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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att kartlägga självupplevd stress hos boendestödjare och 

chefer, samt att undersöka i vilken mån självupplevd stress skiljer sig åt hos 

arbetstagarna med avseende på befattning. Följande frågeställningar har använts för att 

besvara nämnda syfte: I vilken utsträckning upplever boendestödjare och chefer sig 

stressade i arbetet? Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupperna boendestödjare 

och chefer med avseende på arbetsrelaterad stress? För att undersöka detta 

genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med boendestödjare och fyra med chefer, 

där samtliga intervjupersoner arbetar på ett och samma lågtröskelboende. 

 

Tidigare studier har genom krav-kontroll-stödmodellen undersökt stress hos 

arbetstagare inom olika kontaktyrken, samt skillnader i hälsoutfall med avseende på 

befattning. Forskning har visat att arbetstagare inom kontaktyrken tenderar att uppleva 

högre stressrelaterad ohälsa i jämförelse med andra typer av yrken, samt att chefsyrket 

oftare är förenat med positiva hälsoutfall i jämförelse med lägre kvalificerade yrken. 

Det saknas däremot studier som undersökt stress hos yrkesgruppen boendestödjare och 

som ställer deras stress i relation till chefers, vilket är motiveringen till denna studie. 

Förhoppningen är att kunna bredda kunskapsläget om arbetsrelaterad stress samt att 

bidra med nya infallsvinklar. Det teoretiska ramverket för denna studie grundar sig i 

Robert L. Karasek och Töres Theorells krav-kontroll-stödmodell. Resultatet bygger på 

fem teman: krav, kontroll, stöd, stress och antal år i arbetet. 

 

De huvudsakliga resultaten visar att den generella stressnivån vid verksamheten är 

relativt låg, vilket kan förklaras av att det finns goda tillgångar till stöd och kontroll i 

arbetet samt av lång arbetslivserfarenhet. Däremot framkom det att cheferna upplevde 

högre stress i jämförelse med boendestödjarna. Detta berodde bland annat på att 

cheferna ofta prioriterade att stötta boendestödjarna på bekostnad av sina ordinarie 

arbetsuppgifter, vilket ledde till att man ofta hamnade efter i arbetet. 

Nyckelord 
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Inledning 

Sveriges största yrkesbransch är omsorg och sociala tjänster. Inom denna bransch 

förvärvsarbetar bland annat undersköterskor, boendestödjare, vårdbiträden och 

behandlingsassistenter. Arbetsskador är vanligt förekommande inom dessa yrkesgrupper. Den 

typen av arbetsskada som ökar mest är skador till följd av brister i den sociala och 

organisatoriska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2017). En av de största riskfaktorerna är 

överbelastning, vilket är förenat med negativa psykiska hälsoutfall hos arbetstagaren. Hög 

arbetsbelastning är särskilt hälsoskadligt när tillgång till socialt stöd från kollegor och chefer 

är lågt, samt när individen har små möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. Däremot 

antas sociala yrken leda till engagemang och arbetstillfredsställelse hos arbetstagaren när 

förutsättningarna vid arbetsplatsen är goda (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Tidigare forskning visar att arbetstagare inom olika kontaktyrken i högre grad är drabbade av 

stressrelaterad ohälsa i jämförelser med andra typer av yrken (Jamal & Baba, 2000). Däremot 

visar forskning att tillgång till socialt stöd från kollegor och chefer, samt möjlighet att kunna 

påverka ens egna arbetssituation är stressreducerande för arbetstagare inom olika 

kontaktyrken (Dollard m.fl., 2000; van Yperen & Hagedoorn, 2003). Vidare visar tidigare 

forskning att det inte enbart finns skillnader i stress med avseende på olika branscher utan 

även befattningsnivåer. Chefsyrket är i högre grad förenat med positiva hälsoutfall i 

jämförelse med lägre kvalificerade yrken (Skagert m.fl., 2008). 

