetades och analyserades 
med hjälp av tematisk metod. Resultaten visade att avsaknad av 
socialt stöd och upplevda krav var viktiga stressfaktorer. Även 
faktorer inom organisationen spelade en stor roll för hur 
stressituationen utvecklades, till exempel hanteringen av stressfrågan. 
I diskussionen analyserades svaren utifrån krav–kontroll-modellen. 
Vidare diskuterades även stressnivåns orsaker och hur de olika 
resultaten hänger samman. Vad som framkom i diskussionen var 
arbetsgruppens betydelse för hur stressfrågan hanteras.   

 
Att förstå arbetets villkor och hur de påverkar individen har sedan den industriella 
revolutionen varit ett område som ökat i betydelse. Arbetets gradvisa förändring i framförallt 
västvärlden gör att nya frågor ständigt uppstår. Frågor vars svar kan hjälpa många individer. 
Förändringen verkar ske i allt snabbare takt på grund av de nya tekniska hjälpmedel som finns 
tillgängliga för att lagra och sprida information. Detta gäller inte minst under de senaste trettio 
åren när tekniken utvecklats i en takt som tidigare inte varit möjlig. Nya kunskapsområden 
växer i betydelse. Under slutet av 1990-talet och även under de första åren av 2000-talet har 
stress och dess påverkan på individen blivit ett av dessa viktiga kunskapsområden. Stress och 
dess följdverkningar är idag ett vanligt inslag på företag runt om i Sverige. Betydelsen av att 
förstå fenomenet inom det enskilda företaget ökar.  
     
Behovet av att genomföra en stresstudie på företag X började med att företaget internt med 
hjälp av en enkät undersökte och diskuterade stressnivån inom organisationen. Över hälften 
av de drygt 200 anställda instämde helt eller delvis med följande påstående: ”stressnivån i 
mitt arbete är ett stort problem”.  
     Personalavdelningen på företaget upplevde ett växande behov av att undersöka varför 
stressnivån var så pass hög. En undersökning om stress sågs som ett bra alternativ som skulle 
resultera i en systematisk och användbar kunskap som sedan kunde tillämpas för att sänka 
stressnivån.  
 
Det var emellertid inte bara den höga andelen av personalen som var stressade som gav 
upphov till frågor. Andra frågor i den interna enkäten som var relaterade till stress verkade 
inte kunna ge något svar på varför stressen var så hög. I informationsmaterialet till enkäten 

                                                 
∗ Ett varmt tack till min handledare, Gunn Johansson, för den hjälp och stöd som funnits där 
under hela processen. Ett stort till tack till Per, Hans och Gunilla på företag X för all hjälp och 
allt engagemang. En tack måste även riktas till alla som medverkat i studien!  
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som skickats ut står följande: ”Stressfaktoren omfatter arbeidsbelastning, følelse av kontroll 
over arbeidsmengden, støtte fra kolleger og usikkerhet angående fremtidig, arbeidplass.”1.  
     En del av de stressfaktorer som tas upp i citatet kan kopplas till olika stressteorier och kan 
fungera som underlag till hypoteser om företagets stressläge. Vad som var förbryllande var att 
resultaten av frågorna som mätte dessa faktorer i många fall hade motsatta värden än vad de 
borde ha haft när stressnivån på ett företag är hög. Bland annat så hade graden av socialt stöd 
på arbetsplatsen blivit högt skattat. Om den anställde upplever att hon/han har en oklar roll 
kan detta leda till stress, men enligt resultaten fanns det inte heller något problem med 
rollkonflikter hos personalen. Man kan sammanfatta det hela med att dessa faktorer inte 
besvarade frågan om varför personalen såg stressnivån som ett stort problem.  
    En antydan till förklaring kan ligga i svaren på en fråga rörande den belöning anställda får 
av sitt arbete. Många svarar att de inte fick tillräcklig belöning, men enbart det svaret kan inte 
förklara den höga andelen stress.  
     
Två perspektiv kan anläggas. Det ena är att undersökningen inte tar med rätt faktorer i 
enkäten och egentligen inte har något förklaringsvärde (det har inte gått att få tag på 
validitets- och reliabilitetsmått för internenkäten). Det är möjligt att frågeformuläret inte 
utformats efter erkänd vetenskaplig metod. Det andra fallet är att resultaten från enkäten 
stämmer, men att det är andra faktorer som påverkar och som inte ingått i enkäten. 
Sambanden kan inte förklaras med hjälp av tillgängliga data.   
    Hur det än förhåller sig så kvarstår det faktum att många svarade att stress är ett stort 
problem (jämfört med andra företag som Hay Group undersöker så ligger företag X ungefär 
10% över genomsnitt). Även om det resultatet inte äger den grad av vetenskaplighet som 
kanske skulle önskas så är det ändå ett resultat som behöver undersökas. Man slöt sig till att 
det behövdes en fördjupad undersökning för att kunna svara på varför så många var stressade.  

Information om företag X 
Företag X är ett dotterbolag till ett energiföretag. Företagets huvudsakliga verksamhet är 
försäljning av olja till hushåll och försäljning av bensin samt diesel. Försäljningen av diesel 
och bensin sker via bensinstationer som drivs på franchisebasis. I dagens läge finns det 
ungefär 500 bensinstationer i Sverige.  
    Företaget har drygt 200 anställda. Ungefär hälften av dessa sitter i Stockholm medan den 
andra hälften sitter på olika försäljningskontor i bland annat Göteborg, Malmö och 
Norrköping. 
     
Organisationen är strukturerad i sex avdelningar. De två avdelningar av företaget som ingår i 
denna studie är motoristavdelningen (avdelningen sköter det administrativa arbetet med 
kunderna) och energiavdelningen (avdelningens huvuduppgift är att marknadsföra och sälja 
diesel och olja samt andra produkter). De övriga är kommunikationsavdelningen, 
personalavdelningen, ekonomiavdelningen och ADB-affärsutveckling.   
 
Vad som är viktigt att framhålla är att företaget är organiserat i arbetsgrupper som ligger 
under de olika avdelningarna. Många av grupperna har specifika ansvarsområden inom 
företaget. Det mesta inom organisationen planeras utifrån de olika arbetsgrupperna.  

                                                 
1 Citatet kommer från informationsunderlaget om enkäten från företaget Hay Group som 
samarbetar med företag X. Ingen författare eller något årtal när broschyren är skriven går att 
finna i materialet. Citatet återfinns på sidan 26. 
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Utgångspunkter för studien 
I ett tidigt stadium av arbetet med studien stod det klart att det fanns tre olika nivåer av 
upplevelsen av organisationen som alla var viktiga delar att undersöka om man skulle närma 
sig företaget ur ett kvalitativt perspektiv. De tre undersökningsnivåerna var: den individuella 
upplevelsen av stress, upplevelsen av stress i gruppen och förhållandena inom organisationen. 
Genom att undersöka dessa tre nivåer var det möjligt att få ett helhetsperspektiv av företaget 
när det gällde stress. 
 
Ytterligare en viktig komponent var att de anställda själva skulle definiera stress och dess roll 
inom organisationen. Tanken var att definitionen sedan skulle jämföras med olika 
stressteorier. Tanken att låta de intervjuade själva definiera stress utgick ifrån ett resonemang 
att de med största sannolikhet skulle formulera sig i termer som gick att överföra och som 
stämde med en av de mer använda stressteorierna inom arbetspsykologin. Skulle det visa sig 
att detta inte vara möjligt så skulle fler teorier eftersökts. Om det ändå inte funnits någon 
passande teori skulle tanken ha övergivits.  
 
För att kunna genomföra studien krävdes två steg. Det första steget (förstudien) inriktade sig 
på att ta fram ett underlag för att kunna välja ut intervjudeltagarna. Steg två (huvud/kvalitativa 
studien) innefattade allt det kvalitativa arbetet.   
 

     Etiska överväganden 
Den faktor som har påverkat de etiska övervägandena som ingått som en del av arbetet med 
studien var företagets riktlinjer för hur och vilken information om de anställda som fick 
lämnas ut. Detta har i viss mån begränsat tillgången till data framförallt i förstudien.  
     Företaget ville också vara så anonymt som möjligt i rapporten för att skydda både företaget 
och de anställda. Hänsyn har tagits från intervjuledarens sida för att i möjligaste mån uppfylla 
denna önskan.  
     Denna hänsyn sträcker sig även till hanteringen av de uppgifter om personalen och 
företaget som samlats in under studiens gång. Allt för att skydda personalen och företaget.  
 
Utöver detta har även de riktlinjer om forskning som redovisas i Yrkesetik i psykologiskt 
arbete (Øvreeide, 2002) använts som en utgångspunkt för de etiska reflektionerna. Kraven om 
tillräcklig information (se bilagor), samtyckeskompetens och reell frivillighet har, enligt 
intervjuledaren, uppfyllts.  

Redogörelse av olika stressperspektiv 
 
I den följande presentationen av det vetenskapliga studiet av stress kommer tonvikten att ligga 
på stress i arbetslivet.  

Det fysiologiska/medicinska perspektivet 
Den mängd forskning som undersökt fenomenet stress är oöverskådlig. En del menar till och 
med att det inte är någon mening att tala om stress på grund av att det är ett så använt och 
svårdefinierbart begrepp (Furnham, 2006).  
     En enkel uppdelning av de områden inom vilka forskning bedrivs går dock att göra. Det 
går att urskilja tre olika forskningsperspektiv: det fysiologiska/medicinska, det psykologiska 
och det sociala/socialpsykologiska perspektivet. Dessa tre perspektiv har följt varandra ända 
sedan fenomenet stress uppmärksammades i slutet av 1800-talet. Reaktioner (både 
psykologiska och fysiologiska) som uppkom som en följd av arbetssituationen är ett område 
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för forskning som initierades i slutet av 1800-talet. Ett exempel på konsekvenserna av detta är 
till exempel att sjukdomen neurasteni uppkom som begrepp. Termen stress myntades dock 
inte förrän 1956 av Hans Seyle (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2004). 
Fortfarande uppkommer nya begrepp för att skildra fenomenet stress eller olika följder av 
den. Ett exempel är ordet utbrändhet som fått en stor spridning bland allmänheten.   
      
Det fysiologiska perspektivet kan ses som det grundläggande synsättet när man närmar sig 
stressforskningen. En stressreaktion är en biologisk reaktion där kroppen svarar på ett hot av 
något slag. Enligt Walter Cannon finns det två sätt att reagera på något som individen 
upplever som ett hot. Reaktionen kallas för ”fight or flight-response”. Det innebär att antingen 
så försvarar man sig mot hotet eller så flyr man. Förklaringen till varför människan har 
förmågan att sätta igång en stressreaktion är att de hot som människan mötte under sin tidiga 
utveckling krävde det. Rovdjur och liknande faror krävde en reaktion hos kroppen som snabbt 
såg till att mobilisera den energi och även mental förmåga som krävdes för att hantera 
situationen. Att kunna göra detta utgjorde en evolutionär fördel, vilket i slutändan innebar en 
större chans att överleva.  
     Mycket av den fysiologisk/medicinska forskningen tar denna reaktion mot ett upplevt hot 
som utgångspunkt för de undersökningar som genomförs (Allvin et al., 2004). 
 
Man kan åskådliggöra och definiera stressreaktionens förlopp på olika sätt. Frankenhauser 
och Ödman skriver följande: ”När det uppstår störningar i samspelet mellan människan och 
miljön brukar man tala om stress. Det handlar om en process, där individens förmåga ställs 
mot omgivningens krav.” (sid 25) (Frankenhauser & Ödman, 1983). De kroppsliga 
reaktionerna kan illustreras på följande vis (där framgår att de fysiologiska reaktionerna 
endast uppstår som ett resultat av varseblivning och kognition):  
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De fysiologiska processer som sker vid en stressreaktion (Frankenhauser & Ödman, 1983) 

 
Ett yttre hot som varseblivs och sedan tolkas av hjärnan som för stort att hantera gör att 
hjärnan skickar ut signaler till hypothalamus (ett centrum som reglerar många 
kroppsfunktioner). Denna körtel sätter sedan ingång ett flertal processer i kroppen som 
stimulerar frisättningen av olika hormoner i kroppen (Frankenhauser & Ödman, 1983). Dessa 
processer, som nämndes tidigare, sätts igång för att kroppen att ska kunna använda sina 
resurser. Processerna är även komplementära och förstärker varandra. Detta gör att processen 
förstärks under stressreaktionen. Som bilden visar är det många förlopp som sker, vilket i sin 
tur visar på stressprocessens komplexitet.  
  
 Vad forskningen frambringat är vad som utlöser processen och konsekvenserna av vad som 
händer när kroppen utsätts för en stressreaktion. Under senare tid har forskningen även 
inriktat sig på vad som händer när kroppen utsätts för stress under en längre tid.  
     Vid en kortvarig stressreaktion så ökar blodtrycket, pulsen och insöndringen av kortisol. 
Resultatet blir att kroppen får tillgång till mer resurser. Att kroppen svarar på detta sätt inför 
ett hot är helt adekvat, men det är när stressreaktionen fortsätter över tid som det blir en 
belastning för kroppen. Den förändring som sker under en stressreaktion är att den, enkelt 
uttryckt, aktiverar hormon- och nervsystem i kroppen. Resurser och funktioner som har som 
uppgift att reparera och bygga upp kroppen prioriteras inte under tiden som reaktionen varar.  
     Konsekvensen av detta blir att kroppen inte hinner återhämta sig, vilket i sin tur ger 
upphov till sjukdomar, som till exempel utbrändhet. Dessutom är en del av de hormoner som 
utsöndras skadliga om kroppen utsätts för för höga halter av dem under längre tid. 
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Forskningen har belagt att det även finns samband mellan ohälsa och stress.  Ett exempel är 
kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdom och stress (Allvin et al,. 2004).  
       

Det psykologiska perspektivet  
Vad som skiljer det fysiologiska och det psykologiska perspektivet åt är var tyngdpunkten 
inom forskningen ligger. Enkelt uttryckt så inriktas den fysiologiska/medicinska forskningen 
på vad som sker i kroppen vid stress medan den psyklogiska forskningen undersöker vad som 
stressar individen och vilka effekter det får. Även inom denna forskning görs det fysiologiska 
mätningar, som till exempel mätning av kortisolnivå, men de mätningarna utgör en del av ett 
större psykologiskt perspektiv.   
    
Det finns forskning som undersökt generella faktorer som orsakar stress av olika slag, till 
exempel dödsfall. Utgångspunkten för denna typ av forskning har varit att avgöra hur en 
individ stressas av olika livshändelser bland annat. Eftersom denna studie utgår från att 
stressen finns på arbetsplatsen kommer inte dessa generella teorier att redovisas här.  
     Istället kommer lejonparten av framställningen att inrikta sig på att redovisa relevanta 
teorier om stress i arbetslivet. Teorierna kommer sedan att ligga till grund för bedömningen 
av vilken/vilka som bäst förklarar de empiriska fynden. Den teori som bäst stämmer överens 
med fynden kommer sedan att förklaras närmare i diskussionsdelen . 

     Teorier om stress i arbetslivet  
Framställningen i detta avsnitt baseras på kapitel 5 i Gränslöst arbete (Allvin et al,. 2005) och 
Stress – en del av livet (Frankenhauser & Ödman, 1983).  Syftet med de enskilda 
presentationerna är inte att ge en heltäckande bild av teorin, utan bara fungera som ett 
underlag som intervjupersonernas definition av stress kommer att jämföras med. De 
stressteorier som kommer att tas upp är: ansträngning-belöningsmodellen, den allostatiska 
modellen och krav-kontroll modellen (en teori som inte redovisas i detta arbete är den teori 
som undersöker rollkonflikter på arbetsplatsen och stress. Orsaken till detta är att resultaten 
från den interna företagsenkäten inte indikerade att det fanns ett behov av att undersöka denna 
aspekt).  
 
Ansträngning-belöningsmodellen går, enkelt uttryckt, ut på att den ansträngning som den 
anställde lägger ner på sitt arbete ska bli belönat. Den utgår ifrån att det finns en tänkt balans 
mellan dessa faktorer och när det inte är en balans så kan detta leda till ohälsa. Man kan anta 
att det i de flesta fallen handlar om att de anställda upplever en obalans mellan de 
ansträngningar som de gör och vad de faktiskt får tillbaka. En viktig del av modellen är att det 
inte bara är materiella belöningar (till exempel hög lön) som modellen innefattar, utan även 
psykologiska och sociala belöningar uppfattas som en viktig motivationsfaktor för individens 
ansträngningar. En psykologisk faktor kan till exempel vara att den anställde i sitt yrke hjälper 
andra människor och en social faktor kan vara den ställning som en position eller ett yrke ger.  
     I modellen är alla variabler dynamiska vilket innebär att ansträngningen/arna och 
belöningarna kan skifta över tid och ständigt förändrar balansen.  
Ett viktigt begrepp i sammanhanget är överengagemang. Individen vill att hans/hennes starka 
engagemang ska belönas med framförallt psykologiskt viktiga faktorer som uppskattning och 
beröm. För att få dessa är den anställde villig att engagera sig i väldigt hög grad, vilket leder 
till en ökad risk för utmattning och ohälsa om belöningarna uteblir. Dessutom måste 
belöningarna stå i proportion till det arbete som den överengagerade anställde lägger ner. 
Detta blir svårt eftersom ansträngningen är så pass stor. 
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     I denna uppsats ses ansträngning-belöningsmodellen som viktig att redovisa på grund av 
att den innefattar många dimensioner av beteende på arbetsplatsen.  
 
