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Abstract 
The purpose of this thesis was to look at the relationship between the experiences of 

work related stress among male bank employees and how they dealt with potential 

stress. The thesis focused on male bank employee’s experiences and management of 

work related stress with the control requirements and support model as a starting point. 

Work related stress is a phenomenon that has become a serious problem with economic 

impact for both the individual and organizations. Increased absence from work due to 

medical issues is one example of such consequences. The study is based on a field 

survey at a bank office located in a municipality in the middle part of Sweden. Four 

male bank employees were interviewed. The result of the study showed that working 

conditions affected how the men experienced and dealt with work related stress. The 

conclusion was that a lack of demands, control and support in the workplace affected 

the personal life, and this imbalance could lead to stress. In order to deal with the work 

related stress, the bank employees tried to take control over their work situation and 

after work they dealt with the stress by exercising and dog-walks to name a few 

examples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: work related stress, male employees, work environment, Requirements-

control-support model. 



 

 

 

 Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka förhållandet mellan bankanställda mäns 

upplevelser och hur de hanterade eventuell arbetsrelaterad stress. Studien fokuserade på 

bankanställda män och deras erfarenheter av stress i arbetslivet med kravkontroll och 

stödmodellen som utgångspunkt. Arbetsrelaterad stress är ett fenomen som har blivit ett 

allvarligt problem, med ekonomiska konsekvenser för både individ och organisation, 

som exempelvis ökad sjukfrånvaro. Studien grundades på en intervjuundersökning på 

ett lokalt bankkontor i en kommun i Mellansverige. Fyra bankanställda män har 

intervjuats. Resultatet visade att arbetsförhållanden påverkade hur bankmän upplevde 

och hanterade sin arbetsrelaterade stress. Slutsatsen var att brist på krav, kontroll och 

stöd i arbetslivet påverkade även privatlivet och den obalansen kunde leda till stress. 

För att kunna hantera den arbetsrelaterade stressen tog bankmännen kontroll över sin 

arbetssituation och efter arbetet hanterade de stressen med exempelvis träning och 

hundpromenad. 
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Inledning  
Bankanställda män ställs dagligen inför stressande situationer i sitt yrke, detta ökar 

risken för hög arbetsbelastning både psykiskt och fysiskt. Studien syftar till att 

undersöka hur bankanställda män upplevde och hanterade eventuell arbetsrelaterad 

stress. Psykisk belastning menas med att det uppstår en obalans mellan krav som miljön 

ställer på individen och dennes förmåga att hantera kraven (1). Med fysisk belastning 

anses obekväma arbetsställningar, felanpassad eller bristande arbetsutrustning (2). För 

att undvika belastningsskador i nacke, skuldror och i armar är valet av kontorsmöbler 

viktigt. Att välja kontorsmöbler som kan anpassas efter varje individ som höj-och 

sänkbara skrivbord och kontorsstolar med justerbara sitt- och ryggstöd. På 

Arbetsmiljöverkets hemsida står det att datorarbete har blivit det vanligaste 

arbetsredskapet och 15-20 procent av alla yrkesarbetare använder dator större delen av 

sin arbetsdag (3).  

 
Arbetskraven har ökat hos både män och kvinnor sedan 1980- talet, till följd av detta 

har även sjukskrivningarna ökat visar en rapport från Socialstyrelsen 2009(4). Sverige 

är idag ett informationssamhälle där nya branscher och yrken skapas kontinuerligt inom 

områden som IT och marknadsföring. Den ekonomiska utvecklingen har bidragit med 

bland annat att nya arbetsformer har blivit till och att människans behov och önskemål 

har förändrats(5). Idag ser behoven en aning annorlunda ut hos medarbetare då ökad 

trivsel och ett större inflytande är en självklarhet jämfört med hur synsättet var hos 

medarbetare från bondesamhället då arbetsinsatserna förknippades med plikt och fasta 

rutiner(5). 

 

2003 beslutade Sveriges riksdag att anta de nationella folkhälsomålen, dessa mål ska 

fungera som riktlinjer för beslut inom landet (6). Målområde 4 från de nationella 

folkhälsomålen beskriver att ett bra arbetsliv minskar den arbetsrelaterade ohälsan samt 

de sociala skillnaderna i hälsa. Varje individ med ett arbete ska känna balans och 

hanterbarhet i sitt arbete. Den anställde ska ha tillgång till bra regler och även känna 

delaktighet och uppskattning på sitt arbete(6). 

 

Det finns mycket forskning om hur stress påverkar kvinnor och deras hälsa men inte 

lika mycket forskning om hur stress påverkar män därför valdes en 

intervjuundersökning med män som metod i denna uppsats. För att kunna besvara hur 

bankanställda män upplevde och hanterade eventuell arbetsrelaterad stress utgick 

forskaren från en modell som kallas Kravkontroll och stöd modellen som används för 

att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Enligt modellen 

är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande 

för om arbetet leder till negativ eller positiv stress(7) . En teori användes ytterligare för 

att kunna för en djupare och bredare förståelse hur informanterna upplevde och 

hanterade sin eventuella arbetsrelaterade stress med hjälp av KASAM teorin. Begreppet 

KASAM används ofta inom folkhälsan för att kunna förklara varför vissa personer har 

en hög eller låg motståndskraft om de utsätts för samma stress. Utifrån tre komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan en individ ha lättare att hantera svåra 

situationer som exempelvis arbetsrelaterad stress och få en känsla av sammanhang(8). 
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Bakgrund  
Stora förändringar skedde under 1900-talet i Sverige. Från att vara ett bondesamhälle 

förändrades landet först till industrisamhälle och sedan till informationssamhälle (5). 

Nya branscher och yrken skapade i och med denna förändring nya arbeten inom 

områden som IT, media och marknadsföring inom såväl kommunal som statlig 

verksamhet. I både bonde-och industrisamhället förknippades arbetsinsatserna med 

lojalitet, plikt och fasta rutiner. Den tekniska och ekonomiska utvecklingens framfart 

bidrog till nya arbetsformer, dessutom förändrades människors behov och önskemål. 

Nya anspråk så som ökad trivsel, större inflytande och fler utmaningar uppstod hos den 

yngre generationens medarbetare (5). 

 

Påverkan på samhället blev negativ då en sjukare befolkning resulterade i att 

sjukskrivningar av olika slag ökade. Samtidigt tillkom de vanligaste lagarna som 

behandlade arbetsrätten och angav vilka rättigheter och skyldigheter anställda hade 

gentemot sin arbetsgivare under 1970-talet. I takt med att yrkeskraven ökade hos både 

män och kvinnor blev välbefinnandet i befolkningen sämre vid 1980-talet. Man såg 

bland annat att psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär ökade(4).  