 

Det har forskats om stress inom olika kontaktyrken och skillnader i stress med avseende på 

befattning. Däremot saknas sådan forskning hos yrkesgruppen boendestödjare. I Sverige 

förvärvsarbetar cirka 61 640 individer som boendestödjare vilket gör de till en av de 30 största 

yrkesgrupperna (Statistiska centralbyrån, 2018). Eftersom att arbete ofta utgör en stor del av 

livet och det faktum att boendestödjare är en av de största yrkesgrupperna, är det intressant att 

ur ett sociologiskt perspektiv undersöka upplevd stress hos boendestödjare samt att ställa 

deras stress i relation till chefers.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka stress i arbetet för arbetstagare som arbetar inom en 

HVB-verksamhet. Genom krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) undersöks 

i vilken mån självupplevd stress skiljer sig åt med avseende på olika befattningsnivåer. Med 

anledning av nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 I vilken utsträckning upplever boendestödjare och chefer sig stressade i arbetet? 

 Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupperna boendestödjare och chefer med 

avseende på arbetsrelaterad stress? 

Avgränsningar 

Uppsatsens primära fokus ligger på självupplevd arbetsrelaterad stress. Således tas inte 

hänsyn till stress som är sprungen ur privata förhållanden eller stress som mäts på medicinsk 

väg. Det empiriska materialet begränsas till åtta stycken intervjuer där samtliga 

intervjupersoner arbetar inom en och samma HVB-verksamhet. Verksamheten drivs i privat 

regi och profileras som ett lågtröskelboende. Resultatet syftar inte till att vara representativt 

för andra former av HVB-verksamheter eller till verksamheter drivna i offentlig regi, även om 

det finns utrymme för analoga tolkningar. 

Disposition 

I det första avsnittet presenteras det teoretiska ramverket och relevant tidigare forskning på 

området. De teoretiska utgångspunkterna presenteras utifrån centrala begrepp och avslutas 

med teoritillämpning och teorikritik. Tidigare forskning beskriver studier som undersökt 

sambandet mellan arbetsmiljö och hälsoutfall genom att tillämpa krav-kontroll-stödmodellen. 

Följande avsnitt behandlar metodval, urval, etik, praktiskt genomförande och analysprocess 

för att avslutas med metodkritik. Vidare följer avsnittet resultat och analys där materialet 

analyserats utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

de huvudsakliga resultaten diskuteras i förhållande till frågeställningarna. 
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Verksamheten 

HVB-verksamheten som undersöks är ett lågtröskelboende drivet i privat regi. Enligt 

Socialstyrelsen (2010:10) syftar lågtröskelboenden till att fungera som en tillfällig 

bostadslösning som i första hand riktar sig mot individer med psykisk ohälsa och 

missbruksproblem. Enligt Socialstyrelsen (2010:32-33) har denna boendeform uppkommit 

som en reaktion mot att det tidigare ställdes krav om total drogfrihet för att kunna erhålla 

sovplats. På lågtröskelboenden ställs inga sådana krav, vilket innebär att individer som aktivt 

missbrukar alkohol eller droger accepteras. En målsättning är dock att uppmuntra till ett 

missbruksfritt leverne. Verksamheten som ligger till grund för denna uppsats är en gård 

beståendes av flera hus. Vid varje hus arbetar boendestödjare, en gruppchef och en 

enhetschef. Varje hus drivs som en egen enhet, men ägs av ett och samma företag.  

Teori 

En av de mest väletablerade stressteorier som används för att undersöka sambandet mellan 

arbetsmiljö och hälsa är krav-kontroll-stödmodellen (Aronsson m.fl., 2012:172). Med 

anledning av detta kommer det teoretiska ramverket i denna uppsats grunda sig i Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell. Efter teoriavsnittet presenteras forskning som 

genom modellen undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och hälsoutfall hos arbetstagare.  

Krav-kontroll-stödmodellen 

Under 1970-talet introducerade den amerikanske epidemiologen Robert L. Karasek krav-

kontrollmodellen vilken är ursprungsteori till krav-kontroll-stödmodellen. Teorins 

huvudsakliga antagande är att arbeten som kännetecknas av höga arbetskrav i kombination 

med låg kontroll leder till ohälsa hos arbetstagaren (Crescenzo, 2016:289). Karasek hävdar att 

konsekvenserna av långvarigt höga krav i form av fysisk- och psykisk sjukdom, nedsatt 

arbetstillfredsställelse och passivitet inte ensidigt är beroende av kraven i sig. Istället är det 

kombinationen mellan hög arbetsbelastning och graden av påverkningsmöjligheter i arbetet 

som är avgörande för arbetstagares hälsa (Aronsson m.fl., 2012:186). Således leder inte höga 