Den allostatiska modellen bygger på tanken om kroppens anpassning till sin omgivning. Även 
i denna modell handlar det om samspelet mellan individen och dess miljö som även 
diskuterades ovan när ansträngning-belöningsmodellen förklarades. Där handlade det om 
individens ansträngningar och de belöningar som arbetsmiljön i sin helhet kan erbjuda. I den 
allostatiska modellen handlar det om individens anpassningar till sin miljö ur ett mer 
fysiologiskt än psykologiskt perspektiv. Utgångspunkten är att en stressreaktion är adekvat 
när det föreligger ett akut hot. Problemen uppstår när systemen aktiveras under en längre tid 
och inte får någon möjlighet att stanna upp så att kroppen kan återgå till sin normala aktivitet. 
Som förklarades tidigare så slutar kroppen upp med funktioner under stressreaktionen vilka är 
viktiga för att kroppen ska kunna återhämta sig.  
     Denna modell är bra för att förklara de fysiologiska förloppen vid stress och varför vissa 
sjukdomstillstånd uppstår, men inte vilka faktorer som ger upphov till stress. Tanken är 
kanske att man ska utgå från vad som förändras i arbetssituationen, vilket i sin tur har krävt en 
anpassning som har satt igång en stressreaktion.   
     I denna uppsats är det inte så troligt att teorin kommer ha så stor relevans eftersom 
huvudfokus inte är de kroppsliga symptomen av stress.  
 
Krav-kontrollmodellen liknar ansträngning-belöningsmodellen. Modellen bygger, liksom de 
som tidigare presenterades, på dynamiska variabler som kan innefatta många olika beteenden 
på arbetsplatsen. Tanken bakom krav-kontrollmodellen är att de krav som en anställd har på 
sig och den möjlighet han/hon har att utöva kontroll över dessa krav kommer att påverka om 
arbetet upplevs som stressande. Stress uppstår när individen upplever att han/hon har höga 
krav och för lite kontroll. Återigen handlar det om att hitta balans för individen. När en 
diskrepans uppstår mellan krav och kontroll så ökar risken för att arbetssituationen upplevs 
som otillfredsställande.  
     Modellen har utvecklats till att innefatta ytterligare en faktor som kan påverka den 
upplevda arbetssituationen: socialt stöd. Det finns ingen precis definition av begreppet. 
Begreppet inrymmer dock arbetets sociala dimension och dess betydelse för individen. Det 
sociala stödet fungerar som en buffert mot stress.  
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Bilden är hämtad från Människan i arbetslivet (Lennerlöf (red.) 1991) 

 
Det finns fyra olika typer av arbete beroende på hur balansen mellan kraven och kontrollen är. 
Dessa fyra typer får, som tidigare nämndes, konsekvenser för individens psykosociala 
arbetsmiljö och i sin tur hälsa. De fyra typerna är: low strain (låg stress), Active (aktiv), 
Passive (passiv) och high strain (hög stress). Med låg stress avses arbeten där de psykologiska 
kraven är låga och möjligheten att fatta beslut är stora. Ett aktivt arbete innebär att 
möjligheten till beslutsfattande är högt och att även kraven är höga. Passiva arbeten innefattar 
huvudsakligen uppgifter där kraven är låga och möjligheten till att fatta beslut också är låg. 
Arbeten med hög stress är arbeten där kraven är höga medan möjligheten att fatta beslut är 
små.  

Stress och samhället (det socialpsykologiska perspektivet) 
Det finns även forskning som rör de förändringar som sker i samhället och hur de påverkar 
arbetslivet. I samband med det har stress varit en faktor som undersökts eftersom 
stressrelaterade sjukdomar uppkom som en följd av att produktionens och arbetets villkor 
förändrats (och fortsätter att förändras) i och med den industriella revolutionens framfart.  
    Detta perspektiv kommer emellertid inte att presenteras på grund av att föreliggande studie 
inriktar sig på processer inom företaget. Det är dock inte helt orimligt att anta att vissa 
processer i samhället påverkar arbetstagarnas situation på företag X. Ett exempel skulle kunna 
vara hur synen på miljön har förändrats under företagets historia och vad det inneburit för 
företagets sätt att arbeta. Man kan tänka sig att lagar och förordningar som ändras innebär mer 
arbete för de anställda. Ytterligare exempel på förändring kan vara tekniska framsteg inom 
branschen som påverkar företaget genom att en typ av vara blir mindre attraktiv om det finns 
andra bättre alternativ.  
     Detta område kan vara en viktig del att undersöka om föreliggande studie inte kan komma 
med delförklaringar till varför stressnivån är så hög inom företaget.  
 

Kopplingen mellan stressforskningen och föreliggande studie 
En omständighet som har försvårat redovisningen av studier om stress i arbetslivet och den 
forskning som var relevant för detta arbete var att det fanns få kvalitativa studier att tillgå. 
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Den typen av forskning har inte prioriterats inom arbetslivsforskningen. Det kvantitativa 
paradigmet har varit dominerande under större delen av arbetslivsforskningens historia. Detta 
gäller i synnerhet stressforskningen (de flesta studierna som redovisas i detta arbete är 
kvantitativa).  
     På grund av detta kommer inte många kvalitativa studier som innefattar stress och arbete 
att kunna redovisas. En möjlig förklaring till varför det förhåller sig så är att det kvalitativa 
arbetet sker när man försöker implementera dessa teorier, men att det inte redovisas inom 
forskningsvärlden. Om man tar denna studie som exempel så är den inriktad på att undersöka 
ett specifikt företag, vilket gör det svårt att generalisera resultaten.  
      
Den enda kvalitativa studien som hittades och som låg relativt nära föreliggande studies 
undersökningsområde var inriktad på att jämföra en vanlig stressmodell (krav och kontrollen-
modellen) med familjekonflikter och hur de hanteras. Detta gjordes med hjälp av att 
deltagarna fick föra en dagbok under två veckor (Butler, Grzywacz, Bass & Linney 2005).   
 

Förförståelse och teoretisk bakgrund till analysen 
Denna studies inriktning skiljer sig, som sagt, från vad som är vanligt inom stressforskningen. 
Den förförståelse som präglar en kvantitativ stresstudie skiljer sig från en mer kvalitativt 
inriktad sådan. Oftast är detta aspekter som tas för givet när det gäller kvantitativ forskning, 
till exempel att det som undersöks går att kvantifiera och operationalisera på ett begripligt 
sätt. Även den statistiska analysmetoden som ska användas är på förhand given.  
     Eftersom föreliggande studie inriktar sig på att utöka kunskapen om stress på företag X 
och därmed har en kvalitativ inriktning så ser denna förförståelse annorlunda ut.  
Förförståelsen i en kvalitativ studie beror i hög grad på hur data har samlats och vilken typ av 
data som samlats in. De kvalitativa perspektiv som denna studie innehåller behöver redovisas. 
 

     Förförståelse 
Först och främst måste ordet "förförståelse" inom en kvalitativ ram definieras för denna 
studie. Utgångspunkten för definitionen är Gadamers syn på texten och förförståelsen. Den 
innebär, i korthet, att en tolkning av en text är beroende av tolkarens förförståelse. 
Förförståelsens påverkan kan uttryckas på detta vis: ”Vi är aldrig ’blanka’, vi ställer frågor 
mot bakgrund av en erfarenhet, en förväntan, helt enkelt en för-dom.” (sid 11) (Ödman (red.) 
2005). I denna uppsats har ordet förförståelse ytterligare en dimension eftersom ”texten” eller 
intervjumaterialet har sin grund i intervjuledarens frågor och medverkan under intervjuerna. 
Detta innebär att det inte bara är undersökningsledarens förförståelse som påverkar 
tolkningen, utan även vid skapandet av intervjuguiden och under intervjuerna har denna 
förförståelse funnits som ett moment som påverkat materialet som framkommit.      
     Undersökningsledarens förförståelse av ett ämne påverkar även valet av metod och teori. 
Eftersom studien inte kommer att utgå ifrån någon specifik stressteori, utan kommer att 
använda det som deltagarna själva definierar som stress är det desto viktigare att den 
analysmetod som väljs är fast förankrad i en tolknings- och teoritradition. I vanliga fall, 
framförallt när det gäller kvantitativa studier, styr teorin hypotesskapandet och metoden. 
Egentligen hur genomförandet av studien kommer att gestalta sig. Dessa faktorer utgör ett 
slags skydd för att undersökningsledaren inte ska hemfalla åt godtyckliga antaganden om den 
verklighet som ska beskrivas. Man kan säga att teorin utgör ramen för undersökningsledarens 
förståelse.  
     Denna studie som i det avseendet är ateoretisk måste beskriva en annan typ av 
förförståelse. Det som är centralt är undersökningsledarens implicita förståelse av det som 
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han/hon kommer att undersöka. Utgångspunkten för resonemanget är vad som i inledningen 
kallades undersökningens tre nivåer: den individuella upplevelsen av stress, upplevelsen av 
stress i gruppen och synen på organisationen. Hur man ser på dessa tre nivåer kommer i hög 
grad att påverka vilken typ av teoretisk bakgrund som det praktiska analysförfarandet vilar på.  
  
Tidigare i inledningen framställdes studien som en undersökning av tre nivåer av upplevelsen 
av organisationen, men i relation till analysarbetet måste en distinktion mellan dessa nivåer 
göras. Frågorna om upplevelsen av stress på individ- och gruppnivå skiljer sig från frågorna 
om organisationen. Frågorna om stress handlar om upplevelsen av intervjupersonens egen 
arbetssituation. Svaren som intervjuledaren får utgör en helhet, ett perspektiv, som ska fogas 
samman med de övriga perspektiven i gruppen med antingen hög eller låg stressnivå. Det är i 
grunden ett hermeneutiskt arbete som där tar sin början och som syftar att till att skapa en 
helhet av materialet.   
     När det gäller frågorna om organisationen handlar det inte längre om att bara ta reda på 
intervjupersonens perspektiv, utan huvudsyftet är att förstå den dialog eller i utvidgad 
bemärkelse den diskurs, som finns inom organisationen. Det handlar således inte längre om 
den enskilda arbetssituationen utan om mötet mellan, eller snarare interaktionen mellan olika 
krav eller sanningar och hur de hanteras.  
     Följande exempel kan tydliggöra skillnaden: en person är stressad på ett företag, men det 
finns ingen diskussion om stress. Detta innebär att personens upplevelse, på sätt och vis, inte 
existerar på organisationsnivå samtidigt som hon ändå har sin individuella upplevelse. Finns 
det inte någon diskussion så uppmärksammas inte heller upplevelsen. Det blir inget möte 
mellan upplevelsen och organisationen.  
     Målet med organisationsfrågorna är att se vad som händer i mötet mellan den individuella 
upplevelsen av stress och organisationen. Inte vad upplevelsen av stress består av, vilket 
analyseras utifrån en hermeneutisk utgångspunkt. Eller för att uttrycka det tydligare: vad är 
det för faktorer som reglerar den anställdes möjlighet att få gehör för och förståelse för sina 
upplevelser.   
     

     Tolkning av upplevelsen  
Ricoeurs tankar om det hermeneutiska arbetet utgör fundamentet för analysen av den 
personliga upplevelsen. Hans utgångspunkt är det motsatsförhållande som funnits mellan 
förståelse och förklaring när man närmar sig vetenskap i allmänhet och textanalys i synnerhet. 
Istället för att fokusera på förståelsen och dess villkor visar han hur förklaring och förståelse 
är delar av en komplementär process. Till sin hjälp tar han strukturalistiskt textteori som en 
del av förklaringen. Textens struktur är det som är föremålet för förklaringen. Strukturens 
förklaring får en direkt betydelse för förståelsen och vice versa (Ricœur, 1971). 
      
Texterna i denna studie har inte samma typ av textuella kvalitet när det gäller strukturen på 
grund av intervjuernas osammanhängande struktur och intervjuguidens godtyckliga ordning. I 
denna studie ser förhållandet mellan förklaring och förståelse annorlunda ut. Förståelsen 
inriktas fortfarande på upplevelsen. Förklaringen består istället av den struktur som existerar i 
och med organisationen. Det som håller samman och samlar upplevelserna.  
 

     Analys av diskursen 
Ett av Foucaults användningsområden för ordet diskurs förklaras på följande vis i en not av 
översättaren till Diskursens ordning: ”…i en för Foucault alldeles särskild bemärkelse, 
nämligen som namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden – det är i 
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denna mening Foucault använder termen när han talar om t ex medicinens, naturhistoriens och 
ekonomins diskurs.” (sid 57) (Foucault, 1993). Den förklaringen som översättaren 
tillhandahåller bygger på att man förstår innebörden av begreppet praktik. Praktikerna kan ses 
som det som reglerar diskursen. Den bestämmer vad som ingår i diskursen och vad som ligger 
utanför den.  
     På samma sätt som det går att tala om en ekonomins diskurs går det även att tala om 
företaget X eller organisationens olika praktiker som en del av en övergripande diskurs. I 
denna studie är det bland annat de praktiker som är förknippade med diskursen angående 
stress som är kunskapsobjektet.  
     Om utgångspunkten inom hermeneutiken är att hitta gemensamma punkter och skapa en 
förståelse av helheten är målet med diskursanalysen snarare det motsatta. Boel Englunds ord 
speglar detta: ”Men det som skiljer människor åt är lika viktigt att förstå som det som förenar 
dem. Makt, påverkan, är en annan viktig faktor som har tendens att försvinna inom 
hermeneutiken (och som naturligtvis har att göra med vad som skiljer åt oss).”  (sid. 129) 
(Ödman, 2005). Det handlar i första hand om att hitta en förklaringsgrund som kan leda 
vidare till förståelse. Upplevelsen av stress medieras genom diskursen, vilket i sin tur skapar 
subjektets förståelse (Bicknell, 2006). En diskurs som regleras inom organisationen.  
    Den filosofiska teori som lett fram till diskursanalysen kan inte förklaras här. Ett första 
steg, som ändå åskådliggör tanken bakom analysen, är att se om praktikerna som ryms inom 
diskursen är lika för alla. Om så är fallet är det möjligt att undersöka den och dess betingelser. 
Förmodligen kommer den diskursen inte att förklara särskilt mycket. Att den är jämlik skulle 
innebära att det gäller samma regler för alla i företaget vilket rent praktiskt är en omöjlighet. 
Troligtvis kommer resultaten visa på en inofficiell hierarki i organisationen, där vissa 
uttalanden, handlingar och problem tillåts att existera medan andra blir icke-uttalanden. Det 
kommer att finnas delar av det sagda och gjorda som inte får plats i organisationens diskurs.  
 

Syfte och frågeställningar 
Genomförandet av undersökningen kan delas upp i två delar: förstudien och huvudstudien. 
 

     Syfte med förstudien 
Att ha ett underlag för att kunna välja ut rätt arbetsgrupper och att få ett informationsunderlag 
för den kvalitativa delen av studien.  
 

     Frågeställning 
Vilka två arbetsgrupper skiljer sig tydligast åt när det gäller självrapporterad stress? 
 

     Syftet med huvudstudien  
Att fördjupa kunskapen om stress på företag X. Innan studien påbörjades fanns ingen 
systematisk kunskap om vad som låg bakom rapporteringen om stress. På företaget fanns 
vetskapen om att personalen upplevde att de var stressade, men inte på vilket sätt och varför.   
 

     Frågeställningar 
Hur skiljer sig en enkätdefinierad högstressgrupp från en lågstressgrupp med avseende på 
stressorer och arbetsförhållandena inom företaget?  
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Vilka faktorer påverkar arbetet med stress inom organisationen?  
 

Metod 

Förstudien  
 

    Undersökningsdeltagare  
Alla anställda inom företaget X:s administrativa del som, vid mättillfället, innehade 
heltidstjänster. Denna grupp utgör totalt 196 personer. Information om deltagarna i den här 
delen av studien, till exempel kön och ålder fick inte undersökningsledaren tillgång till på 
grund av företagets sekretessbestämmelser.  
 

     Enkäten 
Utgångspunkten för denna studies enkät var den arbetsmiljöenkät som regelbundet genomförs 
inom företaget sedan några år tillbaka. Ur denna enkät valdes en fråga om stress som alltså 
ställdes på nytt inom ramen för förstudien. Ytterligare sju frågor ingick i enkäten, fem frågor 
med fasta svarsalternativ och två med öppet svarssätt. Enkäten presenteras i Bilaga 1. Enkäten 
som presenteras i Bilaga 1 var den variant som undersökningsledaren lämnade till företaget. 
Webb-upplagan av enkäten innehöll bara en fråga per i sida. Frågorna och svarsalternativen 
var dock detsamma. Enkätfrågorna var utvalda för att ge en något fylligare bild av 
upplevelsen av stress som kunde bli till vägledning vid val av intervjupersoner.  
 

     Procedur 
Efter att frågeformuläret färdigställts skickades det ut via E-mail till hela företaget som en 
bilaga till en enkät rörande säkerhet och miljö. Personalen på företaget hade 11 dagar på sig 
att svara på enkäten. Antalet som svarade på frågeformuläret var 148 av 196 personer. Efter 
att svarstiden gått ut sammanställdes resultaten med hjälp av mestadels deskriptiv statistik (se 
resultatdelen).  
 