Arbetsmiljölagen (AML) handlade om att arbetsgivaren och de anställda skulle arbeta 

för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren hade skyldigheter gentemot sina anställda att följa 

åtgärder för att förebygga ohälsan. Arbetstidslagen (ATL) skulle sätta gränser för hur 

mycket en arbetsgivare kunde kräva att en anställd skulle arbeta och upplägget för 

arbetstiden. Arbetstiden är idag, generellt 40 timmar i veckan. Lagen om 

anställningsskydd (LAS) omfattar att det krävs en saklig grund för att en anställd ska 

lämna sin tjänst. Den 1 januari 1997 gjordes en förändring i lagen som innebar att 

uppsägningstiden skulle beräknas efter anställningstid istället för efter ålder (5). 

 

Olika synsätt på begreppet stress 

 Det finns ingen allmängiltig definition av stress, utan begreppet används på olika sätt 

beroende på situation och område som diskuteras. Stress kan till exempel definieras som 

en kraft som belastar, påverkar och deformerar olika fysiska material. Arbetsrelaterad 

stress kunde vara att utföra många arbetsuppgifter på kort tid (9,1). 

 

 FYSS 2008 beskrev stress som en reaktion på en situation som kräver något extra och 

kroppens sätt att göra sig redo för antingen flykt eller försvar. Den kallades ”kamp- och 

flyktreaktionen”, och innebar att mer blod pumpas ut till musklerna, man blev mer 

fokuserad och klarade sig med mindre sömn en period och då fick kroppen extra kraft 

och energi (10). Här och fortsättningsvis i denna uppsats används begreppet stress med 

betydelsen negativ stress. Negativ stress till skillnad från positiv stress har en längre 

återhämtningsperiod än vid positiv stress (11). 

 

Hur folkhälsan påverkas av arbetsrelaterad stress 

Folkhälsan påverkades på olika plan som individen, samhället och arbetsplatsen av 

arbetsrelaterad stress. En ansträngd arbetssituation kan leda till stress, vilket i sin tur 

påverkar sömnen eftersom sömnbehovet då ökar (1), Vahle Hinz el al. undersökte i 

deras studie hur fördröjda effekter av arbetsrelaterad stress påverkade anställda i form 

av arbetsrelaterade grubblerier efter arbetstiden, avkopplande sömn och variationer i 

hjärtslag under natten. Studien undersökte effekterna på såväl arbetsdagarna som 

helgerna(12). Studien kunde visa att uppmätt arbetsrelaterad stress vid slutet av 

arbetsdagen ledde till grubblerier kring arbetet under kvällen och mätningar påföljande 

morgon visade på mindre avslappnande sömn. Arbetsrelaterad stress hade en koppling 

till avslappnande sömn på helgerna men kopplingen var inte statistiskt signifikant. 

Arbetsrelaterade grubblerier under helgen hade en koppling till avkopplande sömn 



 

3 
 

under helgerna men inte under arbetsveckan. Studien hade tre huvudsyften. Det första 

syftet var att undersöka de fördröjda effekterna av arbetsrelaterad stress på avkopplande 

sömn och variationer i hjärtslagen under natten. Man tittade både på vardagar och på 

helger. Andra syftet var att undersöka hur arbetsrelaterade grubblerier vidareförmedlar 

arbetsrelaterad stress, att undersöka om effekterna av arbetsrelaterad stress under 

veckodagarna spiller över till den efterföljande helgen(12). 

 Arbetsrelaterad stress har visat sig vara relaterad till psykologiska och fysiska 

reaktioner även efter individen har lämnat arbetsplatsen. En viktig fråga blir därför, hur 

påverkar arbetsrelaterad stress välmåendet under tiden man inte är på arbetet? 

Återkommande tankar kring en stressig situation, så som att grubbla på en stressig 

arbetsupplevelse föreslås vara en fortsättning av stress teori eftersom de utgör en 

mekanism som länkar samman stressiga arbetssituationer med en försämrad 

återhämtningsförmåga efter arbetstiden(12). Berset med kollegor visade i sin 

tvärsnittsstudie att förhållandet mellan arbetsrelaterad stress och sömnkvaliteten var 

sammanlänkat (eller förmedlades) via arbetsrelaterade grubblerier (13). 

Att tänka på arbetsrelaterade problem under fritiden kan leda till att man återupplever 

den arbetsrelaterade stressen. Mentala reaktioner av stress kan således framkalla 

belastningsreaktioner även om problemet inte är närvarande. Studien stödjer dessa 

teorier. (12). Ferrada-Noli betonade i sin artikel att utbrändhet tycks vara relaterad till 

stress i arbetet, besvär från rörelseapparaten och i åldersgruppen 45-64 år ökar de 

arbetsrelaterade sjukskrivningarna (14). 

Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet 

Utifrån de nationella folkhälsomålen, kan målområde 4 bevisa varför den 

arbetsrelaterade stressen ska prioriteras. Hälsans bestämningsfaktorer ligger till grund 

för vilka faktorer som har störst betydelse för hälsan och för människors livsvillkor och 

levnadsvanor. Folkhälsomål 4 handlar om att varje individ med ett arbete ska känna 

balans och hanterbarhet gentemot sitt arbete. Målet belyser också vikten av ett 

hälsosamt arbetssätt, där den anställde ska ha tillgång till goda regler och att känna 

delaktighet och uppskattning i arbetet(6). Brist på socialt stöd påverkar oss människor, 

vi behöver ge och ta emot feedback, få socialt stöd och beröm från andra människor. Att 

ha tillgång till socialt stöd verkar ha en skyddande effekt mot ohälsa för individer och 

grupper (15). Vidare nämner Angelöw att det sociala stödet är viktigt utifrån tre synsätt; 

förbättra hälsa, minska stressnivån på olika sätt och fungera som en beredskap för 

framtida stressituationer (15). 

Arbetsmiljö  

Dagens företag satsar mycket resurser för att skapa en bra arbetsmiljö(5). Begreppet 

arbetsmiljö omfattar faktorer som kan vara fysiska, psykiska och sociala. Fysiska 

faktorer som buller, ljud, belysning och ergonomi. Stress och vantrivsel är exempel på 

psykiska faktorer. De sociala faktorerna kan vara gruppgemenskap och kontakt med 

chefer och kollegor. Individen och organisationen vinner båda på att arbetsplatsen aktivt 

strävar efter en bra arbetsmiljö. Företaget ökar sin produktivitet, arbetsklimatet blir 

bättre och sjukfrånvaron minskar. Individen får en förbättrad livskvalité när 

arbetsförhållandena är bra (5). Psykisk belastning innebär att det uppstår en obalans 

mellan krav som miljön ställer på individen och dennes förmåga att hantera kraven (1). 