krav i sig till ohälsa, utan antas snarare leda till att arbetstagaren triggas och får ökad 
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motivation. Däremot antas höga krav leda till ohälsa om arbetstagaren har låg kontroll och 

inflytande i arbetet eftersom att arbetstagaren inte kan få utlopp för den ökade motivationen 

som höga krav medför. Istället antas det att den outnyttjade motivationen hos arbetstagaren 

kommer att riktas inåt, vilket i sin tur antas leda till försämrad hälsa i form av utmattning och 

trötthet (van Yperen & Hagedoorn, 2003:339). I linje med nämnda resonemang hävdas det att 

de negativa hälsoeffekterna av höga krav kan mildras av ökad kontroll och handlingsutrymme 

i arbetet (Aronsson m.fl., 2012:186). 

 

Under 1990-talet vidareutvecklade Karasek, tillsammans med den svenske epidemiologen 

Töres Theorell, krav-kontrollmodellen till att även inkludera dimensionen socialt stöd. Ett 

grundläggande antagande är att socialt stöd från kollegor och ledning, i likhet med kontroll, 

mildrar de negativa hälsoeffekterna av långvarigt höga krav (Aronsson m.fl., 2012:186). 

Socialt stöd innebär att chefer och kollegor på olika sätt ger stöttning och hjälper varandra i 

arbetet (Karasek & Theorell, 1990:69). Tillgång till ett gott socialt stöd har visat sig vara en 

av de mest avgörande faktorerna för att reducera stress i arbetet (Karasek & Theorell, 

1990:135; Aronsson m.fl., 2012:186). Med anledning av ovannämnda antaganden ligger det 

närmast till hands att använda krav-kontroll-stödmodellen som teoretiskt ramverk, snarare än 

krav-kontrollmodellen, eftersom arbetet vid lågtröskelboendet i grunden är socialt. I och med 

att flera arbetsmoment i verksamheten kräver att man arbetar parvis eller i grupp är det viktigt 

att ta hänsyn till dimensionen socialt stöd för att undersöka självupplevd stress.  

Krav 

Krav syftar på i vilken uträckning arbetstagaren måste arbeta under tidspress och hur hög 

arbetsbelastningen är. Utöver detta syftar begreppet på olika fysiska och komplexa 

arbetsmoment, samt sociala krav som uppstår i interaktionen mellan arbetstagare och klienter 

(Aronsson, m.fl., 2012:172). Krav kan delas in fysiska- och psykologiska krav. Höga fysiska 

arbetskrav kan i form av statiska och obekväma arbetsställningar leda till förslitningsskador, 

men även mental stress. Höga psykologiska arbetskrav kan bland annat innebära att 

arbetstagaren ofta blir avbruten i arbetet, måste arbeta under tidspress samt att arbetstagare 

måste bibehålla en hög koncentration under en längre tidsperiod (Crescenzo, 2016:289). Både 

fysiska- och psykologiska arbetskrav kan över tid leda till stress hos arbetstagaren om det inte 

ges rätt förutsättningar för att hantera kraven. Således är det inte typen av arbetskrav som är 

väsentlig när det gäller stress, utan snarare kravens omfattning (Karasek & Theorell, 

1990:63). Som tidigare nämnts, leder inte höga arbetskrav i sig till ohälsa. Att ställas inför 
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krav genom nya eller komplexa arbetsuppgifter leder ofta till att arbetstagaren förvärvar nya 

kunskaper och färdigheter. Detta innebär inte att arbetstagaren per automatik kommer uppleva 

negativ stress, då mycket talar för att utveckling i arbetet är förenat med välmående hos 

arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990:89). 

Kontroll 

Kontroll syftar på hur stora påverkningsmöjligheter det finns över ens egna arbetssituation, 

samt hur stort inflytande arbetstagaren har över organisatoriska aspekter och större 

beslutandeprocesser i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:60). Att ha hög kontroll i arbetet 

innebär att arbetstagaren kan utnyttja sina kunskaper och färdigheter i arbetsprocessen, vilket 

ofta leder till att arbetet upplevs som kreativt och varierande (Crescenzo, 2016:290; Aronsson 

m.fl., 2012:172). Ett grundläggande antagande är att ökad kontroll kan motverka stress som 

höga arbetskrav medför på sikt. Utöver det faktum att ökad kontroll motverkar stress så 

tenderar även arbetstagare att förvärva nya kunskaper och färdigheter när kontroll över arbetet 

ökar (van der Doef & Maes, 1999:88). Ju högre färdigheter eller kompetens en arbetstagare 

har, desto mer kontroll kommer vederbörande uppleva i arbetet, eftersom denne har fler 

”verktyg” att välja mellan när en arbetsuppgift ska utföras (Karasek & Theorell, 1990:58).  