Ytterligare ett datamaterial användes som informationskälla för studien. Företaget X 
genomför medarbetarsamtal varje år med alla anställda. Under detta samtal får de frågan om 
de tycker att stressnivån i arbetet är stort problem. De svarsalternativ de har i detta fall är ja 
eller nej. Materialet från det senaste medarbetarsamtalet sammanställdes också.  
 

    Dataanalys 
Huvudsakligen sammanställdes bara de olika frekvenserna över hur många som var stressade 
i varje grupp för att få deskriptiva data rörande grupperna. Samma metod användes för de 
andra frågorna. En korrelationsanalys genomfördes dessutom som jämförde svaren på 
frågorna 1-4. 
   Resultatet från medarbetarsamtalen analyserades med hjälp av Chi2 (programmet som 
användes för alla analyserna var SPSS V.11).  
 
De öppna svaren på fråga sju och åtta sammanställdes också.  
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Huvudstudien 
Den kvalitativa intervjun (Kvale, 1997) har använts som utgångspunkt när det gäller 
genomförandet av den kvalitativa delen av studien.  
 

     Urval och information om undersökningsdeltagare 
Sammanlagt deltog 22 personer uppdelade i två grupper i den kvalitativa delen av studien. De 
två grupperna var högstressgruppen (Grupp 1. i tabell 3) och lågstressgruppen (Grupp 16. i 
tabell 3).  
     
Högstressgruppen utgörs av 9 personer. Gruppen består av 5 män och 4 kvinnor. Medelåldern 
är 47,7 och åldersspannet inom gruppen går från 31 till 62 år. Den genomsnittliga tiden som 
man har arbetat inom företaget är 11,7 år. I detta fall sträcker sig spannet mellan 0,5 och 23 
år.  
   De som arbetar inom gruppen har olika tjänster. Huvuddelen av gruppen utgörs av 
lastplanerare. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att varje dag lägga upp en plan för de 
transporter av olja och bensin som följande dag ska levereras ut till bensinstationer och 
privata kunder, till exempel villor. I gruppen finns även en supplyansvarig som ser till att det 
finns olja och bensin i depåerna runt om landet. Logistikgruppen består även av en person 
som är ansvarig för säkerhetsarbetet när det gäller hanteringen av olja och bensin. 
Huvuduppgifterna i den tjänsten är att besiktiga de fordon och depåer där olja och bensin 
förvaras. I tjänsten ingår också att göra riskuppföljningar. En person i gruppen arbetar som 
delprojektledare. Denna person arbetar inom olika projekt på företaget som involverar 
gruppen. I tjänsten ingår även att göra vissa transportkostnadskalkyler (mer om 
Högstressgruppens konkreta arbetssituation finns i resultatdelen). 
  
Lågstressgruppen är totalt 15 personer. Från denna grupp valdes 13 personer ut. Villkoret för 
att delta i studien var att man arbetade minst halvtid. Detta för att det inte upplevdes, från 
företagets sida, att de som arbetade mindre än halvtid skulle kunna ge en tillräckligt bra bild 
av stressituationen. De som arbetar mindre än halvtid inkluderades inte heller i förstudien 
eller i de företagsundersökningar som görs inom företaget.  
    Medelåldern för denna grupp (på 13 personer) var 44 år.  Den yngsta är 32 år och den 
äldsta 61 år.  Medel för hur länge man arbetat inom företaget var 8,1 år. Kortaste tiden inom 
företaget var 2 år och den längsta var 20 år.  
     Gruppen har en stödjande funktion inom företaget. Den utgörs av två separata delar: 
kundservice och Marknad/affärsstöd. I studien ingår 8 från kundservice och 5 från 
marknad/affärsstöd.  
     Marknad/affärsstöd arbetar med olika områden inom företaget. Två personer arbetar med 
juridiska frågor, till exempel att förebereda avtal och se till att de följs. Två personer arbetar 
med ekonomifrågor. Det handlar om att göra ekonomiska rapporter, ta fram underlag och göra 
olika typer av analyser. En person har hand om kortkampanjer. Det arbetet går ut på att göra 
olika typer av analyser av vilket kundunderlag som är aktuellt för en viss kampanj.  
     Personalen på kundservice arbetar som handläggare och servar kunder via telefon, mail 
och chatt. De arbetar med att besvara frågor rörande bland annat fakturor, kortärenden och 
betalningar. De har även administrativa uppgifter som till exempel att behandla ansökningar, 
förbereda utskick och handlägga ansökningar.  
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     Utformning av intervjuguiden 
Efter att grupperna valts ut påbörjades arbetet med att konstruera en intervjuguide. Arbetet 
med intervjuguiden utgick dels från syftet med undersökningen, dels från den information 
som svaren från enkäten resulterat i. Det breda syftet gjorde att frågorna om hur 
stressproblematiken ser ut på företaget blev öppna och undersökande. Tanken med detta var 
att få en bred informationsbas för att kunna få en detaljerad inblick i personalens personliga 
upplevelse av stress.  
 
Vad som ytterliggare låg till grund för frågorna var det faktum att de flesta inom 
organisationen upplevde att deras stress kom från arbetet. Analysen av medarbetarsamtalen 
tydde på att det inte fanns någon skillnad mellan upplevelsen av stress mellan män och 
kvinnor.  
     Ytterligare några frågor las till i början och slutet av intervjuguiden för att skapa ett 
behagligt ”intervjuklimat”. Intervjuguiden bygger dessutom på den teoretiska förförståelse 
som redovisades i inledningen.  
     Till viss del påverkade även svaren från webb-enkäten intervjuguiden. Vad gäller svaret på 
fråga 5 har den påverkat inriktningen på intervjuguiden. Den höga andelen av de anställda 
som huvudsakligen upplevde sina stressorer i arbetet gjorde att intervjuguiden till stor del 
inriktades på förhållandena på arbetet och inte på den anställdes fritid. En fråga om den 
anställdes fritid togs dock med i intervjuguiden: ”Hur ser balansen ut mellan arbete och fritid 
ut för din del?”. Denna fråga fanns även med i tidigare enkäter som skickats ut på företaget 
och ansågs vara relevant eftersom frågan leder vidare till fler frågor om den intervjuade svarar 
att de inte har en tillfredställande balans.  
    Fråga 6 har inte påverkat utformningen av intervjuguiden. Den inkluderades i webb-
enkäten för att få en bättre blid av stressproblematiken inom företaget. 
   Svaren som erhölls på fråga 7 och 8 användes som underlag till intervjuguiden. Eftersom 
svarsbortfallet var så pass stort på dessa frågor så användes svaren med försiktighet. Det går 
att sammanfatta det med att svaren utgjorde en utgångspunkt.  
   Vad som är viktig att framhålla är att dessa svar inte användes för att forma någon hypotes 
om utfallet. 
 
Guiden utprövades med hjälp av en fokusgrupp med medlemmar ur en hög- och en låg- 
stressgrupp på företaget. Dessa två grupper var inte samma grupper som sedan ingick i 
studien. De båda grupperna låg dock nära de grupper som användes i studien med avseende 
på stress. Fokusgruppsamtalet spelades in och lyssnades igenom av undersökningsledaren. 
Efter detta ändrades intervjuguiden.  

     Procedur 
Alla intervjuerna spelades in med hjälp av MP-3-spelare. Alla intervjuer förutom fem 
genomfördes i ett rum som ställts till förfogande på företagets kontor i Stockholm. De övriga 
fem intervjuerna genomfördes i Göteborg, Malmö och Norrköping. Orsaken till detta var att 
det inte var möjligt för dessa fem personer att vara borta från sin arbetsplats. Under och efter 
perioden som intervjuerna genomfördes transkriberades intervjumaterialet. Intervjuerna 
genomfördes under en tvåveckors period. Intervjuernas ordningsföljd byggde på 
intervjupersonernas tillgänglighet.  
 

     Analys 
Premisserna för analysen av intervjuerna förklarades i inledningen av uppsatsen. Där 
förklarades analysens teoretiska utgångspunkter. I denna del kommer det praktiska 
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förfarandet att förklaras. Framställningen bygger på Hayes (2001) redogörelse av tematisk 
analys som metod. Den typ av tematisk analys som kommer att användas i detta arbete är 
induktiv tematisk analys.  
 
Första steget är att transkribera intervjuerna. Steg två i analysen är att läsa igenom materialet 
och anteckna påståenden som är relevanta för ämnet. Tredje steget är att är sortera detta 
material för att hitta olika teman. Fjärde steget innebär att man provisoriskt döper olika teman. 
Det femte steget är att läsa hela materialet igen för att vidareutveckla och undersöka de teman 
man upptäckt i det föregående steget. Avslutningsvis grupperas och definieras de olika teman 
som framkommit ur materialet.   
     

Resultat 
 
Denna del av uppsatsen innefattar både resultaten från förstudien och huvudstudien. Delen 
fokuseras dock på att redovisa resultaten från huvudstudien.  
     
Att redovisa all data som samlats in under studiens gång är inte möjligt. Det material som inte 
redovisats har tagits bort för att det inte hade någon relevans för studiens frågeställningar. 
Materialet som inte redovisats separat i studien är svaren på fråga 2,3 och 4, vilka indirekt 
redovisas i korrelationsmatrisen.  
     När det gäller huvudstudien så har svaren på vissa frågor inte tagits med, till exempel 
svaren på några av de allmänna frågorna. De inkluderades för att skapa ett bra slut på 
intervjun och inte för att få fram mer information.  
 

Resultat av förstudien 
I denna del av resultatredovisningen kommer resultaten som har påverkat urvalsförförandet 
och intervjuguiden att redovisas.  Slutsatser av resultaten redovisas även i denna del.  
 

     Enkätfrågornas inbördes samband 
Sambanden mellan enkätens första fyra frågor analyserades genom beräkning av 
produktmomentkorrelationer. Resultatet, som framgår av Tabell 1, visar att de fyra frågorna 
var starkt korrelerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Korrelationer mellan svar på frågor rörande upplevelsen av stress. 
 
Variabel  1 2 3 



 19 

 
1. Individuell stress 

 
—   

2. Gruppstress 
 

,70xxx —  

3. Stressad vid tanken  
    på arbetet 

,82xxx ,57xxx — 

4. Svårt att sova 
 

,59xxx ,43xxx ,68xxx 

xxx p < 0,001 
 
De höga och signifikanta korrelationerna mellan frågorna visade att de alla speglade någon 
aspekt av stressupplevelsen och att de därför alla kunde utgöra urvalskriterium. I detta läge 
valdes fråga 1 som underlag vid valet av vilka grupper som skulle intervjuas.   
 

     Mäns och kvinnors upplevelse av stress 
 
Tabell 2. Mäns och kvinnors upplevda stress. 
 
  Stress  
  Hög Låg ∑ 

Man 
 

21 
(22,1) 

54 
(52,3 

75  
Kön 

Kvinna 
 

21 
(19,3) 

43 
(44,7) 

64 

 ∑ 42 97 139 
 
För att undersöka om mäns och kvinnors upplevelse av stress skiljde sig åt så genomfördes en 
Chi2-analys baserad på svar från medarbetarsamtalen. De anställda kunde där svara ja eller nej 
på frågan om stress är ett stort problem i deras arbetsliv. Kön och ja eller nej på frågan 
korstabulerades. Sambandet mellan kön och upplevelse av stress var inte statistiskt signifikant 
(Chi2=0,379 ; df=1 ; p=0,538).  
 
Eftersom män och kvinnor inte skiljde sig åt med avseende på upplevd stress så kom inte 
intervjuguiden i någon större utsträckning att inriktas på att undersöka om det fanns någon 
skillnad när det gäller kön och upplevd stress. 
 

      

 

 

 

     Upplevd stress i arbetet  
 
Tabell 3. Grad av instämmande, fråga 1, fördelat på organisatoriska enheter. 
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Grupp N Instämmer helt Instämmer delvis  
 
1. 8  50% 13% 63% 
 
2. 7  43% 29% 72% 
 
3. 5 40% 40% 80% 
 
4. 7 29% 0% 29% 
 
5. 8  25% 38% 63% 
 
6. 10  20% 60% 80% 
 
7. 30  20% 20% 40% 
 
8. 11  18% 64% 82% 
 
9. 4  0% 75% 75% 
 
10. 3  0% 67% 67% 
 
11. 7  0% 43% 43% 
 
12. 8  0% 38% 38% 
 
13. 7  0% 29% 29% 
 
14. 8  0% 12% 12% 
 
15. 11 0% 9% 9% 
 
16. 13 0% 9% 9% 
 
Totalt  148  16% 36% 52% 
 
Tabell 3 visar att den upplevda stressnivån varierade starkt mellan enheterna. Utgångspunkten 
för vilka grupper som skulle väljas för intervjudelen var svaren på fråga 1. Gruppen som 
skulle representera högstressgruppen skulle vara den grupp som hade högst procent av 
personer som svarat ”instämmer helt” på påståendet i fråga 1. Tanken bakom detta var att 
problemet med stress för en anställd som svarade att de ”instämde helt” var allvarligare och 
längre gången än hos en anställd som svarade ”instämmer delvis”. Naturligtvis beror detta på 
hur frågan tolkas av den anställde, men det är dock ett rimligt antagande (ett antagande som 
även stöds av resultatet av intervjuerna). 
 
Samma resonemang gällde även förfarandet vid valet av låg stressgruppen. Tanken var att den 
grupp som hade lägst procentandel av svarsalternativet ”instämmer helt” skulle väljas ut, men 
eftersom flera grupper helt saknade personer som instämde i påståendet så valdes den grupp 
ut som hade minst procentandel av dem som instämde delvis.  
      
Man skulle kunna kritisera urvalsprocessen genom att påpeka att procentandelen inte är ett 
rättvisande mått eftersom grupperna kan vara olika stora, vilket ger skeva resultat. Två 
grupper kan ha samma procentandel, men antalet individer som tycker att stress är stort 
problem kan skilja sig avsevärt. Till viss del är denna kritik befogad, men faktum är att de 
flesta av grupperna har ungefär lika många personer. Detta gör att valet av grupp inte är så 
godtycklig som det skulle vara om grupperna varierade mycket i storlek.  
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De grupper som valdes ut var grupp 1., vilken hädanefter kommer att kallas högstressgruppen. 
Grupp 16. som hade den lägsta stressnivån kommer att kallas lågstressgruppen. Trots att de 
tillhör olika delar av företaget så liknar de varandra i många avseenden. Båda grupperna 
består av personer som arbetar operativt med arbetsuppgifter som måste lösas på daglig basis. 
Samtidigt så finns det personal som arbetar med projekt och längre arbetsuppgifter som 
sträcker sig över dagar och veckor. Könsfördelningen i grupperna är ungefär lika. Även 
åldersfördelning och anställningstid är lika.  
     Vad som skiljer grupperna åt är de rent konkreta arbetsuppgifter de utför.  
 

     De viktigaste stressfaktorerna  
61 % rapporterade att deras huvudsakliga stress fanns i arbetslivet, 24 % ansåg att deras 
stressfaktorer fanns både i arbetslivet och på fritiden och de övriga svarade att de stressande 
momenten fanns på fritiden eller att de inte visste.  
 

     Återhämtningstid 
32 % av personalen kände sig utvilade efter en längre tids ledighet. En helg räckte 34 % för 
att de skulle känna sig utvilade. 26 % kom till arbetet dagen efter och kände sig utvilade. 7 % 
vet inte. 
     Cirka 100 personer behövde minst en helg för att känna sig utvilade. Detta innebär att en 
stor del av arbetsstyrkan kommer till arbetet utan att vara utvilade under större delen av 
arbetsveckan. Detta kan i sin tur ses som ett utslag av den höga arbetsbelastning och stress 
som verkar finnas på sina håll inom organisationen.  

     Orsakerna till och åtgärderna mot stress  
 
Tabell 4. De fem mest nämnda orsakerna till stress.  
 
Orsaker Antal svar 
1. IT-problem 32 
2. Tidspress 27 
3. Telefonsamtal 18 
4. Arbetsbördan 12 
5. Dålig information 8 
 
De orsaker till stress som deltagarna nämnde grupperades under fem huvudteman som 
redovisades i Tabell 4. 
 
De vanligaste stressorerna var relaterade till IT och tidspress. Bland åtgärder som föreslogs 
(Tabell 5) fanns – naturligt nog – IT-relaterade sådana samt önskemål om ökad bemanning.  
  
Tabell 5. De fem mest nämnda åtgärderna mot stress. 
 
Åtgärder Antal svar 
1. Bättre fungerande IT-system 36 
2. Mer personal inom organisationen 17 
3. Bättre planering 7 
4. Telefontid 6 
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5. Bättre och mer information 5 

Resultaten av huvudstudien  

Definition av stress 

     Högstressgruppen 
Det gjordes en åtskillnad mellan positiv och negativ stress. Den positiva stressen uppkom när 
arbetsbelastningen höll den anställde sysselsatt under hela dagen. Att klara av uppgifter och 
lösa de problem som uppkom under arbetsdagen uppfattades i detta sammanhang som något 
positivt. Det upplevdes att vara en källa till stimulans. Det framhölls även av några att för lite 
sysselsättning under arbetsdagen varr något negativt.  
     