Med fysisk belastning menas obekväma arbetsställningar, samt felanpassad eller 

bristande arbetsutrustning (2). För en bra arbetsmiljö är exempelvis ergonomiska 

kontorsmöbler ett steg i rätt riktning som höj- och sänkbara skrivbord och justerbara 

kontorsstolar, dessa typer av åtgärder kan bidra till att belastningsskador i nacke, 

skuldror och i armar vid datorarbete inte uppkommer lika frekvent eller uteblir (3).  
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Män 

I en studie från Kalifornien som handlade om civilstånd, socialt kapital, ekonomisk 

stress och psykisk hälsa fann att gifta män hade lägre risk för depression än ogifta, men 

för kvinnor erbjuder äktenskapet inte samma skydd. Har kvinnan en tendens till 

depression, blir hon deprimerad vare sig hon är gift eller inte (16). När en nära relation 

upplöses eller en make/maka avlider, reagerar män oftare än kvinnor med en 

långtidsdepression eller med fysisk sjukdom (17). Män verkar ha mer nytta och 

psykologiskt skydd av äktenskapet än kvinnan. 

 

Mäns depressioner kan kännetecknas av symtom som aggressivitet, minskad 

impulskontroll och en minskad stresstolerans. Det fanns tydliga skillnader i hur 

depressioner påverkar män och kvinnor. En förklaring till skillnaden mellan män och 

kvinnor kan vara olika kommunikationsmönster där männen har svårare att be om hjälp 

(18). Enligt Lennart Levi fanns det inte bara ett samband mellan ångest och risken för 

hjärtinfarkt, utan även att en man i yngre ålder hade en mycket större risk att drabbas 

jämfört med en kvinna i samma ålder.58 procent av männen och 64 procent av 

kvinnorna tycker att de har ”alldeles för mycket att göra” över sin arbetssituation (19). I 

en skrift utgiven av Hjärt-Lungfonden angav 80 % av de svarande männen att den 

största stresskänslan finns på jobbet (20). 

Regionala skillnader 

Enligt Wramner & Pellmer kan det finnas regionala skillnader i sannolikheten att en 

individ insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Några möjliga förklaringar till detta kan vara 

olikheter i mattradition, arbetslöshet och kvalitén på dricksvattnet. Risken att insjukna 

är större i norra Sverige och mindre i södra Sverige (6).  

 

Statistik från Samhällsmedicin Gävleborg visade att länet hade en högre andel 45-64 

åringar som insjuknade i hjärtinfarkt, jämfört med riket som helhet(21). Skillnaden är 

statistiskt säkerställd. Andelen insjuknade män har minskat under de senaste åren, men 

för kvinnor har det legat på en konstant nivå, männen uppvisar en brist på socialt stöd 

(18). Ett landsting där antalet sjukskrivningar ökar är exempelvis Gävleborg (14).  

 

I en studie gjord av Björk med kollegor fann de associationer mellan fetma och 

avkopplingsvärden av närliggande natur, grannskapstillfredsställelse, fysisk aktivitet 

och välbefinnande. I genomsnitt var avkopplingsvärderna högre om individens bostad 

var nära naturen och den fysiska aktiviteten ökade. Positiva bedömningar av tillgång av 

tid till fysisk aktivitet, kan som förväntas minska fetma och ge ökad livskraft genom att 

ha en buffrande effekt på stress (22). 

 

Kravkontroll och stöd- modellen  

Krav-kontrollmodellen lanserades på 1970-talet av Robert Karasek för att analysera 

arbetsrelaterade stressfaktorer som förklaringsfaktorer till hjärt-kärlsjukdom(7). 

Modellen utvecklats därefter tillsammans med Töres Theorell för att analysera 

psykosociala arbetsförhållanden och deras effekter på hälsa. Enligt modellen är 

förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande 

för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Modellen kompletterades av 

ytterligare med en tredje faktor, socialt stöd. Upplevelsen av socialt stöd kan påverka 

hur individen bedömer en stressande situation och hur individen får för reaktioner. 

Reaktioner i form av handlingar, känslor och fysiologiska responser vid stress. Socialt 

stöd fungerar som en buffert mot stress. Individer som känner att de har ett fungerande 

socialt stöd har färre stressymtom än andra individer(7).  
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Hur används Kravkontroll och stöd modellen i arbetet?  

Höga krav och en nivå av låg ”egenkontroll” skapar ett negativt tillstånd som på sikt 

kan leda till psykisk och/eller fysisk ohälsa(7). Den kravnivå som en individ utsätts för 

sätter igång ett energipåslag som inte kan användas maximalt på grund av den bristande 

egenkontrollen.  Kombineras höga krav och hög kontroll kommer ett tillstånd av en 

positiv handlingskraft som i sin tur hjälper individens utveckling och inlärning. Kan 

individen uppleva större kontroll kan högre krav från miljön leda till att individen kan 

klara av dessa utan några negativa effekter.  Krav definieras som psykologiska 

stressfaktorer i arbetssituationen, t.ex. tidspress och stor arbetsmängd. Kontroll 

definieras dels som graden av egenkontroll/självbestämmande, och dels som sporre och/ 

eller utveckling, exempelvis genom variation i arbetsuppgifter(7). 

 

KASAM 

Begreppet KASAM står för känsla av samhanhang och grundar sig på en teori av Aaron 

Antonovsky. Den består av tre huvudkomponenter identifierade som begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En individ kan ha hög eller låg KASAM, vilket kan 

tolkas beroende på hur en individ ställer sig till livets olika situationer. Hur man ser på 

sin situation helt enkelt. Har en person hög begriplighet, hanterbarhet och ser en 

meningsfullhet i en händelse/situation är KASAM hög. Är synsättet tvärtom är KASAM 

låg (8).  

Problemförmulering 

I den här bakgrunden har forskaren gått igenom hur stress fungerar i generella termer 

och hur stress finns i livets alla områden. Våra arbetsliv utgör en stor del av vår vardag 

och är således ett intressant område att studera. I bakgrunden finns en koppling mellan 

stress, arbetsrelaterad stress och sjukdomar som leder till sjukskrivningar, bland dem 

hjärt-kärlsjukdomar. De regionala skillnaderna som visar på en högre förekomst av 

hjärt-kärlsjukdomar som är statistiskt säkerställd gör Gävle till ett intressant geografiskt 

område att studera. Män utgör en intressant målgrupp att belysa då forskning visar att 

det finns skillnader mellan könen, där män har en lägre stresstolerans än kvinnor och 

reagerar annorlunda på stress.   

 

 

Syfte  

Syftet var att undersöka hur bankanställda män upplevde och hanterade eventuell 

arbetsrelaterad stress. För att besvara hur bankanställda män upplevde och hanterade 

eventuell arbetsrelaterad stress användes kravkontroll och stöd modellen samt KASAM 

teorin som utgångspunkt. Modellen bygger på att analysera psykosociala 

arbetsförhållanden och deras effekter på hälsan. Enligt modellen är förhållandet mellan 

upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgörande för om arbetet leder 

till negativ eller positiv stress. KASAM står för känsla av samhanhang och är uppbyggd 

av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som 

tillsammans gör en individ motståndskraftig mot stress.  