 

Genom olika kombinationer mellan höga- respektive låga arbetskrav och omfattande- 

respektive begränsad kontroll görs en indelning av olika arbetstyper beståendes av; spänt 

arbete, avspänt arbete, aktivt arbete och passivt arbete (se figur 1). Spända arbeten 

karaktäriseras av höga psykologiska krav i kombination med låg kontroll och kan i längden 

leda till psykisk-och fysisk ohälsa hos arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990:31-32). 

Typiskt sett återfinns olika lägre kvalificerade yrken såsom undersköterskor och 

serveringspersonal i denna arbetstyp (Karasek & Theorell, 1990:43).  

 

Avspänt arbete kännetecknas av låga eller få psykologiska arbetskrav i kombination med hög 

kontroll. Denna arbetstyp leder till de lägsta nivåerna av stress i förhållande till de tre övriga 

jobbtyperna. Hög kontroll och omfattande inflytande över arbetet möjliggör för arbetstagaren 

att på ett optimalt sätt möta olika utmaningar. Arbetstagare inom denna grupp är generellt sett 

friskare och mer tillfredsställda i jämförelse med de tre andra typerna av arbete (Karasek & 

Theorell, 1990:36).  
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Aktiva arbeten kännetecknas av höga psykologiska arbetskrav i kombination med hög 

kontroll. Här återfinns de mest högpresterande och produktiva yrkesgrupperna. Trots detta 

leder inte dessa arbetstyper till negativ stress. Visserligen ställs det höga psykologiska krav, 

men den höga kontrollen möjliggör för arbetstagaren att möta utmaningar i arbetet på ett 

tillfredsställande sätt. Dessa typer av arbeten leder ofta till nya kunskaper och ökad 

arbetskapacitet hos arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990:35). Några typiska aktiva 

arbeten är; sjuksköterska, chefsyrket och läkare (Karasek & Theorell, 1990:43).  

 

Slutligen kännetecknas passiva arbeten av låga psykologiska arbetskrav i kombination med 

låg kontroll. Låg kontroll gör att arbetstagaren inte kan aktivera sina kunskaper och 

färdigheter i arbetet. På sikt antas arbetstagaren förlora förvärvade kunskaper vilket leder till 

att arbetstagaren passiviseras, tappar arbetsmotivation och blir mindre produktiv. Dessa typer 

av arbeten medför måttliga stressnivåer hos arbetstagaren (Karasek & Theorell, 1990:37-38). 

 

Figur 1. Psykologiska arbetskrav och kontroll 

 

        Källa: Karasek & Theorell, 1990:32 

Socialt stöd 

Det finns olika typer av socialt stöd och en indelning kan göras mellan socioemotionellt- och 

instrumentellt stöd. Socioemotionellt stöd syftar bland annat på i vilken utsträckning en 

arbetsgrupp är emotionellt integrerad samt hur stor tillit det finns mellan kollegor och ledning. 

Således syftar socioemotionellt stöd på hur starkt sammanhållen en arbetsgrupp är. Ett starkt 
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socioemotionellt stöd har visat sig vara särskilt viktigt när det råder höga psykologiska 

arbetskrav. Höga psykologiska arbetskrav i kombination med lågt socioemotionellt stöd är 

förenat med stressrelaterad ohälsa. Om socioemotionellt stöd handlar om den sociala 

sammanhållning, så handlar instrumentellt stöd snarare om i vilken utsträckning arbetstagaren 

får praktisk och handgriplig hjälp i arbetet. Om hjälpen däremot är oönskad kan det istället 

leda till stress (Karasek & Theorell, 1990:70-71). 