Negativ stress uppkom när arbetslastningen var alltför hög. Det rörde sig antingen om att man 
fick för många arbetsuppgifter eller att tiden inte räckte till för de uppgifter som skulle göras. 
En aspekt av detta var att personerna i gruppen dessutom hade krav på sig från flera håll att 
bli klar med sina uppgifter. Det handlade om en insikt att det inte fanns någon möjlighet eller 
att det krävdes stora ansträngningar (övertid) för att klara av arbetsbördan som ledde till 
upplevelsen av stress. Vidare påpekade en del att det var negativ stress när arbetet påverkade 
hemsituationen på olika sätt, till exempel att arbetet dök upp som en tanke när man skulle 
sova eller att det påverkade relationen till familj och vänner.  

      Lågstressgruppen 
I likhet med högstressgruppens svar så definierades stress både i positiva och negativa termer. 
Den positiva stressen framhölls dock inte i lika hög grad i kundservice-delens svar. Återigen 
handlade det om att ha tillräckligt mycket att göra så att man var sysselsatt hela arbetsdagen.  
     Definitionen av negativ stress liknade högstressgruppens definition: när man hade för 
mycket att göra. Bland annat så framhölls att de i gruppen blev stressade av att inte kunna ta 
en paus och även när man fick ta för mycket ansvar.  

    Jämförelse mellan grupperna 
Det finns många likheter mellan hur de definierade och upplevde stress. För grupperna 
verkade positiv och negativ stress utgöra två positioner på en kurva där arbetsbelastning var 
den avgörande faktorn för upplevelsen. För lite att göra gav upphov till negativ stress medan 
måttlig arbetsbelastning resulterade i positiv stress. För hög arbetsbelastning i sin tur hade 
negativ stress som kännetecken. Sedan bör det även påpekas att det var individuellt var 
gränsen mellan positiv och negativ stress låg för  den enskilda individen.   
 
Den största skillnaden mellan grupperna var att högstressgruppens definition innefattade 
fritiden. 

Arbetssituation 

     Högstressgruppen 
Generellt sett så upplevde de som arbetade i högstressgruppen att de hade en intressant, 
stimulerande, varierande och bra arbetssituation. Många uppskattade att det var ett högt tempo 
och att det var mycket att göra. Den uppfattning som de förmedlade var att arbetsbelastningen 
ständigt var hög. De hade små marginaler tidsmässigt när de gällde att planera sina lass varje 
dag. Inget fick gå fel under en arbetsdag eftersom varje hinder fördröjde arbetet med 
planeringen. Övertid var vanligt förekommande under en arbetsvecka.   
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   Lastplanerarna i gruppen beskrev ofta sitt arbete som stressfyllt, trots att de tyckte att de i 
grunden hade ett roligt arbete. De framhöll att de hade ett ganska ensamt arbete eftersom 
planerandet av ett område sköts av enbart en person. De hade även många krav på sig från 
olika håll, vilket bidrog till den stressiga arbetssituationen. Varje dag innebar ett läggande av 
ett stort pussel som innefattade många kunder med olika behov. Transportkostnaderna ska 
hållas på en låg nivå samtidigt som inne- och utesäljare kan ha lovat kunden att varor ska 
komma följande dag, utan att fråga planeraren om detta var möjligt. Detta kunde skapa en 
paradoxal arbetssituation där transportplaneraren kunde hamna i mitten. Det resulterade ofta i 
att villkoren för planeringen av transsporterna förändrades. Transportplaneraren måste hela 
tiden genomföra flera moment samtidigt, till exempel att svara i telefon och lastplanerna. Det 
gjorde att det var svårare att ta en paus eller planera sin arbetsdag för att det var en konstant 
hög arbetsbelastning.  
   En omständighet som personalen i gruppen upplevde som en belastning var att de inte hade 
tillgång till eller att det var svårt att få en back-up vid sjukdom eller om den anställde vill vara 
ledig. På grund av detta var personalen inte hemma vid sjukdom. Generellt sett i gruppen ville 
hon/han inte utsätta sin kollega för det extra arbete och stress som det skulle innebära när 
någon är hemma på grund av sjukdom. 
 
Arbetssituation för de i gruppen som inte arbetade med lastplanering beskrevs som bra. Detta 
berodde främst på att de hade större möjligheter att styra sitt arbete. 
 
Många inom gruppen upplevde att deras arbete respekterades inom organisationen och att 
deras insats uppskattades. När det gällde förståelsen för deras arbete så framhöll ett flertal att 
många på företaget inte visste vad de gjorder eller hur deras arbetssituation såg ut.  

     Lågstressgruppen 
Arbetssituationen inom gruppen såg olika ut beroende på om den anställde tillhörde 
kundservice-delen eller marknad/affärsstöd-delen. Gemensamt för alla i gruppen var dock att 
de tyckte att de hade en bra arbetssituation och att de trivdes på arbetsplatsen.  
    När det gällde kundservice-delen så upplevde de sitt arbete som stimulerande, roligt och 
varierande. En viktig faktor som bidrog till trivseln var arbetskamraterna och den sociala 
samvaron. Alla upplevde även att det fanns en förståelse och respekt för det arbete de gjorde 
inom den egna gruppen. När det gällde den övriga organisationen så tyckte de att den 
förståelsen och respekten saknades. Gruppen de tillhörde hamnade i skymundan inom 
organisationen. De kände sig inte viktiga. En del sa att det kändes som de tillhörde företagets 
B-lag.   
     Arbetssituationen för marknad/affärsstöd-delen beskrevs som bra och spännande. 
Kollegorna var en viktig del av arbetstrivseln. En sak som uppskattades var att de i hög grad 
fick styra sitt arbete själva. Det fanns en frihet att skapa en bra arbetssituation i varje tjänst.   
    Denna del av gruppen upplevde att det fanns en respekt för deras arbete. Förståelsen var 
återigen ett problem eftersom de upplevde att det var få inom företaget som visste vad de 
egentligen sysslade med. Inom gruppen upplevde de att både förståelse och respekt fanns. 

     Jämförelse mellan grupperna 
Arbetsbelastningen och mängden krav var de faktorer som skiljde grupperna åt. En viktig 
likhet var att många i grupperna upplevde sitt arbete som intressant. Det fanns även många 
likheter mellan grupperna om man jämförde lågstressgruppen och den del av 
högstressgruppen som inte arbetade med lastplanering.  
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Socialt stöd 

     Högstressgruppen 
För transportplanerna i gruppen såg möjligheten att få socialt stöd i sin arbetssituation 
annorlunda ut än för många andra grupper inom företaget. På de regionala kontoren där 
huvuddelen av lastplanerarna är placerade sitter antingen en eller ett par lastplanerare. 
Telefonbelastningen begränsade möjligheten att interagera med den andra planeraren. Det 
verkade dock som att stödet som lastplanerarna fick från varandra och även de andra anställda 
på det specifika kontoret var viktigt.  
    Vad som skiljde högstressgruppen från andra grupper var att arbetsbelastningen och 
stressen gjorde att det inte fanns tid för den sociala interaktionen som var möjlig i andra 
grupper. En viktig aspekt av detta var att när arbetsbelastningen och stressen ökade så skar 
planerarna ner på den sociala interaktionen med de övriga anställda på kontoren.  
 
Det sociala stödet för de i gruppen som satt i Stockholm liknade den situation som 
lågstressgruppen beskrev.  

     Lågstressgruppen 
Det sociala stödet som fanns inom gruppen i helhet var stort och var en viktig del av 
arbetstrivseln. Många berättade om hur de sökte stöd hos sina medarbetare för att hjälp med 
ett problem, att stämma av något eller bara för att få prata av sig. Många framhöll även att det 
var den sociala samvaron som gjorde det värt att gå till arbetet. 
    Trots att de i marknad/affärsstöd-delen hade olika uppgifter så var det sociala stödet starkt 
och en viktig del av arbetet.  

     Jämförelse mellan grupperna 
Möjligheten att få socialt stöd inom grupperna skiljde sig mycket åt. Betydelsen av det sociala 
stödet för båda grupperna var dock detsamma. Detta är en viktig skillnad som i hög grad 
påverkade stressnivån.  

Orsaker till stress 

     Högstressgruppen 
Som tidigare nämnts så hade arbetsgruppen ifrån början en hög arbetsbelastning. Detta gällde 
i synnerhet för lastplanerarna. Den höga arbetsbelastningen, det ansvar som de hade för att få 
klart lastplaneringen varje dag och att de inte hade någon back-up utgjorde grunden för 
stressen. Även det faktum att de regler som fanns för beställningar från bensinstationer och 
innesäljare inte följdes gjorde att arbetssituationen blev mer stressfylld. Som de främsta 
orsakerna till stress nämndes felande datasystem och telefonsamtal. Även arbetet vid oljespill 
och olyckor nämndes som en orsak till stress.  
     Det verkade inte finnas utrymme för att någonting fick gå fel under en arbetsdag. För att 
stressen i arbetet inte skulle slå över till en negativ stress så behövde allting fungera optimalt. 
Därför blev konkreta orsaker som IT-problem och telefonbelastning stora störningsmoment 
för planerarna i deras vardag.  

     Lågstressgruppen 
Stressnivån inom gruppen var generellt sett låg. Det som orsakade stress för kundservice-
delen av gruppen var när fakturorna skickades ut till kund varje månad. Orsaken till detta var 
att arbetsbördan ökade mycket under dessa dagar varje månad. Det inte gick att förutse hur 
många som skulle komma att ringa. Arbetsbördans ökning berodde på om det uppstått något 
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fel vid behandlingen av de fakturor som skickas ut. Även andra faktorer spelade in, till 
exempel när kunderna ringde in. Ibland ringde alla kunder samtidigt medan vid andra 
tillfällen så var samtalsfördelningen jämnare över flera dagar. En del av personalen blev även 
stressade av det faktum att de administrativa uppgifterna inte blev utförda under 
”fakturaperioden” vilket ledde till mer arbete efter faktureringsperioden. Den ökade 
arbetsmängden syntes rent konkret eftersom det i många fall handlade om ifyllda 
pappersansökningar och dylikt som ska behandlas manuellt.  
     Marknad/affärsstöds-delen hade andra stressfaktorer i sitt arbete än vad kundservice-delen 
hade. Otydliga och sena beslut var en betydande stressfaktor. Det innebar att 
handlingsutrymmet för gruppmedlemmen minskade. Hon/han fick mindre tid att utföra sina 
uppgifter, vilket innebar svårigheter med att hålla satta dead-lines. Detta blev ett problem när 
uppgiften var en del av ett större projekt inom företaget. Vidare var program som inte 
fungerade en stressfaktor. Den faktorn verkade inte dock inte ha lika stor inverkan på arbetet 
som för de i logistikgruppen.  

Jämförelse mellan grupperna 
Gemensamt för grupperna var att det var yttre omständigheter som stod för deras stressnivå. 
Faktorer som de inte hade någon kontroll över. 

Upplevelse av stress 

     Individens upplevelse av stress i högstressgruppen 
Som första steg i redovisningen av upplevelsen av stress är det viktigt att påpeka att 
stressnivåerna som framkom i enkäten i aprilmånad fortfarande var relevanta när intervjuerna 
genomfördes. En av frågorna i intervjun var samma fråga som fråga 1 i webb-enkäten. Svaren 
som samlades in intervjuerna i juni var i stort sett samma svar som erhölls från webb-enkäten. 
 

     Konsekvenser av positiv och negativ stress 
 Positiv stress gav upphov till lustkänslor för vissa delar av gruppen. En arbetssituation som 
präglades av positiv stress upplevdes som spännande och lustfylld.  
    Den negativa stressen mynnade ut i två olika typer av känslor (alternativt upplevelser). För 
det första tog sig stressen en rad fysiska uttryck som trötthet, högt blodtryck, tryck över huvud 
och bröst, magkatarr och huvudvärk. Hos vissa hade de negativa fysiska tillstånden inneburit 
förändringar i vardagen för att kunna hantera dem, till exempel att ha tillgång till mediciner på 
arbetet.  
     När det gällde känslor rörde det sig om främst om irritation, även frustration, ilska, mindre 
tålamod och uppgivenhet. Ytterligare en dimension var att de blir mindre organiserade i sitt 
arbete. Det framfördes även att orken att engagera sig i aktiviteter på fritiden blev mindre.  
     Många påpekade även att kvalitén på deras arbete blev sämre på grund av stressen. De 
hade inte tillräckligt med tid att lägga ned på sina arbetsuppgifter.  
 
Det fanns även en tendens att man slutade göra aktiviteter (både på arbetet och på fritiden) 
som indirekt minskade stressen om den upplevda stressen var väldigt hög. 

     Individens upplevelse av stress för medlemmarna i lågstressgruppen 
Även i denna grupp stämde den rapporterade stressnivån under intervjuerna med svaren i 
enkäten som gick ut i april. När intervjupersonerna fick frågan om hur stressade de var så 
visade det sig att de antingen hade en väldigt låg stressnivå eller ingen stress alls. En till två 
personer i gruppen hade en måttlig stressnivå, men den varierade under året. Under vissa 
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perioder var belastningen högre. På grund av den låga stressnivån i gruppen fick intervjuerna 
en annan inriktning och fokuserades istället på att undersöka varför de inte var stressade. 
Detta innebar, i sin tur, att svaren om de negativa konsekvenserna och känslotillstånden inte 
hade så stor betydelse i sammanhanget.  

     Konsekvenser av positiv och negativ stress 
Den positiva sidan av stress kommenterades inte särskilt ofta i denna grupp. En del av 
intervjupersonerna framhöll emellertid att det fanns en positiv stress som ledde till 
lustkänslor. Andra tyckte att det var viktigt att de fanns arbete att utföra under hela 
arbetsdagen.  
    Irritation var den känsla som nämndes flest gånger när det handlade om negativ stress. 
Andra viktiga följder av stress var psykisk trötthet alternativt matthet, obehagskänslor i 
kroppen och uppgivenhetskänslor. Fysisk smärta, som till exempel huvudvärk, förekom inte i 
någon hög utsträckning i denna grupp. En respondent klagade över smärta vid axeln.  
 
     Upplevelsen av stressen i arbetsgruppen för högstressgruppen 
Eftersom de som tillhörde gruppen inte arbetade tillsammans fick intervjuerna en annan 
inriktning än i den andra intervjugruppen. Svaren speglade inte bara kontakten med den andra 
lastplaneraren om de var två som satt tillsammans, utan även andra anställda som arbetade på 
det specifika kontoret.  
     Inom gruppen så förstod de anställda att andra i gruppen var stressade och hade en 
krävande arbetssituation. Stressen märktes när de kommunicerade inom gruppen (vilket inte 
skedde särskilt ofta). Dessutom fanns en insikt hos de flesta inom gruppen att vissa hade en 
svår sits och hög arbetsbelastning. Denna bedömning gjorde de utifrån det område och antalet 
tankbilar lastplaneraren hade och information som de fick från andra planerare. 
     Eftersom de inte satt med varandra så påverkades inte gruppen som helhet av den höga 
stressnivån. De som påverkades var de lastplanerare som satt tillsammans. I dessa fall gick det 
i emellertid inte att hjälpa varandra i särskilt hög grad eftersom en lastplanerare hade ansvar 
för ett område alldeles själv. I gruppen som helhet så noterades andras stressnivå, utan att det 
gick att göra något åt den eftersom arbetsuppgifterna i så hög grad var individbaserade.  
    När hela gruppen träffades så diskuterades arbetsbelastningen och stress, men inga direkta 
åtgärder hade vidtagits för att minska stressen. Vid dessa möten betonade chefer och ledning 
effektivitet istället för stress. Gruppens medlemmar drog sig även för att tala om stress vid 
sociala sammankomster med gruppen (som anordnas varje år) eftersom de inte ville förstöra 
stämningen och samvaron.  
     De övriga anställda som arbetade på kontoren där planerarna satt var en viktig del av den 
sociala tillvaron för planeraren, men problemet där var att lastplanerarna inte kunde dela sina 
erfarenheter i lika hög grad som i andra grupper. Dessutom prioriterades inte denna samvaro 
om planeraren hade en hög arbetsbelastning. För de som sysslade med andra arbetsuppgifter i 
gruppen så liknade deras svar de svar som erhållits från lågstressgruppen.  
     När det gällde åtgärder som skulle minska stressen i gruppen så nämndes kontinuerliga 
uppföljningssamtal om arbetssituationen och möten varje vecka där arbetsbelastningen 
diskuterades.  

     Upplevelsen av stress i arbetsgruppen för lågstressgruppen 
Stressen i gruppen var som helhet låg. Många av frågorna i den här delen av intervjun 
inriktades på att försöka utröna varför nivån var så låg. För kundservice-delen så framhölls 
det faktum att alla satt med varandra, vilket gjorde att de kunde prata och umgås. Alla 
problem som uppstod kunde lösas inom gruppen. Även det faktum att gruppchefen satt med 
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dem ökade känslan av trygghet i arbetssituationen. Det var alltid möjligt att få hjälp. Även det 
faktum att arbetet var så noga strukturerat bidrog i hög grad till att minska stressen.  
   Samma faktorer gällde även för marknad/affärstöd-delen med det undantaget att stressnivån 
var något högre i denna del. Det gick inte heller att hjälpa varandra i lika hög grad i 
kundservice-delen.  
    En viktig orsak till varför stressnivån var låg var det faktum att båda grupperna hade 
regelbundna möten med sina chefer där de diskuterade frågor om arbetsbelastningen och 
ämnen som var relaterade till arbetstrivseln.  

     Jämförelse mellan grupperna när det gäller den upplevda stressen 
Om man ser på den totala upplevelsen av stress så skiljde sig grupperna mycket åt. Den 
största skillnaden var så klart den upplevda stressnivån. De hade dock samma syn när det 
gällde den stress som arbetsbelastningen gav upphov till. Vad som var intressant var dock att 
symptomen av stressen var mer frekvent men också mycket kraftigare för högstressgruppen. 