 

 

Frågeställningar 

 

1. Vad har bankanställda män för upplevelser av arbetsrelaterad stress?  

2. Hur hanterar bankanställda män sin eventuella arbetsrelaterade stress?  
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Metod 
Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsen syftade till att undersöka hur bankanställda män upplevde och hanterade 

eventuell arbetsrelaterad stress, därför valdes en kvalitativ ansats med intervju som 

metod. Forskaren ville försöka förstå informanternas sätt att resonera och agera om 

arbetsrelaterad stress. Samt att finna mönster i beskrivningarna. Kvantitativ metod 

valdes bort då den typ av forskning fokuserar på statistiska metoder till skillnad från 

kvalitativ forsking som inriktade sig på verbala analyser (23).  

 

Urval  

Undersökningsgruppen för denna studie var bankanställda män vid ett lokalt bankkontor 

i en medelstor stad i Mellansverige. Bekvämlighetsurval valdes som urvalsform då 

bankanställda män fanns tillgängliga för forskaren och utifrån kriterier som hade 

bestämts i förväg. Kriterierna som skulle uppfyllas var: minst fyra stycken män, ha fast 

anställning som bankman på det lokala bankkontoret, vara mellan 30-50 år, bo/arbeta i 

den utvalda kommunen. Varför dessa kriterier skulle uppnås var för att forskaren ville 

intervjua män som arbetade som bankman och vara mellan 30-50 år. Vidare grundades 

val av att utgå från förbestämda kriterier på grund av bekvämlighet då forskaren 

använde sig av en personlig kontakt användes för att få tag på deltagare till intervjuerna. 

Denna kontakt arbetade själv på bankkontoret och rekommenderade forskaren att ta 

kontakt med bankkontorets chef för ett personligt besök på bankkontoret. Sammanlagt 

arbetade 16 personer på arbetsplatsen. 10 personer tillfrågades och fyra visade intresse 

av att delta, vilket resulterade i ett bortfall på sex personer och ett slutgiltigt urval av 

fyra personer. Gemensamt för deltagarna var att de hade jobbat på detta kontor 

tillsammans i fyra år, hade fast anställning och alla var mellan 30 och 50 år. De 

resterande sex anställda uppfyllde inte de kriterierna som skulle uppfyllas för att delta i 

studien eller valde att inte delta i studien. Fyra av de sex anställda som inte uppfyllde 

kriterierna var kvinnor och två män tackade nej till att vilja delta i denna studie.  

 

Pilotintervju 

Innan kontakt med det lokala bankkontoret ägde rum genomfördes en provintervju av 

både informationsbrevet (bilaga 1) och intervjuguiden (bilaga 2) av en man som arbetar 

inom bankbranschen. Precis som Gillham skriver i sin bok ska en pilotstudie testa en 

prototyp av informationsbrevet och intervjuguiden så forskaren i ett tidigt skede kan få 

möjliget att utveckla och finjustera mätinstrumenten så de fungerar i verkligheten inför 

de riktiga intervjuerna(24). Intervjuguiden utformades med hjälp av kravkontroll- och 

stödmodellen som utgångspunkt. Utifrån den valda modellen blev det tre 

bakgrundsfrågor, sex intervjufrågor med följdfrågor och två avslutande frågor om 

informanten ville tillägga något som han tyckte var viktigt som inte hade framkommit 

under intervjun.  I informationsbrevet stod det information om undersökningens syfte, 

vem som utförde undersökningen, vilka som var utvalda att delta i undersökningen samt 

hur anonymitet och konfidentialitet skulle hanteras(24). Provintervjun ledde till några 

justeringar av ordval samt meningsuppbyggnader i informationsbrevet samt i 

intervjuguiden. 

 

Datainsamling  

Semistukturerad intervju valdes som metod för datainsamlingen där samma frågor 

ställdes till alla informanter. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter, vilket gav 

deltagarna möjlighet att säga sin åsikt om samma frågor (23).  
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Intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant under vecka 17, 2014. Platsen för 

intervjuerna var ett konferensrum på informanternas arbetsplats. För att informanterna 

skulle få tid att läsa igenom informationsbrevet och inte uppleva någon tidspress under 

själva intervjutillfället var det avsatt 45 minuter till varje intervju. Varje intervju tog 

ungefär 30 minuter.  Intervjuerna spelades in med en diktafon som forskaren satte igång 

efter att informanten läst igenom informationsbrevet och satt sig bekvämt tillrätta. Inga 

störningsmoment uppstod under intervjutillfället, då konferensrummet var längst in i 

lokalen, röster och telefonsignaler kunde höras men uppfattades inte som störande av 

varken forskar eller informanter. Efter att den sista intervjun genomförts påbörjades 

transkriberingen av den första intervjun. De resterande tre intervjuerna transkriberades 

under vecka 18. Efter utförd intervju gjordes transkriberingen av de fyra intervjuerna 

separat. Materialet skrevs ut ordagrant i ett Worddokument. 

 

Dataanalys   

En innehållsanalys valdes som metod för analysering av data (25). Forskaren lyssnade 

igenom alla intervjuerna flertalet gånger för att skapa sig en helhetbild av det som sagts. 

Nästa steg var att skriva ut alla intervjuer på papper ordagrant och läsa igenom dem 

flera gånger och på så sätt valdes meningsenheter ut som speglade uppsatsens syfte. 

Analysen bestod av fyra steg. Steg ett var att välja ut meningsenheter, det var meningar 

och/eller stycken som hade som relaterande till varandra genom dess innehåll eller 

sammanhang(26). Nästa steg var att kondensera texten, det vill säga att korta ned texten 

med bevarad innebörd, för att på så vis komma en så textnära beskrivning av innehållet. 

Steg tre i innehållsanalysen var att koda meningsenheterna med ett beskrivande namn 

och att ge dem en innehållsmässig ”etikett”. Steg fyra var att organisera 

meningsenheterna, skapa kategorier/huvudkategorier och teman. Efter att organiserat 

och sorterat ihop de meningsenheter/koder som hörde ihop gjordes en bedömning och 

ett gemensamt kategorinamn sattes av forskaren exempelvis tidskrav och övertid. En 

bedömning gjordes därefter vad de olika kategorierna handlade om, därefter namngavs 

huvudkategorierna och teman(26). Informanterna fick kodnamn som exempelvis Anders 

och Nils, för att kunna skilja på vem som sagt vad samt för att skydda deras identiteter 

(27). 