 

Höga krav i kombination med låg kontroll och svagt socialt stöd kan, som tidigare nämnts, 

över tid leda till olika hälsoproblem såsom hjärtproblem, utmattning, problem med 

matsmältningssystemet och smärtor i nedre delen av ryggen. Ett stärkt socialt stöd har 

emellertid visat sig dämpa de negativa hälsoeffekterna som höga krav medför på sikt (Karasek 

& Theorell, 1990:135). Informella sociala aktiviteter i arbetet, såsom fika- och rökpauser, har 

visat sig minska stress och ansträngning (Karasek & Theorell, 1990:34). Utöver det faktum att 

ett starkt socialt stöd är förenat med positiva hälsoeffekter antas även socialt stöd öka 

arbetstagarens produktivitet i arbetet. Att ingå i ett socialt sammanhang, oavsett om det gäller 

arbete eller privatliv, har goda psykologiska effekter. Att delta i sociala aktiviteter och att bli 

bekräftad kan öka självförtroendet och ge en förbättrad självbild (Karasek & Theorell, 

1990:69-70; Aronsson m.fl., 2012:174). 

Teoretisk tillämpning 

Krav-kontroll-stödmodellen är en enkel men effektiv teori när det gäller att kartlägga och 

identifiera stressorer i arbetsmiljön som har betydelse för arbetstagarens hälsa och välmående 

(Crescenzo, 2016:289). Syftet med denna uppsats är att kartlägga den generella stressnivån 

vid lågtröskelboendet, samt att undersöka vilka skillnader det finns i självupplevd stress med 

avseende på befattning. För att besvara frågeställningarna som uppställs i denna studie 

kommer arbetstagarnas upplevelser av krav i kombination med kontroll och stöd att 

undersökas. Detta kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna är 

tematiserade efter krav, kontroll, stöd och stress (se bilaga 2).  

Teorikritik 

Trots att krav-kontroll-stödmodellen är en av de mest väletablerade stressteorier, så har det 

riktats viss kritik mot teorin. Antagandet om att arbetssituationer som kännetecknas av höga 
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krav och låg kontroll är förenat med ohälsa har erhållit betydande stöd. Däremot råder det inte 

konsensus huruvida ökad kontroll och/eller stärkt stöd kan mildra de negativa hälsoeffekterna 

som höga krav leder till över tid (Aronsson m.fl., 2012:187). Vidare tar inte krav-kontroll-

stödmodellen hänsyn till att individuella faktorer, såsom genetik och personlighet, kan 

påverka stressrelaterad ohälsa. Fokus ligger ensidigt på arbetsmiljöns inverkan på 

arbetstagarens hälsa. Således är krav-kontroll-stödmodellen miljöorienterad och fokuserar 

snarare på yttre faktorer än biologiska och genetiska (Karasek & Theorell, 1990:7). Man 

skulle däremot kunna spekulera i att olika genetiska förutsättningar hos arbetstagare har 

betydelse för hur man hanterar stressorer i arbetsmiljön. 

 

Det finns flertalet olika typer av krav, kontroll och stöd. Studier som använt sig av krav-

kontroll-stödmodellen har lett till splittrade och varierande resultat. Detta antas bero på att 

forskare operationaliserat de olika dimensionerna i teorin på olika sätt (Aronsson m.fl., 

2012:187). Med hänsyn till den snäva tidsramen och uppsatsens omfång kommer jag inte 

kunna ställa intervjufrågor som fångar de olika typerna av krav, kontroll och stöd. 

Intervjufrågorna är däremot ställda på ett relativt öppet sätt vilket möjliggör för 

intervjupersonen att lyfta fram sådant som är av betydelse för självupplevd stress. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som genom krav-kontroll-stödmodellen 

undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa hos arbetstagare inom 

olika kontakyrken. Vidare kommer forskning som undersökt stress hos chefer att presenteras.  

 

Kontaktyrken kännetecknas av arbeten där man hjälper och stöttar andra människor. 