Åtgärder för att minska stress  

     Åtgärder för att minska den negativa stressen enligt högstressgruppen 
Åtgärderna som personalen gjorde för att minska den negativa stressen utfördes både på 
arbetet och på fritiden. På arbetsplatsen arbetade man mer, längre och snabbare för att minska 
på arbetsvolymen. Man försökte även strukturera upp sina arbetsuppgifter. Andra viktiga 
aktiviteter när det gällde att minska stressen var att avbryta sitt arbete och ta en paus, till 
exempel ta en kopp kaffe eller att samtala med någon.  
    Den negativa stressen lindrades även av de anställdas fritidsaktiviteter som gjorde att de 
varvade ner. Det kunde exempelvis vara att utöva olika sporter, att motionera eller att syssla 
med någon hobby. En trygg hemmiljö framhölls även som en viktig del för att kunna varva 
ner från stressen. I de fall när stressproblematiken eskalerat för en anställd och det inte gick 
att fortsätta arbeta så hade det ofta att göra med att hemmiljön inte längre fungerade som en 
plats för vila och rekreation. Det förutsattes nästan att även fritiden skulle fungera optimalt för 
att man skulle kunna klara av den stressiga arbetsmiljön.  

     Åtgärder för att minska den negativa stressen enligt lågstressgruppen 
Det fanns återigen likheter med högstressgruppen i hur stressnivån hanterades. Ett första steg 
verkade vara att den anställde fokuserade mer och arbetade hårdare. En del tog en paus, vilket 
innebar att de fikade eller pratade med någon arbetskamrat. Poängen med beteendet var att få 
ett avbrott i arbetet. Andra stängde av telefonen och/eller stängde dörren för att få mer tid 
över till att beta av sina arbetsuppgifter. Speciellt för kundservice-delen var att de tänkte att 
det bara gick att ta emot ett samtal i taget oavsett hur många som står i kö. En del sa att de 
inte gör någonting för att minska stressen, vilket ska tolkas som att det inte fanns några 
incitament för att göra det för att stressnivån var så låg. Andra utgick ifrån sin erfarenhet av 
sitt arbete, vilken gjorde att de hade förmågan att hantera stressiga situationer. Dessa 
beteenden gällde när den anställde befann sig i den stressiga situationen.  
    En del försökte minska stressen genom att vidta åtgärder för att hålla den på en låg nivå. De 
åtgärder som vidtogs var planering och strukturering av arbetsdagen och uppgifterna, att be 
om hjälp och att göra vissa arbetsuppgifter hemma.  

     Åtgärder från företagets sida som skulle minska stressen enligt högstressgruppen 
En viktig åtgärd som skulle minska stressen var att datasystemen fungerade bättre. Många tog 
även upp att möjligheten att ringa till lastplanerarna under dagen skulle begränsas. I grunden 
handlade det om att de regler som satts upp för beställningar efterföljdes. Detta sågs däremot 
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inte som en tänkbar möjlighet eftersom försäljningen och distributionen av olika typer av 
bränsle ansågs vara viktigare.  
     En del påpekade att man borde göra om tjänsten så att den blev mindre operativ. Att man 
skulle vara fler, men att personalen inte bara hade en operativ tjänst, utan även fick andra 
arbetsuppgifter. Det skulle dessutom medverka till att personalen utvecklades i sitt arbete, 
vilket några inte tyckte att de gjorde i dagens läge. 

     Åtgärder från företagets som skulle minska stressen enligt lågstressgruppen  
Kundservice-delen av gruppen efterlyste mer personal vid arbetstopparna (när fakturorna hade 
skickats ut). De uttryckte även att det fanns vissa arbetsuppgifter som de nödvändigtvis inte 
behövde ha ansvar för. Det fanns andra grupper inom företaget som borde göra dem eftersom 
det låg närmare den gruppens ansvarsområde.  
    Marknad/affärsstöds-delen nämnde beslut i god tid och tydliga anvisningar som två 
faktorer som skulle minska stressen. Detta för att de i gruppen skulle kunna planera och ha 
mer tid för att genomföra sina uppgifter. Det hävdades även att en del beslut borde kunna 
fattas snabbare än vad de gör i dagens läge. 

     Jämförelse mellan grupperna 
Skillnader mellan vilka åtgärder som skulle kunna vidtas speglade de svar som gavs om den 
upplevda stressen.  

Skillnader mellan grupperna 

     Konflikter på arbetsplatsen 
Några i högstressgruppen berättade om konflikter mellan lastplanerare och andra grupper 
inom företaget. Konflikterna rörde synen på hur man skulle hantera beställningar som kom 
sent, vilket innebar problem för planeringen. 
   Det framkom även att en del av dessa konflikter berodde på den stress som lastplanerarna 
upplevde under arbetsdagen. De hade inte tid eller lust att försöka skapa en dialog med sina 
medarbetare, utan var helt fokuserade på att kunna sköta sitt arbete.  
    Konflikterna berodde även på den belastning som andra grupper hade.  Att de befann sig i 
samma trängda position gjorde att även konflikterna verkade eskalera.  

     Orsaker till varför det inte finns någon stress i inom gruppen 
Som nämndes tidigare fick intervjuerna med låg stressgruppen en något annan inriktning än 
med hög stressgruppen. Kortfattat kan man säga att förklaringen till den låga stressnivån inom 
gruppen berodde framförallt på tillgången av socialt stöd och på en strukturering av 
arbetsuppgifterna.  
 
Kundservice-delen av gruppen har funnits inom företaget i ungefär 10 år. Under de första åren 
hade gruppen en hög stressnivå (uppgiften kommer från de intervjuade som arbetade i 
gruppen under den tiden). Arbetssituationen för gruppen under denna period beskrevs som 
kaotisk. Det fanns inga rutiner för hur arbetet skulle genomföras. Det ledde till en hög 
sjukfrånvaro, hög personalomsättning och i slutändan ett dåligt arbetsklimat. 
      Problemen i gruppen löstes genom att en ny chef tillsattes som arbetat på avdelningen 
innan han fick sin chefsposition.  Tillsammans med personalen började han strukturera arbetet 
och införde arbetsscheman och rutiner. Ett stort problem innan struktureringen var hur man 
skulle lösa det så att alla hade tid att äta lunch. Lunchen var viktigt för de anställda eftersom 
det var en behövlig paus från att ta emot samtal. Struktureringen av arbetet har lett till 
arbetsbördan har blivit lättare att hantera för de anställda. Det hade även införts morgonmöten 
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för att stämma av hur mycket arbete grupperna hade för att på så sätt kunna fördela resurserna 
på bästa sätt (naturligtvis hade fler åtgärder vidtagits, men alla kan inte redovisas).  
 
Intervjuerna av marknad/affärsstödsdelen gav en liknande bild av hur arbetet hade 
organiserats.  
     I denna del av gruppen så hade det inte varit ett uttalat mål att strukturera arbetet, men de 
flesta i gruppen hade möjlighet att själva planera sitt arbete. De hade även i många fall 
möjlighet att själva avgöra vad de skulle prioritera i sitt arbete.  

Frågor om organisationen  

     Upplevelse av organisationen  
De flesta tyckte att det fanns en hierarki inom företaget. Det framhölls till exempel att 
företaget hade många chefsnivåer. Beslut fattades högt upp i företaget utan medverkan av 
personalen. Ett exempel på detta var omorganiseringar av försäljningsområden och dylikt utan 
personalens involvering. De olika chefsnivåerna hade stor betydelse inom företaget. Som chef 
hade man ett stort inflytande på sin arbetsgrupp och hur den drevs. På grund av den 
uppdelning som fanns inom företaget mellan olika delar, avdelningar och grupper så agerade 
gruppchefen relativt ostört så länge han/hon levererade de resultat som efterfrågas. Paradoxalt 
nog så hade gruppcheferna ändå inte befogenhet att genomföra alltför stora förändringar. De 
arbetade bara fritt inom gruppens gränser. Gruppcheferna hade däremot inte befogenhet att 
tillsätta personal. 
 
Vidare så upplevdes engagemanget för kontoren ute i landet som lågt. Stockholm upplevdes 
ligga långt borta. Det efterlystes mer information från stockholmkontorets sida. Det nämndes 
även att organisationen i dagsläget var mer dynamisk än vad den varit under tidigare år.  
 
Det viktiga var dock inte den formella strukturen, utan den inofficiella strukturen. Den 
kännetecknades av en öppen atmosfär. Ofta återkom det bland svaren att alla kan prata med 
alla på företaget. Detta sågs också som en viktig faktor till varför organisationen behöll sina 
medarbetare under många år.  

     Kulturer inom företaget 
När det gällde stress fanns det två kulturer som påverkat hur frågan har behandlats under de 
senaste åren. Dessa två kulturer kan även ha påverkat hur fler frågor hanterats inom företaget, 
men denna studie kan inte uttala sig om detta.  
    
Den ena kulturen handlade om en familje- eller bruksanda som fanns inom företaget. Kulturen 
värderade att man tar hand om personalen. Den öppna atmosfären, som nämndes i förra 
stycket, var ett resultat av detta. Familjelivet var ett centralt värde inom denna kultur. Det ska 
gå att ta ledigt från arbetet och ta hand om sjukt barn till exempel. Kulturen var som starkast 
under företagets tidiga år när företaget var mindre och personalen hade mer kontakt med 
varandra. Vad det gällde stressfrågan hade denna kultur inte fokuserat på det. Detta på grund 
av att vissa frågor inte uppmärksammades för att inte störa den förskönade bild som många 
hade av företaget.  
     Kulturen har även påverkat hur uppgifter fördelas bland de anställda. Fördelningen har 
skett genom informella samtal där direkt kontakt tas med personen i fråga. Även vid problem 
så pratade de inblandade direkt med varandra eller så fick chefen i gruppen ta hand om 
problemet, till exempel om en anställd inte gjorde något som en annan arbetsgrupp krävde. 
 



 30 

Den andra kulturen kan döpas till ”Volym och försäljning” (undersökningsledarens etikett). I 
denna kultur hade volym och försäljning företräde framför de flesta frågor inom företaget. 
Stressfrågan uppmärksammades inte eftersom den inte fanns på agendan. Det handlade i stort 
sett om att hålla budget och att se till att kostnaderna inte ökade.  
    Ett resultat av denna kultur var att organisationen varit slimmad. När någon har slutat inom 
organisationen så har det inte nyanställts personal, utan istället har arbetsuppgifterna fördelats 
på befintlig personal.  
 
De två kulturerna har varit dominerande under olika tidsperioder. Familjeandan dominerade 
under företagets två första decennier medan ”Volym och försäljning” dominerade under cirka 
femton år och varade fram till några sedan. Kulturerna har uppstått som en konsekvens av den 
linje som den sittande VD:n hållit. Kulturerna lever dock kvar efter VD:ns avgång på grund 
av att de som skolats in i kulturen blir bärare av den.  

     Kommunikation  
Svaren på frågan hur kommunikationen fungerade gick också isär. En del på företaget tyckte 
att den överlag fungerade dåligt medan andra tyckte att den fungerade bra. Det verkade inte 
som det ställdes några krav på hur den ska fungera.  
      En del nämnde att de tyckte att kommunikationen med övriga delar av företaget ute i 
landet inte var så bra. Det talades om en brist på engagemang från stockholmskontorets sida. 
Det verkade även finnas ett informationsglapp mellan stockholmskontoret och de regionala 
kontoren. På huvudkontoret spreds information genom informella kanaler som till exempel 
möten i korridoren av en slump, att man fikade eller åt lunch tillsammans. Det skedde ett 
större utbyte av information i Stockholm än i övriga landet.  
 
En annan aspekt av hur kommunikationen fungerade var att det berodde på vilken kultur och 
den grupptillhörighet som den anställde var en del av. Chefernas inbördes kommunikation 
och kulturella värdegrund spelade stor roll. Olika syn på hur uppgifter skulle lösas har i vissa 
fall lett till kommunikationsblockader. Vissa chefer pratade till exempel inte med varandra, 
vilket fick konsekvenser för hur information distribuerades.  
     Ytterligare en aspekt av det här var att grupper som inte var väl ansedda inom företaget 
ofta har förbisågs när det gällde distribution av information som indirekt rörde deras arbete. 
Detta hade dock blivit bättre de senaste åren.   
 
Kommunikationen inom grupperna sågs i alla fall som fungerande. Även kommunikationen 
med andra grupper som gruppen ifråga arbetade tillsammans med eller behövde ha 
information ifrån fungerade bra överlag.  
     Ett uttalande som rörde kommunikationen i gruppen var att i de grupper där stressnivån 
var hög där skulle man även att finna de största problemen när det gällde kommunikationen 
mellan gruppchefen och de övriga i arbetsgruppen.  

     Planering av arbete 
Planeringen av arbetet i den egna gruppen verkade vara bra. Planeringen av arbetet i 
organisationen som helhet hade få personer någon uppfattning om. Det fanns dock den åsikten 
hos vissa ”att den var väl bra”. Åsikten utgjorde en utgångspunkt eller visade på ett förtroende 
för organisationen utan att åsikten har grundats i observationer från personens sida. Man såg 
positivt på företaget. En kommentar var dock att mycket låg på chefsnivå. En framhöll att 
planeringen var akilleshälen inom företaget. 
      De som hade något att säga om planeringen sa ofta att det genomfördes för mycket projekt 
inom organisationen. Projekt som inte alltid var så genomtänkta och som inte följde de 
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uppställda riktlinjerna. Dessutom tas det inte in i extra resurser till projekten, utan personalen 
ska genomföra projekten utöver sina övriga uppgifter. I detta sammanhang verkade det inte 
föras någon dialog om vad det innebar för den enskilde anställdes arbetsbelastning. Den 
anställde ska dessutom stå för omprioriteringen som projektet innebar och själv sätta gränser 
för vad och hur mycket hon/han skulle arbetas. 

     Om det går att prata om stress och hur man bemöts när man tar upp det 
I dagsläget tyckte de flesta att det gick att tala om stress på företaget. Om en anställd hade 
problem med stress så var detta inte heller som ett ämne som var tabu. Det gick att prata om 
det också. Det fördes informella samtal om arbetsbelastning och stressrelaterade frågor inom 
hela företaget. En del av det sociala samspelet inom organisationen verkade inrikta sig på att 
just behandla dessa frågor. Inom arbetsgruppen fanns det inte heller några regler för vad man 
fick och inte fick prata om när det gällde dessa frågor.  
 
Åsikterna gick isär när det gällde frågan om det alltid gått att tala om stress. En del hävdade 
att det alltid gått att tala om stress på företaget. Andra menade att frågan inte hade funnits 
inom organisationen och att stress inte tagits på allvar. Den slutsats som gick att dra av 
materialet var att det berodde på var någonstans i organisationen som fokus lades när det 
gällde om det var möjligt att prata om stress. En gemensam nämnare oavsett om det gick att 
prata om stress eller inte var att det inte hände någonting om chefer och ledning hörde eller 
fick reda på att stressnivån var hög i arbetsgruppen. En annan åsikt som uttrycktes var att det 
gick att prata om det, men det fanns inte någon som det gick att vända sig till. Nonchalans var 
ett av orden som användes när de intervjuade svarar på denna fråga.  

     Hur företaget har sett/ser/kommer att se på stress  
Hur företaget har sett på stress var ganska lik den syn som erhölls angående om stress fick 
vara ett samtalsämne. I nuläget tyckte de flesta att stress tas på allvar och att det var en viktig 
fråga inom organisationen. Personalen uppfattade det som att frågan tas på allvar och var 
något som prioriteras inom företaget. Orsakerna till detta var dels att enkätundersökningen 
som genomfördes på företaget har uppmärksammats mer än vad den brukar göras, dels att 
föreliggande studie uppfattades av många som ett steg i rätt riktning. Att stressituationen hade 
tagits på allvar. Några tog upp att företaget har agerat när resultaten från den årliga intern 
enkäten inte verkar ha stämt med det förväntade resultatet. Detta verkade dock ha varit efter 
en ny inställning till stress börjat förankrats på företaget.  
     Många verkade även optimistiska inför framtiden om stressfrågan togs på lika stort allvar 
som den har gjorts de senaste åren. En intressant kommentar om hur stressfrågan hanterades 
på företaget var att de anställda på företaget inte fick lika mycket pengar att lägga på friskvård 
om man jämförde med andra företag. Det kan spegla en inställning om att stressarbetet och de 
anställdas hälsa var ett problem som ska lösas utan att det kostar något. En annan aspekt av 
detta tänkande kan vara det faktum att personalens övertid inte registrerades, men däremot ska 
de rapportera när det var frånvarande.  
 
Företagets uppfattning om stress har redan framgått under tidigare rubriker. Hur företaget har 
sett på frågan hade mycket med den kultur som varit rådande att göra. Den inriktning som 
VD:n har haft för företaget har i mycket hög grad påverkat hur stressfrågan har hanterats.   
    Bilden som svaren gav var att företaget inte ens haft någon syn på stress. Det har inte varit 
en fråga inom organisationen. Personalen använde uttryck i stil med ”inte tagit det på allvar”, 
”det har sopats under mattan” och ”man har nonchalerat det mer tidigare”. En del var även 
inne på linjen att det inte gick att ta upp frågan tidigare. Med tidigare menades de år som den 
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förra VD:n styrde företaget. En del var även inne på att det arvet levde kvar, vilket det gick att 
se spår av i svaren som erhållits.  
     Det framhölls även att det måste ”hända” något innan företaget gjorde några insatser för att 
hantera problem. I det här fallet handlade om det om en utbränd anställd inom organisationen 
som verkade ha varit startskottet för att problemet skulle tas på allvar.  
      Det fanns åtminstone ett fall där chefer inom företaget har hävdat att en anställds 
stressituation berott på faktorer utanför arbetsplatsen och inte engagerat sig i den anställdes 
problematik. 