Etiska överväganden  

 Konfidentialitetskravet säkerställdes då varje informant fick ett kodnamn (27). Efter 

varje färdigskriven intervju förstördes de utskrivna papperskopiorna, banden som hade 

använts i diktafonen under intervjuerna klipptes sönder och Worddokumenten raderades 

efter bearbetningen. Nyttjandekravet hade till uppgift att de uppgifter som bandades in 

under intervjuerna bara fick användas till denna uppsats och inte till någon annan 

studie(27). Konferensrummet på bankkontoret fick lånas under de fyra intervjuerna. 

Konferensrummet var längst in i lokalen och låg avsides från resten av 

kontorslandskapet. Inredningen i konferensrummet bestod av ett stort ovalt bord med 

tolv stolar, fyra stora fönster med utsikt mot innergården. Ena långsidan av rummet 

hade glasrutor vilket gav insyn in i rummet. Utanför konferensrummet fanns 

personaltoaletterna men under intervjutillfällena blev varken intervjuaren eller den 

intervjuade störda av de personer som kom och gick utanför konferensrummet. Rummet 

vädrades ut ordentligt inför varje intervju för att temperaturen i rummet skulle vara 

behaglig.  

 

Etiska problem som kunde uppstått i denna studie var exempelvis att den personliga 

kontakten som användes för att kunna få tag på deltagare till intervjuerna var forskarens 

make. Informanternas upplevelser och hur de valde att besvara intervjufrågorna har 

därför noga övervägts. Information om de fyra etiska forskningsprinciperna hämtades 

från Vetenskapsrådet via en PDF-fil som fanns att ladda ner från internet (27). Utifrån 
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forskningsprinciperna utformades informationsbrevet, intervjuguiden samt hur en 

forskare på ett etiskt sätt bör agera och hantera olika dilemman när en undersökning ska 

planeras, genomföras och rapporteras (27).  

 

 Resultat 
 Undersökningsgruppen bestod av fyra bankanställda män, mellan 30-38 år. Tre stycken 

uppgav gift som civilstånd och den fjärde var särbo. Hur länge de hade jobbat inom 

detta yrke var mellan 6- 9 år. Kodnamn kommer att användas vid citat för att skydda 

informanternas identiteter. Resultaten presenteras utifrån de 9 huvudkategorierna och de 

6 teman som består av studiens resultat. 

 

 Bearbetningen av den insamlade informationen tolkades till huvudkategorierna och 

teman. Huvudkategorierna som talade om vad bankanställda män hade för upplevelser 

av arbetsrelaterad stress var ” Krav och press”, ”Ansvar”, ”Kontrollbrist”, ”Frånvaro av 

förståelse”, ” Stöd för alla på arbetsplatsen” och ”Personalen stöttar varandra”. Dessa 

handlade om hur den arbetsrelaterade stressen upplevdes gällande krav, kontroll och 

stöd. Samtliga informanter var eniga om att stödet var betydelsefullt på arbetsplatsen.  

 

De tre sista huvudkategorierna svarade på frågeställningen hur de bankanställda männen 

hanterade sin arbetsrelaterade stress och dessa var ” Kontroll över arbetssituation”, 

”Träning” och ”Hundpromenad”. Majoriteten av informanterna var gifta och påpekade 

flertalet gånger vikten av att tillhöra en grupp exempelvis en familj eller arbetsgrupp, 

men att träning var den faktorn som blev en räddning många kvällar i veckan. Citat från 

intervjuerna kommer att presenteras senare i resultatdelen för att tydliggöra vad som har 

berättats. Denna metod kommer även att användas när de sex teman ska presenteras. 

Utgångspunkten vid tolkning av informanternas beskrivningar har varit kravkontroll och 

stödmodellen och vetenskapliga artiklar inom området. I resultatdiskussionen kommer 

resultatet att diskuteras och tolkas. Tillvägagångssättet i denna studie samt för- och 

nackdelar kommer sedan att argumenteras i metoddiskussionen. 

 

 

Tabell 1: Upplevelser av arbetsrelaterad stress angående krav 

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kategori  Huvudkategori  Tema  

”Inom 

områden finns 

tidskrav, t.ex. 

vid 

limitärenden 

som görs 

årligen. Ett 

limitärende 

måste vara 

klart inom en 

tidsram”. 

Tidskrav t.ex. 

vid 

limitärenden 

Tidskrav Krav och press Upplevda krav 

”Övertid kan 

vara aktuellt 

vid resor i 

regionen, t.ex. 

vid 

kundträffar”. 

Övertid vid 

resor t.ex. vid 

kundträffar 

Övertid Ansvar  
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Krav och press var för samtliga informanter en del av deras arbetssituation. Att arbeta 

med kundkontakt och har både sina för- och nackdelar. Tidskrav sades upprepade 

gånger under intervjutillfällena. Övertid inom detta yrkesområde verkade vara vanligt 

förekommande, somliga informanter arbetade över nästan alla veckans dagar och denna 

arbetssituation var jobbig speciellt för Joakim som hade familj och två småbarn.  

Utifrån vad informanterna berättade utifrån sina egna upplevelser beträffande övertid 

tolkades informationen till en form av ansvar från de bankanställda männen. Temat 

utifrån kategorierna och huvudkategorierna namngavs till upplevda krav.  

 

”Inom områden finns tidskrav, t.ex. vid limitärenden som görs årligen. Ett limitärende 

måste vara klart inom en tidsram”. Anders 

 

”Jobbet är delvis under tidspress då priserna hela tiden fluktuerar och kunderna vill ha 

ett snabbt avslut på sin affär och det kan handla om riktigt stora belopp vilket gör att en 

liten rörelse kan ge en stor skillnad i kronor”. Felix  

 

”Övertid kan vara aktuellt vid resor i regionen, t.ex. vid kundträffar”. Nils 

 

”Det där med övertid, nödvändigt ont många gånger, man missar mycket av tiden med 

familjen, speciellt med barnen, den tiden kommer aldrig igen”. Joakim  

 

Tabell 2: Upplevelser av arbetsrelaterad stress gällande kontroll 

 

 

 Alla informanterna uppgav olika beskrivningar angående sina erfarenheter om hur de 

upplevde att de hade kontroll över sitt arbete och sin arbetssituation. Nils och Felix 

upplevde mer av att kontrollen var bristfällig medan Joakim och Anders upplevde att 

kontrollen var en resurs som gav de en stor frihet i sitt yrke. Att förståelsen från kunder 

inte alltid var bra kunde alla informanter hålla med om och deras sätt att hantera detta 

var olika beroende på vem det gällde. Somliga av informanterna upplevde att kunderna 

och deras grad av förståelse kunde bero på hur ”nära” relationen var mellan 

bankmannen och kunden. Felix berättade att han och hans ”närmsta” kunder hade mer 

en vänskapsrelation än en kundrelation. De kunde prata om andra vardagligare saker 

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kategori Huvudkategori Tema  

”Vissa perioder 

blir det för 

mycket arbete 

vilket kan göra 

att man tappar 

kontrollen”. 