Forskning har visat att arbetsmiljön inom olika svenska kontaktyrken ofta är bristfällig 

(Welander m.fl., 2017:8). Arbetstagare inom olika kontaktyrken drabbas oftare av utbrändhet 

än arbetstagare inom andra typer av yrken, vilket antas bero på att kontaktyrken är förenat 

med högre stressnivåer (Jamal & Baba, 2000:454). Detta antas bero på att arbeten som kräver 

ständiga sociala interaktioner över tid kan leda till stress hos arbetstagaren (van Vegchel m.fl., 

2004:22). 
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Forskning som använt krav-kontroll-stödmodellen för att kartlägga skillnader i hälsoutfall 

mellan olika yrkesgrupper har kommit fram till att det är viktigt att kontrollera för olika typer 

av krav i arbetet. När det gäller olika kontaktyrken har det visat sig vara viktigt att å ena sidan 

kontrollera för effekterna av emotionella krav (ansträngning i samband med kundkontakt) och 

å andra sidan psykologiska krav (arbetsmängd, tidspress etc.). I en holländsk studie delades 

4334 personer in i 40 distinkta yrkesgrupper. Syftet med studien var att genom krav-kontroll-

stödmodellen undersöka skillnader i hälsoutfall mellan yrkesgrupperna. Resultatet visade att 

18,5 % av variansen kunde förklaras av emotionella arbetskrav (klientnära arbete). Detta 

innebär att olika yrkesgrupper skiljer sig avsevärt åt när det gäller graden av emotionella krav 

i arbetet. Studien visade att sambandet mellan emotionella arbetskrav och utmattning var 

positivt, samt att de högsta nivåerna av emotionella krav i arbetet återfanns hos arbetstagare 

inom skola, vård och omsorg (van Vegchel m.fl., 2004:23). För svenska arbetstagare inom 

försäkringskassan visade det sig att det fanns ett positivt samband mellan kvantitativa krav 

och arbetsförmåga. Detta antas bero på att när arbetstagare över tid fått uppleva ökade 

kvantitativa arbetskrav (hinna med fler arbetsuppgifter på kortare tid) upplever de sig själva 

som mer kompetenta. Att kunna hantera allt ökande krav i arbetet och klara av en stressig 

arbetssituation visade sig leda till ökat självförtroende och arbetsförmåga (van Vegchel m.fl., 

2004:34-35). 

 

Utöver arbetskrav har även graden av socialt stöd och kontroll visat sig ha betydelse för 

stressrelaterad ohälsa inom kontaktyrken. I en amerikansk enkätundersökning undersöktes 

stress hos 555 sjuksköterskor. Studien syftade till att genom krav-kontroll-stödmodellen 

undersöka huruvida ökad kontroll eller socialt stöd, eller båda dimensionerna tillsammans, 

kunde reducera utmattningssymtom hos sjuksköterskor. Resultatet visade att ökad kontroll i 

arbetet kunde reducera utmattning när arbetskraven var höga. Ett starkt socialt stöd visade sig 

reducera utmattning samtidigt som arbetsmotivationen ökade, oavsett nivåerna på krav och 

kontroll i arbetet (van Yperen & Hagedoorn, 2003:399-340). Vidare visade studien att 

sjuksköterskornas arbetsmiljö generellt sett karaktäriserades av höga krav i kombination med 

låg kontroll, vilket antogs leda till ohälsa. Däremot var det inte de höga kraven i sig som var 

orsaken till ohälsa, istället hittades ett positivt samband mellan höga krav och 

arbetsmotivation. Det positiva sambandet kunde däremot endast påvisas då antingen 

kontrollen i arbetet var hög eller när det fanns ett starkt socialt stöd i arbetet (van Yperen & 

Hagedoorn, 2003:346). För arbetstagare inom kontaktyrken har socialt stöd från kollegor och 
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chefer visat sig ha stressreducerande effekter (Skagert m.fl., 2008:803). I linje med ovanämna 

studie visade även en longitudinell undersökning en signifikant minskning av utbrändhet för 

socialarbetare som under en tolvmånadersperiod fått ökat stöd från chefer och ledning 

(Dollard m.fl., 2000:507). 

 

Tidigare studier har genom krav-kontroll-stödmodellen undersökt skillnader i ohälsa med 

avseende på befattning. I en svensk nationell enkätstudie undersöktes arbetsmiljön för 

yrkesgrupperna socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer inom socialtjänsten 