     Information om stress 
När det gällde den information om stress som gått ut inom företaget var svaren i det närmaste 
entydiga. Ingen information om stress har skickats ut inom organisationen. En del gick till och 
med så långt att de sa att informationen var obefintlig. Några påpekade att arbetsgruppen gick 
igenom enkätundersökningarna som görs inom företaget där frågor om stress finns med. 
Ingen nämnde något om att stress som begrepp eller vilka konsekvenser det kan få 
diskuterades när enkätresultaten diskuterades.  

     Hanteringen av stressfrågor 
Svaren på frågorna om hanteringen av stressfrågor innefattade många olika aspekter. Den 
övergripande bilden som var tydlig i materialet var att den hjälp som en anställd fick berodde 
på vem du var inom organisationen. Var den anställde befann sig inom organisationens 
hierarki kom att påverka hur snabbt och vilken hjälp som erbjöds. I fall där arbetsbördan var 
för hög så fanns det även en skillnad i hur mycket extra resurser som ställdes till personens 
förfogande. Positionen inom företaget påverkade också om kravet ansågs som legitimt. Det 
fanns en tendens att förringa problem som uppstod i de grupper som ansågs vara 
lågstatusgrupper inom företaget. 
    
Ytterligare en aspekt som försvårade hanteringen av stressfrågor var att det inte fanns en klar 
gång eller plan för hur dessa frågor skulle hanteras. Detta ledde till att ingen riktigt tog ansvar 
för frågan. Ingen ägde problemet eller kunde fatta beslut i frågan. Personalavdelningen, 
gruppchefen och övre chefer kopplades i vanliga fall in, men det var oklart vem som skulle 
driva frågan. Ibland har det även hänt att gruppchefer och övre chefer inte velat lämna över 
problemet till personalavdelningen.   
 
Den hjälp som sattes in för att hjälpa den anställde berodde på vem som var chef för 
arbetsgruppen. En faktor som försvårade för en gruppchef att ta sitt personalansvar var att 
hon/han hade en hög arbetsbörda som ibland försvårade möjligheten att se vilka av 
medarbetarna som kunde behöva hjälp. Det fanns inte heller någon tid att fråga personalen om 
deras av situation på och utanför arbetet. Förutom att det inte fanns tid att ta sitt 
personalansvar så fanns det inte heller någon kunskap om stress. Detta innebar att chefen inte 
kände till vilka konsekvenser stress kan få eller vilka symptom på stress som finns. Att chefen 
inte kunde se symptomen hos de anställda försvårade situationen. Detta ledde till en moment 
22-situation inom arbetsgruppen. Om chefen och även de anställda inte såg eller förstod 
stressignalerna så fanns det ju inget problem med stress.  
    Att inte ta sitt personalansvar ledde inte heller till någon form av negativa påföljder för 
cheferna på företaget. Därmed fanns det inte något incitament för cheferna att vidta åtgärder 
mot stress. Åtgärderna mot stress byggde istället på den enskilde chefen engagemang. 
Sannolikt så skedde detta engagemang på bekostnad av chefens fritid eftersom det inte gavs 
utrymme för frågan i ramen för hans/hons arbetsuppgifter.  
    Det verkade även finnas en kultur bland cheferna att inte visa eller ta upp att de i sin tur  
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var stressade. Var man stressad eller klagade över sin arbetssituation så kunde chefen i fråga 
inte hantera de krav som ställdes (enligt de andra cheferna). Det kanske gjorde att chefen inte 
tog itu med stressituationen i gruppen och den stress hon/har hade för att slippa få sin 
kompetens ifrågasatt.  
     
För att få hjälp så måste individen själv kunna presentera och driva frågan om den upplevda 
stressnivån. Om inte var risken stor att den anställde inte fick någon hjälp. Cheferna hade inte 
i de flesta fall inte tid att uppmärksamma om en i gruppen hade en orimlig stressnivå. 
Problemet var att om personen ifråga kanske inte orkade att driva frågan eller kände att 
hon/han inte hade den maktbas inom företaget som gjorde det möjligt att driva frågan så 
erbjöds ingen hjälp.  
    I många fall verkade det även vara så att den anställde presenterade sitt stressproblem för 
sin chef, men att inget hände. Chefen ifråga åtog sig att driva frågan, men det fick inga 
konsekvenser. På frågan vad som hände efter att en anställd hade presenterat sitt problem så 
svarade de flesta att det inte visste om det faktiskt hände något.  
     En del uttryckte även sitt missnöje över den hjälp de fått. De upplevde att de fått för lite 
stöd och att det inte satsats tillräckligt på deras väg tillbaka till yrkeslivet. De upplevde också 
att det inte varit tillräckliga uppföljningar när det gällde deras problem.  

     Oberoende orsaker som påverkar stressnivån inom företaget  
 En del anställda sa även att de hade fler arbetsuppgifter än vad som rapporterades eller som 
inkluderats i deras arbetsbeskrivningar. En hel del av dessa arbetsuppgifter var uppgifter som 
måste göras inom en snäv tidsram. De anställda gjorde dem och skänkte dem inte många 
tankar när de väl har blivit genomförda.  
     Det var även orsaken till att de extra arbetsuppgifterna inte bokfördes på något sätt. Det 
verkade som om den enskilda anställda bara försökte få klart uppgiften så snabbt som möjligt.  
 
Ytterligare en faktor som påverkade arbetsbördan och i sin tur stressnivå var det faktum att 
många anställda arbetat länge inom organisationen. I och med att personal inte nödvändigtvis 
nyanställts när någon slutat så ökade arbetsbördan på den befintliga personalen. Detta verkar 
ha fungerat bra eftersom. Som förklaring hävdade en del anställda att effektiviteten ökade ju 
längre den anställde hade arbetat inom företaget.  
    Detta sätt att hantera arbetsbördan fungerade så länge den totala arbetsbördan inom 
organisationen inte ökade. Under de senaste åren har dock nya arbetsområden lagts till som 
lett till en arbetsbelastningsökning. Den stressnivå som fanns inom företaget kan vara en 
konsekvens av detta förfarande.  
 

Diskussion 

Slutsatser och sammanfattning av resonemanget 
Syftet med uppsatsen var att fördjupa kunskapen om stress på företag X. I varje del av detta 
arbete har detta syfte successivt uppnåtts. Ur datamaterialet framträder inte bara bilden av 
stress i arbetsgruppen utan även vilka faktorer som bidrar till att öka stressproblemet.  
 
Om man ska sammanfatta resonemangen och försöka dra slutsatser om vad som skulle kunna 
göras för att motverka stress inom företag X så måste en omstrukturering av arbetet (och 
tjänsterna) inom organisationen vara ett första steg. Arbetet verkar ha inrättats utan att tänka 
på vilka konsekvenser det får för personalens stressnivå. Latent i detta resonemang ingår 
kulturens inflytande. Konsekvenser av gamla kulturer ekar i arbetssituationen för de anställda. 
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Dessa effekter kan motverkas om arbetet struktureras om eller att det sociala stödet utgör en 
buffert mot den uppkomna stressen (som i lågstressgruppen). I de fall där detta saknas blir 
konsekvenserna påtagliga, vilket märks på de stressymptom som medlemmarna i 
högstressgruppen uppvisar.  
     Vad som måste tas med som en del av resonemanget är att förutom de 9 som ingår i 
högstressgruppen så finns det ytterligare cirka 100 personer som också har en hög stressnivå. 
Orsakerna till deras stress liknar förmodligen orsakerna till stress som återfinns i 
högstressgruppens svar. Förutom konsekvenserna av stress förgruppen så ökar även 
konsekvenserna av stress när man ser på den totala stressnivån inom organisationen.   
    
Det sista ledet i varför stressituationen har gestaltat sig på detta vis inom företag är det faktum 
att organisationen inte har hanterar frågan. Detta förvärrar problemet med stress genom att 
inte lösa problemen som individen upplever eller som finns i arbetsgruppen.  
   
För att råda bot på problemet med stress inom organisation krävs det att problemet angrips på 
alla nivåer. Det räcker inte bara med att högstressgruppens nivå reduceras. Det är dock ett 
viktigt första steg.  
     Vad som borde utgöra fokus i förändringsarbetet för att underlätta lastplanerarnas situation 
är att förändra tjänsten. Att försöka balansera tjänsten utifrån krav och kontroll. Även att 
ändra möjligheten att kommunicera med kollegor och med chefen är ett viktigt steg när det 
gäller att reducera stressnivån. Även att upprätta en struktur i arbetet kan underlätta 
hanterandet av stress.  
     De övriga anställda inom företaget som är stressade borde även de få hjälp att reducera 
stressnivån.  
  Sedan gäller det ändra attityden hos alla chefer inom företaget så de aktivt arbetar för att 
minska stressen. Frågan måste prioriteras inom organisationen. I detta ingår även att sprida 
information om stress så att alla anställda förstår vad stress är och vilka konsekvenser det kan 
få.  
 
En viktig del av arbetet med att minska stress är att bryta upp arbetsgrupperna och skapa 
andra typer av grupper som drar nytta av de positiva gruppeffekter som har beskrivits i 
arbetet, utan att de negativa tar överhanden. 

Utgångspunkten för analysen och jämförelsen mellan de olika grupperna 
Utgångspunkten för jämförelsen mellan de två grupperna är definitionen av stress som 
sammanfattades i resultatdelen. Det som är tydligt när gruppernas stressdefinition jämförs är 
att de är snarlika. De innehåller samma faktorer som ger upphov till stress. Likheten mellan 
definitionerna leder vidare till hypotesen att det går att använda samma stressteori som modell 
för att förklara stressituationerna i grupperna. Problemet med stress formuleras på samma sätt, 
vilket tyder på att en likhet i hur stressfyllda situationer skapas inom organisationen (skulle 
den valda stressteorin visa sig kunna förklara många av processerna när det gäller stress i 
båda grupperna så stöds det antagandet).  
     För att kunna välja vilken av teorierna som passar bäst med definitionen av stress har 
följande kriterier ställts upp (dessa kommer från gruppernas definition av stress): teorin måste 
ha en dynamisk dimension för att kunna inrymma synen på stress som grupperna uttrycker 
(stress som ett kontinuum), teorin ska ha ett fokus på arbetsbelastning kontra tid alternativt 
möjligheten att bli klar i tid med sina arbetsuppgifter och slutligen så måste teorin även 
inrymma att stress på arbetet påverkar fritiden.  
     Nästa steg är att jämföra kriterierna med de stressteorier som redovisades i inledningen av 
arbetet. Alla de stressteorier som redovisats i uppsatsen har en dynamisk komponent eller 
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kanske snarare ett dynamiskt perspektiv. De är i det avseendet modeller. Det gör att det inte 
går att välja ut en teori utifrån det specifika kriteriet. Den enda teori som stämmer med det 
andra uppställda kriteriet (arbetsbelastningen) är krav och kontroll-modellen. Omformulerar 
man arbetsbelastningen och att ha för mycket att göra till att det representerar krav som 
individen har på sig och att den anställde blir stressad av att inte ha kontroll över situationen 
som till exempel att kunna ta paus eller ha kontroll över deadlines så stämmer modellen väl 
överens med definitionen av stress från båda grupperna. I krav och kontroll-modellen är även 
socialt stöd en viktig faktor. För båda grupperna är detta ett viktigt inslag i arbetet, vilket 
ytterligare stödjer användandet av denna modell. Även det tredje kriteriet (hur arbetet 
påverkar fritiden) diskuteras i litteraturen om modellen. Detta stödjer återigen användandet av 
denna modell.  

     Diskussion kring val av kriterierna 
I boken Healthy Work (Karasek & Theorell, 1990) som redogör för hur krav och kontroll-
modellen utvecklades finns det en del som behandlar hur stressteorier rent generellt utvecklats 
och vad som är fundamentalt för dem. I likhet med de kriterier som ställts upp i denna uppsats 
så betonas vikten av en dynamisk eller som de uttrycker system-modell när man försöker 
förstå fenomenet stress.  

Mer om krav och kontroll-modellen 
Innan analysen av datamaterialet utifrån modellen genomförs så måste den förklaras mer i 
detalj. Teorin består av tre dimensioner: krav (psychological demands), kontroll (decision 
latitude) och socialt stöd (social support).  
    
Krav (psychological demands) är, enligt skaparna av teorin, ett svårdefinierbart begrepp 
eftersom det innefattar många dimensioner. I denna studie får krav stå för dels den totala 
arbetsbelastningen, dels de krav som den anställde har på sig från andra inom organisationen 
och/eller utanför organisationen.  
    
Kontroll (alternativt decision latitude) består av två delar: skill disecretion (studiens författare 
föreslår följande översättning: förvärvad yrkesskicklighet) och decision making 
(beslutsfattande). Med förvärvad yrkesskicklighet menas de förmågor som övas upp när 
arbetet utförs (Karasek &Theorell, 1990). Det är lättast att hämta exempel från mer fysiska 
arbeten. Ett exempel som åskådliggör vad som menas med begreppet är en bagares ökade 
skicklighet när det gäller tekniken att tillverka olika sorters bakverk. Den andra är 
komponenten beslutsfattande, vilket syftar på hur mycket inflytande som den anställde har 
över beslutsfattandet i sitt arbete.  
    
Med socialt stöd menas slutligen det utbyte som den anställde har med sina kollegor. Detta 
stöd fungerar som en buffert mot stress och även ohälsa. I denna modell som ses krav och 
kontroll som ”interna” dimensioner medan socialt stöd ses som en extern variabel som 
påverkar den psykosociala effekten av den specifika kombinationen som uppstår i arbetet.  
     Alla de presenterade faktorerna påverkar den anställdes psykosociala arbetsmiljö. Enligt 
upphovsmännen till teorin bestämmer dessa tre faktorer hur arbetet i sin tur är inrättat och hur 
det påverkar ens hälsa (Karasek &Theorell, 1990).   
 
Som tidigare nämndes påverkar typen av arbete den anställdes hälsa. I denna studie är hög 
stressarbeten och aktiva arbeten i fokus. Ett arbete med hög stress ger, enligt teorin, upphov 
till stress och psykiska sjukdomar som till exempel depression. Ett aktiv arbete ger inte 
upphov till några negativa hälsoeffekter trots de höga kraven.  
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Analys av grupperna utifrån modellen 
I grupperna finns två olika segment eller snarare typer av arbeten. En del av de anställda som 
tillhör grupperna passar in på beskrivningen av det aktiva arbetet. Trots att de har höga krav 
så har de möjlighet att påverka sin arbetssituation. Den har dessutom aktivt anpassats efter 
personen som innehar tjänsten. De har även det sociala stöd som är viktigt för en bra en 
arbetssituation. Dessa mindre delar av grupperna är mer lika sinsemellan än vad de är med de 
övriga i sin arbetsgrupp. Den delen av högstress-gruppen som innefattas i denna kategori är 
de som sitter i Stockholm. Detta på grund av att deras arbetsuppgifter är av en annan karaktär 
än vad lastplanerarnas. De har tillgång till sin chef och varandra på ett annat sätt än de övriga 
i gruppen.  
     För högstressgruppen så är det de som tillhör Marknad/Affärsstöd-delen som stämmer in 
på beskrivningen av det aktiva arbetet. Detta på grund av arbetets i grunden individuella 
utformning som ger dem stora möjligheter när det gäller hur de ska prioritera. De uttrycker 
även att de har mycket kontakt med sin chef och att de även har regelbundna möten där de 
diskuterar arbetsbelastningen och liknande frågor. De har även mycket socialt utbyte med 
varandra i gruppen, vilket fungerar som en buffert mot eventuell stress.  
 
De övriga i de båda grupperna har arbeten som stämmer överens med definitionen av ett hög 
stressarbete. Låg stress-gruppen verkar dock inte bli stressade av arbetssituationen på grund 
av de ändringar de gjort för att öka trivseln och arbetsmiljön. Det starka sociala stödet 
fungerar, som tidigare nämnts, som en buffert mot stress.  
 
Innan analysen av skillnaderna påbörjas måste en utveckling av modellen göras utifrån 
studiens resultat. I krav och kontroll-modellen verkar kategoriseringen av ett specifikt arbete 
vara permanent. När väl ett arbete har bedömts utifrån de faktorer som finns i modellen så 
ändras inte den klassificeringen. Ett arbete kan bara tillhöra en av de fyra grupperna. I denna 
studie ses arbetet som något som förändras över tid, till exempel från en arbetsdag till en 
annan. Detta för att inrymma fler aspekter av högstressgruppens svar. De nämner bland annat 
att de tycker att deras arbete är spännande och även en utmaning. Implicit i detta resonemang 
verkar det även som att arbetet har dessa egenskaper när kraven är inom rimliga gränser. Det 
uppstår dock situationer under arbetsdagen då kraven är mycket höga, vilket ger upphov till 
mycket stress. Kraven varierar dessutom efter veckodag, årstid och ibland tid på dagen. 
Därför är det svårt att hävda att lastplanerarnas arbete bara tillhör en typ av arbete i modellen. 
Under vissa dagar finns förutsättningar för att arbetet som lastplanerna gör uppfyller 
kriterierna för ett aktivt arbete. Det måste dock påpekas att det inte är verkar vara alltför ofta 
som detta inträffar under en arbetsvecka.   
     Ytterligare en faktor som kan orsaka stress är det faktum att kraven kan förändras på kort 
tid. Som planerare går det inte riktigt att veta hur arbetsläget kommer att se ut inom ett par 
timmar. Detta kan ge upphov till en osäkerhet som leder vidare till stress. 
    