För mycket 

arbete vissa 

perioder man 

tappar 

kontrollen  

Brist på 

kontroll  

Kontrollbrist Upplevd brist på 

kontroll 

”Kunden är 

bara intresserad 

av att vi ska lösa 

situationen och 

har ingen 

förståelse för att 

det tar tid”. 

Kunden har bara 

intresse av att vi 

ska lösa 

situationen och 

saknar förståelse 

tidsmässigt 

Avsaknad 

av 

förståelse 

Frånvaro av 

förståelse 

Upplevd frånvaro 

av förståelse 
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som ölmärken och planer inför helgen.  Utifrån de valda meningsenheterna framkom det 

två teman, upplevd brist på kontroll och upplevd frånvaro av förståelse.  

 

”Kunden är bara intresserad av att vi ska lösa situationen och har ingen förståelse för 

att det tar tid”. Nils  

”En klassisk situation som ofta dyker upp är när man har lovat att återkomma till en 

kund under dagen med ett svar. Men man har haft så mycket annat att man inte hunnit 

med den kundens ärende ordentligt”. Anders  

 

”Vissa perioder blir det för mycket arbete vilket kan göra att man tappar kontrollen”. 

Felix  

 

”Somliga uppgifter behöver jag inhämta expertkunskap vilket kan påverka min känsla 

av kontroll, att inte räcka till eller att duga”. Nils 

 

 

Tabell 3: Upplevelser av arbetsrelaterad stress gällande stöd 

 

 

Stämningen på arbetsplatsen upplevdes som mycket bra ansåg majoriteten av 

informanterna. Nils berättade att han hade upptäckt nyligen att ingen människa kan 

kunna allt och att det ibland uppfattades som så. Åsikterna gick isär då Felix upplevde 

att chef och ledning inte stöttade tillräckligt och att uppmuntran gavs till de personer 

som hördes mest. Stödet bland dem anställa på bankkontoret var bra och det kände alla 

informanterna av. Detta tyckte framförallt Joakim var en positiv del av sitt arbete. Han 

såg arbetskollegorna som sin andra familj eftersom många av hans vakna timmar var 

han på arbetet och det var en självklarhet att personalen skulle stötta varandra. 

Upplevelser av arbetsrelaterad stress gällande stöd tolkades två huvudkategorier stöd för 

alla på arbetsplatsen och personalen som stöttar varandra, temat döptes till arbetsstöd.  

 

”Vi hjälps åt, då vi har olika kompetenser ”.  Joakim  

 

”Behövs stöd i komplicerade ärenden, finns stöd att få”. Anders 

 

”Chefen är tämligen ointresserad av den affär jag driver”. Felix  

 

Kondenserad 

text 

Kategori Huvudkategori Tema  

”Behövs stöd i 

komplicerade 

ärenden, finns 

stöd att få”.  

Stöd från kollegor och chef Stöd för alla på 

arbetsplatsen  

Arbetsstöd  

”Vi hjälps åt, 

då vi har olika 

kompetenser”.  

Olika kompetenser 

kompletterar varandra 

Personalen stöttar 

varandra 
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Tabell 4: Hantering av arbetsrelaterad stress 

 

Kontrollen över sin arbetssituation upplevdes och hanterades olika mellan 

informanterna. Vissa av dem var mer strukturerade och andra var mindre strukturerade. 

Felix upplevde att kontrollen kunde avta under vissa perioder på grund av att det var för 

mycket arbetsuppgifter. Han menade att det till en viss del berodde på hans egen 

struktur men att arbetsmängden ökat då antalet anställda hade blivit färre. Under 

intervjuernas gång med samtliga informanter så svarade alla att träning eller någon 

annan form av fysisk aktivitet utövades för att hantera sin stress. Två av informanterna 

tränade varannan dag under veckodagarna och tog helgen träningsfri. Något som 

upptäcktes efter varje intervju var att de bankanställda männen saknade tid med sin fru. 

Att deras tid tillsammans ofta prioriterades bort av olika skäl som hämtning och 

lämning av barn, matlagning och andra hushållssysslor för att nämna några exempel.  

 

”Man kan planera en dag på ett sätt på morgonen medan det i slutet på dagen visat sig 

att du inte fått någonting gjort av det du hade tänkt. Detta beror på inkommande 

samtal, mail och besök som inte varit inplanerade”. Anders  

Meningsenhet Kondenserad 

text 

Kategori Huvudkategori Tema  

”Jag försöker 

ta det lugnt 

och 

strukturerar 

upp vad som 

behöver 

göras. Jag 

jobbar därför 

över för att få 

kontroll på 

situationen”.  

Tar det lugnt 

och 

strukturerar 

upp vad som 

behövs 

göras. 

Jobbar över 

för att få 

kontroll. 

Strukturerar 

upp det 

som behövs 

och jobbar 

över för att 

få kontroll 

Kontroll över 

arbetssituation 

Problemhantering  

”Jag tränar 

så ofta jag 

kan, oftast 

efter en 

arbetsdag. 

Blir en slags 

ventil”. 

Tränar så 

ofta jag kan, 

blir en ventil 

Träning blir 

en ventil 

träning Fysisk aktivitet och 

rörelse 

”Jag och min 

fru brukar 

varje kväll ta 

ut hunden 

tillsammans. 

Då får vi 

chans att 

släppa allt 

tjat om jobb, 

barn och få 

egentid 

tillsammans, 

bara hon och 

jag”. 

Varje kväll 

ta ut hunden, 

chans att 

släppa tjat 

om jobb, 

barn och få 

egentid 

tillsammans 

med sin fru 

Ta ut 

hunden och 

få egentid 

med sin fru 

hundpromenad  
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”Jag försöker ta det lugnt och strukturerar upp vad som behöver göras. Jag jobbar 

därför över för att få kontroll på situationen”. Nils  

 

”Jag tränar så ofta jag kan, oftast efter en arbetsdag. Blir en slags ventil”. Nils  

 

”Ibland kan det vara så skönt att bara släppa allt för en stund, då sticker jag ut och 

springer. Lyssnar på musik och bara kör på. Det är min räddning många gånger”. 

Felix 

 

”Jag och min fru brukar varje kväll ta ut hunden tillsammans. Då får vi chans att 

släppa allt tjat om jobb, barn och få egentid tillsammans, bara hon och jag”. Anders 

 

Tabell 5: Huvudkategorier och teman 

 

Huvudkategorier  

 

Teman 

Krav och press Upplevda krav 

Ansvar 

 

Kontrollbrist Upplevd brist på kontroll 

 

Frånvaro av förståelse Upplevd frånvaro av förståelse 

 

Stöd för alla på arbetsplatsen Arbetsstöd  

Personalen stöttar varandra 

 

Kontroll över arbetssituation Problemhantering  

 

Träning 

 

Fysisk aktivitet och rörelse 

Hundpromenad 

 

 

Teman för studien blev upplevda krav, upplevd brist på kontroll, upplevd frånvaro av 

förståelse, arbetsstöd, problemhantering samt fysisk aktivitet och rörelse. Dessa teman 

svarar på frågan hur bankanställda män upplevde och hanterade arbetsrelaterad stress 

som kunde kopplas samman till studiens syfte och frågeställningar. Upplevda krav, 

upplevd brist på kontroll och upplevd frånvaro av förståelse var de teman som 

påverkade bankmännens arbetssituation och deras stress. Frånvaro av förståelse 

upplevdes av informanterna av både chefen och av kunderna. Det framkom mest 

frånvaro av förståelse från kunderna gentemot de bankanställda männen. 

Problemhantering, arbetsstöd samt fysisk aktivitet och rörelse var teman som hjälpte de 

att hantera sin arbetssituation och stress på sitt arbete. Hantering av problem och stödet 

från kollegorna upplevdes ungefär på samma sätt av informanterna. Alla hade inte 

samma kompetenser men om problem uppstod fanns stöd att få från kollegor som kunde 

hjälpa till med en arbetsuppgift som den personen inte kunde klara av ensam. Fysisk 

aktivitet och rörelse var det sista temat som tolkades fram utifrån informanternas 

intervjusvar. Att träna eller att gå ut med hunden fungerade som två sätt att hantera sin 

upplevda stress efter arbetsdagen. 
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”Vi är alla ett team, vi sitter i samma båt och vi ska hjälpa och stötta varandra, 

det är det som är räknas”. Anders” 

Känner mig stressad när jag inte får den förståelsen av kunden att jag vill samla 

in så mycket information om både kunden och affären. Vi behöver aktuella 

siffror och diverse värderingar, men kunden vill bara att vi ska lösa problemet 

så snabbt som möjligt”. Joakim  

”Hade jag inte haft hund vet jag inte hur jag skulle kunna hantera allt, att få 

komma ut på en promenad med henne gör att jag kan släppa alla krav och 

måsten och bara finnas här och nu”. Anders 

 

”Att få vara själv vid en maskin på gymmet, är bland det bästa jag vet. Lämna 

alla bekymmer och bara köra slut på kroppen”. Felix  

 

Diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka bankanställda mäns upplevelser och hur de 

hanterade eventuell arbetsrelaterad stress. Studien inriktades till bankanställda män och 

deras erfarenheter av stress i arbetslivet med kravkontroll och stödmodellen som 

utgångspunkt. KASAM teorin användes även för att kunna få en djupare och bredare 

förståelse för att kunna förklara varför vissa informanter ansågs har en hög eller låg 

motståndskraft om de utsattes för samma stress. Utifrån tre komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan en individ ha lättare att hantera svåra situationer 

som exempelvis arbetsrelaterad stress och få en känsla av sammanhang.  

 

  Utifrån studiens två frågeställningar lämnade informanterna svar på vilka upplevelser 

som de hade haft av eventuell arbetsrelaterad stress samt hur de hanterade sin eventuella 

arbetsrelaterade stress. Diskussionsavsnittet kommer att delas in i två delar: 

informanternas svar kommer först att diskuteras i resultatavsnittet, sedan kommer den 

valda proceduren att diskuteras i metodavsnittet.  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån de resultat som framkommit från denna undersökning så har sex teman hittats. 

Upplevda krav, Upplevd brist på kontroll, Upplevd frånvaro av förståelse, Arbetsstöd, 

Problemhantering samt Fysisk aktivitet och rörelse. Dessa sex teman besvarar vilka 

komponenter som ger svar på syftet och frågeställningarna i denna studie. 

 

Rutz et al. skrev att mäns depressioner kan kännetecknas av symtom som minskad 

impulskontroll och minskad stresstolerans, och att depressioner påverkar män och 

kvinnor olika. Skillnaden kan vara att männen har svårare att be om hjälp, beroende på 

att män och kvinnor har olika kommunikationsmönster (18). Att män kan ha svårare att 

be om hjälp beroende på olika kommunikationsmönster kunde tolkas i denna 

undersökning på det lokala bankkontoret, somliga av informanterna upplevde att be om 

hjälp var en självklarhet och somliga uppfattade det precis tvärtom.  

 

 En forskare ska ställa sig frågan om man har fått svar på sina undersökningsfrågor samt 

ange alternativa tolkningsmöjligheter (28). Har mina resultat gett en riktig bild av det 

som har undersökts?  Folkhälsorapport 2009 tog upp att arbetskraven har ökat under de 

senaste åren och ansvaret läggs mer på individen (4). Vilket även framkom under denna 

intervjuundersökning. Informanterna upplevde dels arbetskrav och brist på kontroll.  

 Intervjufrågorna som handlade om arbetsklimat och gemenskapen på arbetsplatsen 

hamnade i skymundan då fokuseringen blev hur bankmännen upplevde och hanterade 
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stressen på sitt arbete. Det framkom att arbetsklimatet mellan kollegorna var bra med att 

stämningen mellan anställda och chef/ledning inte var lika bra. Där saknades det en 

balans mellan krav, kontroll och stöd upplevde informanterna.  

 

Afterwork, middagar och innebandyträning kom som svar från informanterna när 

intervjuerna genomfördes angående den gemenskap som fanns på bankkontoret. Dessa 

aktiviteter stärkte sammanhållningen och gruppkänslan på banken.  

 

Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet i denna studie samt för- och nackdelar kommer att tas upp i detta 

avsnitt. I efterhand kan jag inse att jag skulle ha använt mig av en annan 

undersökningsteknik för att få svar på mina undersökningsfrågor. Jag skulle använt mig 

av fler följdfrågor och inte varit så orolig för att vara övertydlig och frågvis när jag bad 

informanterna att utveckla ett svar eller ställde frågan ” kan du ge ett exempel”.  

 

 Att genomgå en intervjuprocess har dels varit bra och mindre bra. Fördelarna har varit 

att alla informanter var på samma bankkontor och att de kunde göra intervjun på 

arbetstid. Att även få låna lokal att utföra intervjuerna i var ett stort plus från forskaren 

sida, en nackdel kanske för informanterna. Jag kunde ha valt ett annat urval än 

bekvämlighetsurval men detta gjordes på grund av tidspress och att möjligheten att hitta 

deltagare som uppfyllde de förbestämda kriterierna fanns. Att hinna göra 

intervjuförberedelserna (intervjuguide och informationsbrev), boka intervjuer och 

informanter och att genomföra dem och få material gick före ett bättre lämpat urval. Ett 

alternativ hade varit att använda sig utav en gruppintervju med tanke på att alla 

deltagare hade en öppen och bra relation med varandra och de visste vem forskaren var. 