Även i kundservice-delen av lågstressgruppen verkar det vara så att arbetet ändrar karaktär 
under olika delar av månaden på grund av faktureringen. Det verkar dock som att den struktur 
som har införts motverkar de svängningar under en arbetsdag som är ett vanligt 
förekommande fenomen för lastplanerarna.  
 
Många av de skillnader som finns mellan de båda grupperna är i överensstämmelse med 
konsekvenserna av ett hög stressarbete. Likheterna som finns mellan grupperna är att de 
definierar stress på samma sätt. För båda grupperna är stressfaktorerna något yttre krav som 
de måste hantera (beställningarna för lastplanerarna och fakturaperioden för kundservice-
delen). Båda gruppernas anställda har dessutom många andra externa krav och liten möjlighet 
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att påverka sin arbetssituation. Personalen i båda grupperna kan dessutom bara ha en aning 
om hur följande arbetsdag kommer att se ut, men de kan aldrig veta säkert hur det kommer att 
bli. Könsfördelningen i grupperna är lika, åldersmässigt och hur länge man har arbetat inom 
organisationen finns det likheter mellan grupperna. Trots detta så är en grupps medlemmar 
stressade medan den andra inte är det.  
 
Vad som skiljer grupperna åt är, först och främst, stressnivån. Vad det även går att utläsa av 
resultaten är att högstressgruppen rapporterar många fler fysiska symptom än låg 
stressgruppen. Det rör sig annars om ungefär samma känslor som stressen ger upphov till. 
Implicit i resultaten finns dock ytterligare en dimension: att effekten av stress är mycket mer 
påtaglig för hög stressgruppen. De effekter som uppstår som en följd av arbetet är mer 
frekventa och starkare än i lågstressgruppen.  
     Ytterligare en skillnad som har betydelse är närheten till de andra i gruppen. I kundservice-
delen av lågstress-gruppen så sitter alla tillsammans. Ungefär samma närhet till varandra har 
även de övriga i gruppen eftersom de sitter i närheten till varandra. Arbetet är strukturerat så 
att det finns tid att utveckla sociala ritualer som beskrivs i Healthy Work. Det kan handla om 
att fika vid vissa tider eller hur man hälsar på varandra. I boken redovisas även en studie som 
visar på betydelsen av stöd från chefen som en viktig stressreducerande faktor (Karasek & 
Theorell, 1990).  
    
Överlag i resultaten av studien så går det att se att arbetsgruppen är en viktig del av arbetet. 
Även det faktum att det verkar vara fler konflikter och aggressivt beteende mellan 
lastplanerarna och andra arbetsgrupper stämmer överens med de konsekvenser av ett hög 
stressarbete som redovisas i Healthy Work (Karasek & Theorell, 1990). 
     En effekt av ett hög stressarbete är att de externa krav som ställs motverkar lärande 
(Karasek & Theorell, 1990).  Några i lastplanerar-delen av högstressgruppen uttrycker 
faktiskt också en önskan om att utveckla sig i sin yrkesroll, vilket de inte gör i dagens läge. I 
kundservice-delen däremot finns det i strukturen som upprättas en möjlighet till lärande, 
lagring och spridning av kunskap inom gruppen. Den sociala sammanhållningen bidrar till 
detta lärande eftersom kulturen i gruppen är så stark.  
 
På en övergripande nivå så stämmer gruppernas resultat väl med teorin. Jämförelsen med 
teorin ger svar på varför de representerar olika ytterligheter, men enbart arbetsvillkoren kan 
inte förklara varför stressnivån är så hög inom företaget.   

Hur stress påverkar organisationen  
I Healthy Work (Karasek & Theorell, 1990) redovisas studier gjorda i U.S.A som redogör för 
kostnaderna och produktionsförlusten på grund av stress på årsbasis. I en studie (Matteson & 
Ivancevich, 1987, refererat i Karasek & Theorell, 1990) som gjordes 1987 uppskattades 
kostnaderna för amerikanska företag att uppgå till 300 billioner dollar. En liknande 
undersökning i Sverige skulle naturligtvis se annorlunda ut och ge upphov till en annan siffra, 
men resultatet av den amerikanska studien kan ses som antydan att om det finns ekonomiska 
och produktionsmässiga vinster för ett företag att minska stressen bland sina anställda.  
     I Healthy Work redovisas även studier gjorda av författarna som visar att arbeten med 
höga krav och lite kontroll kopplas samman till lägre produktivitet. Även denna studie gjordes 
i U.S.A. I studien undersöktes andelen krav och kontroll med hjälp av en enkät utvecklad för 
detta syfte medan produktivitet mättes med hjälp av skattningar från överordnade, 
kvalitetskontroller och antalet producerade enheter(Karasek & Theorell, 1990).  
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Förutom ovannämnda effekter av stress så innebär ett hög stressarbete, enligt krav och 
kontroll-modellen, att lärandet i arbetssituationen avstannar för de anställda som har denna 
typ av arbete. I längden kan denna avsaknad av lärande leda till vantrivsel och andra problem 
som till exempel depression. Med detta ökar risken för sjukskrivning och att personal lämnar 
organisationen (Karasek & Theorell, 1990). I resultatdelen togs det faktum upp att företaget 
har en slimmad organisation och att personalen arbetar länge inom företaget. Kunskapen som 
personalen besitter och deras förmåga att utföra sitt arbete effektivt verkar vara en viktig del 
av organisationens fungerade. Om personal väljer att lämna företaget eller sjukskrivs så 
kommer det att kräva stora resurser från företagets sida att ersätta produktionsbortfallet.  
     I en studie rörande stress och förtidspensionering visade det sig att kontroll över 
arbetssituation ledde till mindre tankar på pensionering och alltså fungerade som en buffert 
medan höga krav ledde till fler funderingar på att förtidspensionera sig (Elovainio, Forma, 
Kivimäki, Sinervo, Sutinen & Laine. 2005). För företag X innebär en förtidspensionering en 
stor förlust. Orsaken till detta är samma det som ovan förda resonemanget, nämligen att 
personalen är en stor resurs för företaget. 
 
Ytterligare en viktig aspekt av stress inom organisationen är hur säkerhetsarbetet i samband 
med hanteringen av produkterna påverkas. Det kan finnas en koppling mellan ökad stress och 
antalet olyckor. Arbetet i samband med oljespill eller en felleverans eller olyckor under 
transporterna av produkterna är omfattande och tidskrävande. Fel i olika delar av kedjan från 
beställning till leverans kan i längden vara kostsamt för företaget.  
     Det finns även en annan risk i samband med detta. Om en olycka sker eller det blir ett stort 
oljespill någonstans innebär detta troligtvis att företagets profil gentemot kunderna och 
allmänheten försämras, vilket kan vara förödande sett utifrån den hårda konkurrens som råder 
i branschen.  

Kopplingen mellan arbetsgruppen och faktorerna som försvårar arbetet med stress 
Hur arbetet organiseras och vad som ingår i en tjänst definieras av de individer som har 
makten inom organisationen. I detta fall handlar det om en formell makt som kan utövas av 
chefer och ledningen inom ett företag. Den informella makten är det instrument som en 
anställd kan använda sig av för att hantera, motverka eller anpassa sin arbetssituation till sina 
egna förutsättningar. I slutändan kommer ändå tjänstens mål eller funktion bestämmas utifrån 
målen som cheferna eller ledningen har. I de fall där de båda målen inte sammanfaller är det 
svårare att avgöra hur processen för utformningen av tjänsten ser ut. Vad som menas här är 
inte den officiella beskrivningen av en tjänst, utan snarare den inofficiella utformning den får 
under arbetets gång som dock ändå bestäms av de som  innehar den formella makten.  
 
Om en anställd befinner sig i en organisation som inte prioriterar stress och personalfrågor så 
kommer förmodligen även arbetsuppgifterna, anställningsformen och arbetsgruppens 
fungerande att se ut på ett visst sätt. De utgör ett sammanhang.  
     
I denna organisation verkar det åtminstone för den ena arbetsgruppen vara så att arbetet inte 
inrättas efter de anställda i den gruppen, utan snarare har andra mål prioriterats vid 
utformningen av tjänsten. Vad som beskrivits i resultatdelen kan ses som ett bevis på hur 
organisationen agerar och ser på organisationsfrågor.   
     Det går dock inte att se hanterandet av denna fråga som en ondskefull plan eller en 
överlagd elakhet utan snarare som ett sätt att hantera frågor som beror på många faktorer 
inom organisationen. Dessa frågor eller snarare faktorers sammanhang kommer att förklaras 
närmare i nästa del av diskussionen.  
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Ytterligare en aspekt som kastar ett ljus över denna organisations fungerande är en studie som 
visar att det förutom krav och kontroll-modellen även finns andra faktorer inom organisation 
som påverkar den psykologiska hälsan hos de anställda. Bland annat så visar studien att 
kommunikation inom en organisation och personalresurser påverkar personalens välmående 
(Akerboom, 2006). Detta visar ytterligare på behovet av att undersöka och diskutera olika 
aspekter av organisationens fungerande. En organisations hanterande av dessa frågor kan 
påverka hur stressfenomenet inom företaget ”fungerar”.  

Diskussion kring faktorer som försvårar arbetet med stress 
När det gäller diskussionen om resultaten om frågorna kring organisationen är målet att 
försöka skapa ett sammanhang över hur stressituationen ser ut och hur den har utvecklats. 
Sammanhanget ska dels förklara varför stressituationen och hanteringen av stressfrågor ser ut 
som den gör, dels försöka hitta några lösningar på de problem som identifierats.  
     
Om man ska försöka sig på att upprätta någon hierarki bland faktorerna som försvårar arbetet 
med stress så verkar de kulturer som existerar sida vid sida inom företaget påverkat 
hanterandet av dessa frågor i hög grad. Betydelsen av kultur i denna del utgår från Scheins 
definition. Kultur definieras som: ”A pattern of shared basic assumptions that the group 
learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has 
worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the 
correct way to perceive, think and feel in relations to those problems.” (sid 12) (Schein, 
1992). Värdegrund ses som en del av kulturen, men värdegrunden utgör fundamentet för 
kulturen och handlingar inom den.  En kultur kan återfinnas inom hela organisationen, en 
arbetsgrupp eller bland chefer. Flera kulturer kan dessutom existera i samma grupp. 
 
Det har även införts en officiell kultur/värdegrund vid sidan av dessa andra inofficiella 
kulturer, vilket naturligtvis spelar en viktig roll i sammanhanget. Denna kultur togs fram inom 
organisationen tillsammans med de anställda. Målet var att ta fram olika ledord som 
organisationen skulle följa. Problemet med det förfarandet utifrån den här studien sett var/är 
att ingen hänsyn togs till de befintliga kulturerna inom företaget. Allting förblev implicit. I 
intervjumaterialet på ungefär 20 timmar så nämndes den officiella värdegrunden vid bara två 
tillfällen. Det finns alltså tre olika värdesystem (som kulturerna utgör) som indirekt 
bestämmer hur frågor ska hanteras. I denna studie rör det sig, som sagt, om stress som fråga. 
Resultaten visar vilken ställning dessa frågor hade inom de olika kulturerna och den diskurs 
som följer med den specifika kulturens värderingar. Kulturens påverkan har ett 
förklaringsvärde när det gäller hanterandet av stress inom företaget, men är ändå inte 
tillräckligt som förklaringsgrund. Det finns fortfarande fenomen inom organisationen som 
inte fått sin förklaring.  
      
Bristerna i kommunikationen, den bristfälliga planeringen och isoleringen mellan vissa 
grupper och delar i företaget är exempel på fenomen som inte fått någon förklaring.  
Utifrån resultaten av intervjuerna och resultaten från tidigare kvantitativa undersökningar 
inom organisationen så framträder en aspekt av livet inom organisationen som haft en 
underordnad roll i undersökningen. I intervjuerna så betonas den sociala samvaron som en 
viktig komponent. Även i företagets senaste interna undersökning (inte webb-enkäten) så är 
61 % positiva till påståendet att de får stöd i svåra situationer. Detta stöd utgår från 
arbetsgruppen. Gruppens betydelse för arbetet och det faktum att det vanligtvis är så att en 
anställd arbetar länge inom organisationen resulterar i positiva och negativa konsekvenser för 
organisationen.  
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     Den positiva effekten är synlig i svaren i resultatdelen och har diskuterats tidigare i denna 
del. Den effekten ligger dessutom helt i linje med krav och kontroll-modellen som 
presenterades tidigare. Betydelsen av att ha ett socialt stöd som en buffert mot stress. 
Grupperna blir sammansvetsade och skapar en mikroorganisation inom den stora 
organisationen.  
      
En hypotes som inte beläggs i resultatdelen men som trolig är att många grupper förmodligen 
upplever att arbetsgruppen är viktigare än organisationen i sin helhet. Gruppen prioriteras 
framför företaget. De mindre gruppmålen blir viktigare än företagets mål. Detta skulle 
förklara de motstridiga svar som erhållits om kommunikationen, planeringen och isoleringen 
grupperna emellan.  
     För de grupper som är välfungerade så utgör dessa aspekter inget problem, men i de fall 
där grupperna inte fungerar så framträder kanske dessa aspekter mer. Ett motargument till 
detta skulle vara att de flesta inte sitter med varandra som en grupp eller agerar som grupp i 
många avseenden. En del har till och med olika uppgifter inom samma grupp. Därför, skulle 
det gå att påstå, är denna del av resonemanget inte giltigt. Denna invändning är dock inte 
giltig eftersom gruppens kultur och värderingar bygger på informella regler. Det handlar 
mindre om att de anställda gör samma uppgifter än om en gruppidentitet som är mycket viktig 
för de anställda. I intervjuerna uttrycks några åsikter om arbetsgruppens betydelse, till 
exempel att vissa går till arbetet på grund av sina arbetskamrater.  
     
Gruppens betydelse för organisationens fungerande kan även förklara varför chefernas 
agerande har så stor betydelse när det gäller hanteringen av stressfrågor. Beroende på hur 
samarbetet ser ut så kommer möjligheten att arbeta med gruppen att variera. En fråga som är 
intressant att ställa är om stressituationen i en grupp är något som kommuniceras till 
gruppchefen. Dessutom verkar gruppchefens bristande hantering av personalfrågor bidra till 
att situationen förvärras inom gruppen. Det kan även förklara varför personer som är viktiga 
för organisationen får hjälp relativt snabbare än i andra fall. De arbetar förmodligen utanför 
gruppgränsen, vilket gör dem mer synliga inom organisationen. De blir individer snarare än 
medlemmar av en sammanhållen grupp. I detta sammanhang går det att lägga till ytterligare 
en dimension.  
     Det verkar som om det inte är tillåtet för cheferna inom organisationen att vara stressade. 
Det finns inga direkta resultat som stödjer detta, men det framkommer implicit på några 
ställen i intervjumaterialet. Detta innebär i sin tur att det är svårare för gruppen och chefen att 
mötas och göra gemensam sak mot stressituationen. Man får heller inte glömma att 
arbetsgruppens status och hur mycket den producerar är indikator på hur den sköts av sin 
chef. Detta kan i sin tur förklara varför vissa chefer betonar effektivitet istället för andra mer 
problematiska tillstånd inom gruppen.  
      
Gruppen som norm för individen kan även förklara varför det alltid har gått att tala om stress 
inom företaget, trots att det inte varit en fråga inom organisationen som prioriterats. Om 
gruppnormen tillåter att stress är ett informellt samtalsämne så kommer detta göra att det går 
att tala om stress även om organisationen inte ser det som en fråga.  
     Ytterligare en orsak till varför det går att tala om stress är att ingen kan hållas ansvarig om 
någon inom organisationen är alltför stressad. Det har inte legat i någons intresse att kväva 
denna typ av informella samtal eftersom ingen har en mak position att skydda när det gäller 
stress. De informella samtalen kan också leda till att viktig information om stressituationen 
inte når fram till cheferna inom organisationen. En del av detta fenomen är att det inte händer 
något när frågan har tagits upp i mer formella sammanhang. Det har inte funnits någon poäng 
att ta upp stress tidigare eftersom det ändå inte blir något resultat. 



 41 

Styrkor och svagheter med studien 

     Reliabilitet och validitet för förstudien 
I inledningen diskuterades, i korthet, resultaten från den interna undersökningen som görs 
varje år. Där nämndes bland annat att det inte gick att få tag på valditets- och relibilitetsmått 
för det frågeformulär som använts. Eftersom webb-enkäten som ingår i denna studie delvis är 
baserad på den intern enkät som genomförs på årsbasis är det svårt att uttala sig om webb-
enkätens validitet. Webb-enkäten har inte heller utprovats på något sätt innan den användes.  
    Med detta sagt så måste enkäten sättas i relation till förstudiens syfte. Det är rimligt att anta 
att frågorna i enkäten åtminstone borde räcka som underlag för beslutet om vilka grupper som 
skulle väljas ut för huvudstudien.  
   Resten av frågorna och de medföljande svaren fungerar enbart som en utgångspunkt för 
intervjuguiden, vilket gör att man inte behöver ställa särskilt höga krav på validiteten. 
Frågorna som formulerades utifrån dessa utgångspunkter testades dessutom under 
fokusgruppssamtalet. 
 