Hade ”sparat” tid för alla inblandade.  

 

Eftersom informanterna kände varandra och även visste vem forskaren var så bör 

intervjusvaren tas med en viss försiktighet och trovärdigheten i dem. Att utföra 

intervjuer på personer som är bekanta kan dels ge socialt önskvärda svar, det vill säga 

att informanterna svarar på ett sätt som de tror att forskaren vill att de ska svara. Detta 

begrepp kallas för intervjuareffekt (23).  

 

KASAM valdes med som en till utgångspunkt men fick inte den plats i denna uppsats 

som teorin förtjänade. Forskaren ville på något vis koppla hur de bankanställda männen 

hanterade sin arbetsrelaterade stress till hur teorin tolkar hanterbarhet. Bankanställda 

männen såg en hanterbarhet i sin träning eller med sin hundpromenad. Den fysiska 

aktiviteten hjälpte de att begripa och se en meningsfullhet att fortfarande jobba kvar på 

banken. 

 

Fördelar med intervju kan exempelvis vara som att denna metod ger ett djup och 

”fångar” detaljer som gör det möjligt att få en helhetsbild och att förstå flerdelade 

frågeställningar. Intervjuaren får ta del av personers resonemang kring en fråga och kan 

på så vis kontrollera informationen med följdfrågor vilket ger hög validitet. Intervju är 

en anpassningsbar datainsamlingsmetod, med hög svarsfrekvens och personlig kontakt 

med respondenten (24).  

 

Vilka nackdelar finns det med att genomföra en intervju som en undersökning? 

Databearbetningen är tidskrävande, passar lämpligast vid ett mindre urval. Inte lika 

objektiv metod på grund av analysmetod och intervjuareffekt. Inte lika anonym som 

exempelvis vid en enkät. Intervju kan upplevas som intrång i privatlivet, där känsliga 

frågor kan vara kränkande. Slutligen är denna metod resurskrävande (24).  
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Slutsats 

Trots att denna studie blev liten och att svaren från informanterna kan ifrågasättas 

gällande tillförlitlighet och validitet måste fortsatt forskning gällande arbetsrelaterad 

stress prioriteras. Målområde 4 i de nationella folkhälsomålen är ett steg i rätt riktning 

men det räcker inte. Fler insatser inom arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige måste bli 

verklighet. Med hjälp av investeringar som utbildningar till chefer och personal inom 

ledarskap och stress kan trygga och bra arbetsförhållanden skapas. Som exempelvis 

leder till att en medarbetare utvecklas och känner delaktighet med sitt yrke och sin 

arbetsplats. Ett arbete som upplevs som kravfyllt men inte givande och med lite 

kontroll- och beslutsutrymme kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Slutsatser utifrån 

denna studie var att brist på krav, kontroll och stöd i arbetslivet påverkade 

informanternas hälsa och välmående. Brist på krav, kontroll och stöd på arbetet 

upplevdes som en ”påfrestning” som påverkade bankmännens arbetssituation av olika 

slag som exempelvis att arbeta övertid, upplevd press att prestera och leverera till 

kunder under förhållanden då förståelsen gentemot kund/bankman kan variera. Även 

informanterna upplevde att privatlivet påverkades av stressen på arbetet och att den 

obalansen kunde leda till stress. Hantering av arbetsrelaterad stress efter arbetstid 

gjordes med träning och hundpromenader. Samtliga informanter saknade tid med sin 

fru. Deras gemensamma tid prioriterades ofta bort av skäl som hämtning och lämning 

av barn, svårt att få barnvakt och andra sysslor i hemmet skulle hinnas med.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att undersöka om det finns skillnader mellan olika bankkontor och i upplevd 

arbetsrelaterad stress bland bankanställda män. En annan infallsvinkel kan vara att göra 

en jämförselse mellan olika banker med båda könen och se om det finns skillnader 

mellan könen i upplevd arbetsrelaterad stress.  
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Bilaga 1 
 

                                        Gävle 2014-04-15

   

  

En intervjuundersökning om hur bankanställda män har för 

upplevelse av eventuell arbetsrelaterad stress.  

 

Hej! 

Jag heter Madeleine Magnusson och studerar till folkhälsovetare vid Högskolan i Gävle. 

Under våren skriver jag mitt examensarbete där jag vill ta reda på vad bankanställda 

män har för upplevelse av arbetsrelaterad stress.  

Syftet med undersökningen är att undersöka vad bankanställda män har för upplevelser 

av arbetsrelaterad stress. 

För detta behöver jag din hjälp där du kan medverka genom att svara på några 

intervjufrågor. Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Deltagande sker anonymt och dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna kopplas till dig som person. De 

insamlade uppgifterna kommer bara att användas för detta ändamål och all insamlad 

information förstörs efter att studien är genomförd.  

Jag hoppas att du vill hjälpa mig att öka kunskapen om vad bankanställda män har för 

upplevelse av arbetsrelaterad stress.  

Genom att tacka Ja, samtycker du till deltagande i denna undersökning. 

Vid eventuella frågor eller om du önskar mer information kan du kontakta mig på mitt 

mobilnummer 073-XXX XX XX. 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 Madeleine Magnusson 
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Bilaga 2     Gävle 2014-04-16 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Civilstånd 

Hur länge har du jobbat inom detta yrke?  

Intervjufrågor 

1. Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

 Hur självständigt skulle du säga att ditt arbete är?  

 Kan du beskriva vilka krav som ställs i ditt arbete? (exempelvis avseende 

arbetsmängd, ansvar och tidspress i ditt arbete)   

  Upplever du att du har kontroll över ditt arbete? (exempelvis avseende arbetsmängd 

och tidsplanering) 

2. Känner du dig stressad av ditt jobb?  

 Om ja, varför? Vad stressar? 

 Om nej varför inte, det vill säga vad som motverkar? 

 Kan du ge mig ett exempel när du upplevt en stressad situation 

3. Om och när du eventuellt blir stressad vad gör du för att hantera din stress? 

 Brukar du göra något åt saken omedelbart?  

4. Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats?  

 Påverkas du av detta? På vilket sätt? 

5. Hur upplever du att gemenskapen är på arbetsplatsen?  

 Har ni gemensam lunch/ fikapauser? 

 Hittar ni på aktiviteter efter arbetstid?  

 6. Upplever du att det finns stöd/ uppmuntran från din chef och dina kollegor på 

ditt jobb?  

– Kan du ge några exempel?  

Fråga respondenten i slutet av intervjun:  

Vill du tillägga något? 

 Är något tycker du som jag inte frågat om som du anser vara viktigt?  

 
 

 