Förstudiens reliabilitet bör vara ganska hög. Återigen måste det upprepas att inga tester 
utförts, men testet administrerades via Internet till alla anställda. Reglerna för genomförandet 
av enkäten var lika för alla anställda.  
     Vissa faktorer kan dock ha påverkat reliabiliteten. Om den anställde gjorde enkäten 
hemma eller på arbetet kan ha påverkat enkäten. Även den tid som den anställde tog på sig att 
slutföra testet kan ha påverkat resultatet.     
      Om hon/han var stressad är ytterligare ett exempel på en faktor som kan ha påverkat 
resultatet. Man måste dock ha i åtanke att det enbart rör sig om 8 frågor så man kan anta att 
själva genomförandet inte påverkats i särskilt hög grad.  
 
Det går inte göra någon bortfallsanalys på grund av att det resultat som erhölls saknade 
information, till exempel om kön, ålder och år inom företaget för att skydda individerna i 
grupperna.  

     Reliabilitet och validitet för huvudstudien 
Utgångspunkten för resonemangen om validitet och reliabilitet är kompendiet ”Att låta en 
värld öppna sig” (Langemar, 2006).  
 
Som Langemar mycket riktigt påpekar i sitt kompendium är det inte relevant att diskutera 
reliabilitet i en kvalitativ uppsats. Detta eftersom intervjuledaren inte genomför mätningar 
som objektivt ska genomföras på samma sätt. Tanken bakom en intervju är att 
intervjupersonen ska få möjlighet att utveckla sina åsikter och tankar kring ett ämne. Det 
motsäger principen som finns när det gäller reliabilitet.  
    I denna uppsats har dock intervjuledaren försökt att ställa alla de frågor som fanns med i 
intervjuguiden. Intervjuledaren har även vinnlagt sig om att ge intervjupersonen möjligheten 
och tiden att utveckla sina svar. Förhoppningsvis har ambitionen hos intervjuledaren resulterat 
i att så mycket användbar information som möjligt samlats in.  
 
När det gäller validitet i kvalitativa undersökningar är det lika problematiskt att använda de 
kvantitativa kriterierna. Andra kriterier måste användas för att det ska bli ett meningsfullt 
begrepp (Langemar, 2006). I denna uppsats kommer de kriterier som redovisas i Langemars 
kompendium att användas.  
 
Empirisk förankring  
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Med empirisk förankring menas att analysen och tolkningarna håller sig till de data som 
erhållits från intervjuerna. Under analysen så är det viktigt att den som tolkar svaren varken 
lägger till eller bortser från information.  
 
Denna uppsats borde ha en god empirisk förankring. Först och främst på grund av att 
frågeställningarna medvetet har formulerats utan hypoteser och teorier. Utgångspunkten för 
studien var att försöka inrymma alla de intervjuades perspektiv. Målet har varit att samla alla 
synpunkter i analysen. Eftersom de olika perspektiven inte motsäger varandra utan snarare 
utgör delar av ett kontinuum har risken för att vilja lägga till eller förbise information varit 
liten.  
 
Koherens 
Koherenskriteriet bygger på att svaren ska utgöra en koherent helhet om studien utgår från en 
teori. En god helhet skall skapas av svaren.  
 
Vad det gäller svaren om upplevelse av stress så är grundtanken att de ska utgöra ett 
helhetsperspektiv. Många av svaren stämmer överens inbördes i grupperna. De variationer 
och motsägelser som finns i svaren från respektive grupp kan förklaras av att deras arbete ser 
olika ut.  
  Vad det gäller svaren på frågorna om organisationenm, var ett av målen att lyfta fram 
olikheterna i svaren. Koherenskriteriet kan i detta fall appliceras på diskussionen. I 
diskussionen förklaras resultaten och det utgör ett sammanhang när det gäller stress, vilket 
delvis borde uppfylla koherenskriteriet när det gäller frågorna om organisationen.  
 
Kvalitativ generaliserbarhet  
Denna del av valideringsarbetet handlar det är möjligt att generalisera resultaten till 
population och hur resultaten förhåller sig till det undersökta ämnesområdet. 
 
Urvalet som görs i studien representerar de två ytterligheterna inom företaget när det gäller 
stress. Det borde dock gå att generalisera en del resultat från studien till det övriga företaget 
eftersom grupperna även innehöll personer som inte gett några extrema svar på frågorna. 
Dessutom utgör de intervjuade ungefär 10% av den totala arbetsstyrkan vilket är en höga 
andel när det gäller en kvalitativ studie.  
 
Det är svårt att uttala sig om hur studien förhåller sig till undersökta ämnesområdet. Skälen är 
detsamma som för de tidigare punkterna som diskuterats nämligen studiens speciella 
omständigheter. För att studiens resultat skulle vara relevanta krävs att de arbetas om eller att 
fler undersökningar genomförs.  
 
Förståelse, meningsfullhet, användbarhet 
Med de tre kriterier så menas det, helt enkelt, att förståelsen för ämnet ökat. Vad man kan 
göra i detta sammanhang är att jämföra sina resultat med studiens syfte. Det handlar om att 
fråga sig om resultaten av studien är meningsfulla. 
 
Denna studie har definitivt ökat kunskapen om stress på det undersökta företaget. Utifrån de 
resultat och även den diskussion om resultaten som förts i uppsatsen kan man genomföra 
vidare undersökningar och åtgärda problemet.   
 
Perspektivmedvetenhet 
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Perspektivmedvetenhet innebär att undersökningsledaren eller de ansvariga för studien är 
medvetna om de perspektiv de har när de genomför undersökningens alla moment.  
I början av uppsatsen klargjordes att stress var huvudfokus för studien, men att studien inte 
skulle styras av olika stressteorier. Detta innebar rent konkret att i varje steg försöka följa 
resultaten och vara medveten om sina antaganden. 
     Dessutom klargjordes det även i inledningen att synen på de data som samlats in och hur 
dessa skulle analyseras.  
     Utifrån dessa överväganden så finns det åtminstone en grundläggande medvetenhet om hur 
undersökningsledarens perspektiv påverkat studien. Rimligtvis så finns det blinda fläckar hos 
intervjuledaren, men förhoppningsvis har dessa inte påverkat studien i alltför hög grad.  
 
Det faktum att undersökningsledaren var man, psykologstudent och 26 år gammal vid 
studiens utförande har naturligtvis påverkat studien. Hur denna påverkan ser ut är svårt att 
avgöra. Det finns inget i materialet som tyder på att det skapat någon motvilja att dela med sig 
av sina erfarenheter utan det verkar tvärtom som om det varit en fördel.  
 
Reflexiv validitet 
Reflexiv validitet används för att beskriva det samspel mellan resultat och teori som finns som 
en komponent i vissa studier. Det handlar om att anpassa teorin till de nya rön som studien ger 
upphov till.  
 
Eftersom denna studie till stor del är ateoretisk är det svårt att tillämpa detta som kriterium. 
Den anpassning som gjordes av stressteorin som användes var att ett arbete kan vara olika 
typer i krav och kontroll-modellen och att det varierar över tid. Det är dock svårt att säga om 
denna anpassning verkligen är belagd ur ett vetenskapligt perspektiv. Vad man måste göra för 
att besvara detta är att genomföra en studie där denna anpassning testas gentemot den 
ursprungliga utformningen av teorin.  
 
Samstämmighet 
Om studien är samstämmig så innebär detta att den stämmer överens med tidigare studier och 
teorier som gjorts på området.  
 
Det är svårt att uttala sig om föreliggande studie är samstämmig med tidigare studier eller 
teorier. Detta på grund av två skäl. För det första finns det ett litet antal kvalitativa studier att 
tillgå på det här området. Det finns inget att jämföra med. Skäl nummer två är att denna studie 
är så inriktad på att utreda ett specifikt företags stressituation. Det finns inga ansatser i studien 
till att formulera en ny teori. Dessutom råder det speciella omständigheter för denna studie 
som försvårar en jämförelse. Viktigast av dessa är att studien utgår från en enkät som 
formulerats på förhand.  
 
Vad som däremot är viktigt att ta upp är att det finns en samstämmighet mellan resultaten och 
krav och kontroll-modellen. Det är dock oklart om detta kan ses som ett stöd för uppsatsens 
samstämmighet.  
 
Instämmande 
Kriteriet instämmande bygger på att deltagarna i studien känner igen sig i de sammanfattande 
resultaten för hela studien.  
 
I denna studie så har inte resultaten diskuterats med deltagarna i studien, men dock med andra 
inblandade på företaget. Dessa har personer har instämt med resultaten i mycket hög grad. 
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Detta garanterar dock inte att undersökningens validitet är hög eller att resultaten är 
rättvisande, men det kan dock ses som en fingervisning om att resultaten stämmer. 
 
Replikerbarhet och predicerbarhet 
Dessa två begrepp är, i likhet, med några av dem som tagits upp tidigare svåra att använda i 
en undersökning som har ett kvalitativt perspektiv. Vad det gäller studiens replikerbarhet så är 
går det genomföra de flesta delar av studien. Den del som blir svår att replikera är förstudien 
på grund av de speciella omständigheter som präglar denna (att utgångspunkten för studien 
var en intern enkät).  
     
På en lokalnivå om man ser till företaget och hur det fungerar när det gäller stress så är det 
gångbart att använda studien till att förutsäga vad som kommer att ske inom företaget när det 
gäller stressfrågan.  
     När det gäller andra företag blir mycket mer vanskligt att försöka förutsäga något utifrån 
studien. Återigen spelar studiens speciella förutsättningar en viktig roll. Man skulle kunna 
betrakta föreliggande undersökning som en fallstudie. Utifrån så skulle det gå att göra vissa 
antaganden om hur ett företag fungerar, men man skulle inte kunna göra några säkra 
förutsägelser.  

Förslag till vidare forskning/arbete 
Det går inte att, utifrån ett forskningsperspektiv, säga hur man skulle kunna arbeta vidare 
utifrån denna studie eftersom den har ett så snävt fokus. Det som däremot är möjligt är att 
fortsätta att genomföra undersökningar inom företaget. Ett exempel på det kan vara använda 
krav-kontroll-modellen som ett verktyg för att se hur man skulle kunna utvärdera, förändra 
och mäta stressnivåerna inom företaget.  
     Att titta närmare på faktorerna som förhindrar arbetet med stress och andra faktorer inom 
företaget är ytterligare ett intressant arbetsområde.  
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Bilaga 1 

 
Stressfrågor 

 
På följande sida finns en rad frågor och påståenden rörande stress. För var och en av dessa 
välj det svar som bäst representerar din åsikt – baserat på din erfarenhet av att arbeta på 
företag X. Försök att svara på varje fråga om du kan och markera bara ett svar per fråga. Om 
en fråga inte gäller dig eller du inte vet hur du ska svara, välj då alternativet ”Vet inte”: 
 
 Hur mycket håller du med om följande påstående? 
 
 
 

1. Stressnivån i mitt arbete är ett stort problem 
 
2. Stressnivån i min arbetsgrupp är ett stort problem 
 
3. Jag blir stressad när jag tänker på mitt arbete 
 
4. Det händer att jag har svårt att sova för att  

tankar på mitt arbete håller mig vaken 
 
 
5. Var finns de viktigaste stressfaktorerna i din vardag? 
 

￼ Huvudsakligen i arbetslivet. 
 
￼ Huvudsakligen utanför arbetslivet. 
 
￼ Både och. 
 
￼ Vet inte. 

 
6. Jag känner mig utvilad efter 
 

￼ en längre tids ledighet. 
 
￼ efter en helg. 
  
￼ när jag börjar arbeta på morgonen. 
 
￼ vet inte. 

 
7. Vilka är de tre största stressfaktorerna i ditt arbete? 
 
 
 
 
 
 
8. Om du kunde bestämma själv, vad skulle lindra stressen i din vardag(ange upp till tre åtgärder)? 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 

 
 
! 
 
! 
 
! 
 
! 

Instämmer 
delvis 

 
 
! 
 
! 
 
! 
 
! 

Varken 
instämmer 

eller tar 
avstånd 

 
! 
 
! 
 
! 
 
! 

Tar delvis 
avstånd 

 
 
! 
 
! 
 
! 
 
! 

Tar helt 
avstånd 

 
 
! 
 
! 
 
! 
 
! 

Vet inte 
 
 
 
! 
 
! 
 
! 
 
! 
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Bilaga 2 

 
Information angående fokusgrupp 

 
Du och några andra ur din arbetsgrupp har blivit utvalda till att medverka i en fokusgrupp 
tisdagen den 15 maj mellan klockan 9-11. Mötet kommer att hållas på huvudkontoret i 
Shitake-rummet. Syftet med fokusgruppen är att utpröva den intervjuguide som kommer att 
användas i stresstudien som genomförs inom företaget.  
 
Du har blivit utvald att delta i denna undersökning på grund av att din arbetsgrupp i vissa 
avseenden liknar de grupper som ska undersökas. Du har blivit slumpmässigt utvald från din 
arbetsgrupp.  
      Du och dina arbetskamrater förväntas att komma med svar och synpunkter på de frågor 
som presenteras. Tanken med en fokusgrupp är att gruppen gemensamt hjälps åt att hitta 
svaren och lösningar på de frågor som uppkommer under mötet. Fokusgruppen kommer att 
ledas av den ansvarige för stresstudien, David Forsström. Han kommer att även att fungera 
som moderator under mötet.  
  
Gruppsamtalet kommer att spelas in. Efter att intervjuguiden färdigställts i slutet av maj 
kommer det inspelade materialet att raderas. Den enda som har tillgång till inspelningen är 
David Forsström. 
    
 

Har Du några frågor så kan du maila till: davidandersforsstrom@hotmail.com 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 
Information angående intervju 

 
Hej, 
 
Du och de andra medarbetarna i din arbetsgrupp har blivit utvalda till att genomföra en 
intervju om stress inom företaget. Syftet med intervjun är att samla in information som 
kommer att användas i stresstudien som genomförs inom företaget.  
 
Du har blivit utvald att delta i denna undersökning på grund av att din arbetsgrupp, enligt den 
senaste webb-undersökningen i april, verkar ha en hög eller låg stressnivå. 
Tanken med intervjun är att få en bild av din upplevelse av stress och andra relaterade frågor. 
Intervjun kommer att ledas av, David Forsström, som är student vid Stockholms universitet.  
 
Intervjun kommer att spelas in. Efter att studien färdigställts i början av oktober kommer det 
inspelade materialet att raderas. Svaren från intervjuerna kommer att redovisas på gruppnivå.  
Du kommer även att få mer information om studien vid intervjutillfället.  
    
 

Har Du några frågor så kan du maila till: davidandersforsstrom@hotmail.com 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

 
Intervjuguide 

 
Demografiska data 
 
Vilken arbetsgrupp tillhör du? 
 
Hur gammal är du?  
 
Hur länge har du arbetat inom företaget?  
 
Arbetssituation 
 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Hur upplever du din arbetssituation?  
 
Känner du att det finns en förståelse och respekt för det arbete du gör? 
 
Hur påverkar olika projekt inom företaget din arbetssituation? 
 
Trivs du på din arbetsplats? 
 
Upplevelse av stress på individnivå 
 
Hur skulle du definiera ordet stress? 
 
Hur stressad känner du dig? 
 
Vad stressar dig (i ditt arbete)?  
 
+ alt. frågor.  
 
Vilka känslor leder din stress till? 
 
Hur påverkas du av stressen?  
 
Vad gör du när du känner dig stressad? 
 
Vilka åtgärder skulle minska din dagliga stress? 
 
Vad gör du själv för att lindra stressen i ditt arbete? 
 
Upplevelse av stress på gruppnivå 
 
Hur upplever du stressen i din arbetsgrupp?  
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Hur påverkas du av stressen i sin arbetsgrupp? 
 
Pratar ni om stress i er arbetsgrupp? 
 
Vad skulle man kunna göra för att lindra stressen i din arbetsgrupp? 
 
Organisationsfrågor och erfarenheter av stresshantering på organisationsnivå  
 
Hur skulle du beskriva företagets organisation?  
 
Vad tycker du om planeringen av arbetet inom organisationen? 
 
Hur fungerar kommunikationen inom företaget? 
 
Hur tycker du att företaget ser på stress?  
 
Vad tycker du om informationen du fått om stress inom företaget? 
 
Går det att tala om stress på företaget?  
 
Hur bemöts man när man tar upp stress inom företaget? 
 
Vad händer när man tar upp stress som ett problem på arbetsplatsen? 
 
Hur tycker du att cheferna inom företaget har agerat när det gäller stressfrågor? 
 
Allmänna frågor 
 
Har ni informella samtal om stress på arbetsplatsen? 
 
Leder dessa samtal till formella samtal om stress? 
 
Hur ser balansen mellan arbete och fritid ut för din del?  
 
Blir du stressad när du tänker på ditt arbete och i så fall varför? 
 
Har du svårt att somna på kvällen för att du tänker på ditt arbete?  
 
Hur lång återhämtningstid behöver du för att känna dig utvilad? 
 
 
 
 