(Welander m.fl., 2017:8). Resultatet visade att socialsekreterarna och biståndsbedömarna 

upplevde lägre nivåer av kontroll och inflytande i arbetet i jämförelse med cheferna. Däremot 

upplevde socialsekreterarna och biståndsbedömarna högre nivåer av socialt stöd i arbetet i 

jämförelse med cheferna. Vidare visade det sig att socialsekreterarna och biståndsbedömarna i 

större utsträckning led av stressrelaterad ohälsa. Förutom krav, kontroll och stöd visade det 

sig att andra bakgrundsfaktorer hade betydelse för stressrelaterad ohälsa. Värst drabbade var 

socialsekreterare och biståndsbedömare som antingen var unga eller hade kort 

arbetslivserfarenhet, eller båda delarna samtidigt (Welander m.fl., 2017:22). En svensk studie 

som undersökt stress hos chefer inom försäkringskassan och sjukhus visar i linje med 

ovanstående resultat att chefsyrket ofta karaktäriseras av höga krav i kombination med hög 

kontroll. Enligt krav-kontroll-stödmodellen faller sådana arbeten under kategorin ”aktivt 

arbete” vilket är förenat med positiva hälsoutfall. Studien visade emellertid att cheferna till 

viss mån kände sig stressade i arbetet, vilket till viss del kunde förklaras av att de ställde höga 

krav på sig själva som i sin tur ledde till känslor av otillräcklighet. Vidare kunde stressen 

förklaras av att cheferna många gånger kände sig ensamma i arbetet på grund av deras 

befattning. Stressen kunde även förklaras av det faktum att chefer inom nämnda 

verksamhetsområden ofta ställs inför svåra etiska dilemman. De flesta cheferna ansåg dock att 

ett visst mått av stress i arbetet är en naturlig del av jobbet (Skagert m.fl., 2008:804-805). 

 

Det finns studier som visar att befattning inte alltid spelar störst roll när det gäller stress. I en 

kanadensisk studie undersöktes sambandet mellan stress i arbetet och utbrändhet hos 

sjuksköterskor och chefer. Studien genomfördes genom strukturerade enkäter med två 

urvalsgrupper beståendes av 67 chefer och 173 sjuksköterskor (Jamal & Baba, 2000:454). 

Resultatet visade att det fanns ett starkt positivt samband mellan stress i arbetet och 

utbrändhet hos båda urvalsgrupperna. Vidare användes multipel regression för att undersöka 

ifall kön kunde moderera sambandet mellan stress i arbetet och utbrändhet. Det visade sig att 
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kön hade betydelse hos sjuksköterskegruppen, där kvinnliga sjuksköterskor med hög stress i 

arbetet upplevde mer hälsoproblem i jämförelse med manliga sjuksköterskor med liknande 

arbetssituation (Jamal & Baba, 2000:456).  

 

Tidigare forskning som genom krav-kontroll-stödmodellen undersökt sambandet mellan 

arbetsmiljö och hälsa visar på varierande stöd åt teorin. I en studie genomfördes en 

systematisk genomgång av 63 olika forskningsrapporter som genom krav-kontroll-

stödmodellen undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och psykologiskt välbefinnande. 

Sammantaget gav samtliga rapporter betydande stöd åt krav-kontroll-stödmodellens 

grundantagande om att höga krav i kombination med låg kontroll och socialt stöd är förenat 

med negativa hälsoutfall (van der Doef & Maes, 1999:87). Däremot kunde enbart ett fåtal 

studier bekräfta antagandet om att ökad kontroll och ökat socialt stöd kunde mildra de 

negativa hälsoeffekterna som höga arbetskrav medförde på sikt (van der Doef & Maes, 

1999:106-107). I en meta-analys över 25 studier som undersökt sambandet mellan arbetsmiljö 

och utbrändhet visade resultatet att socialt stöd och rättvisa i arbetet har ett negativt samband 

med utbrändhet. Vidare visade det sig att höga krav i kombination med låg kontroll, lågt 

socialt stöd och osäkerhet över anställningsförhållandet ökar signifikant risken för 

arbetstagare att utveckla utmattningssymtom (Aronsson m.fl., 2017:11).  

 

Mot bakgrund av tidigare forskning kan det konstateras att arbetstagare inom olika 

kontaktyrken ofta är drabbade av stressrelaterad ohälsa. Vidare kan det konstateras att det 

finns skillnader i stress med avseende på befattning. Eftersom att det saknas forskning som 

genom krav-kontroll-stödmodellen undersökt stress hos kontaktyrket boendestödjare är det av 

intresse att undersöka upplevd stress för denna yrkesgrupp, samt att ställa boendestödjares 

stress i relation till stress hos chefer. 

Metod 

Metodval 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts där intervjupersonernas egna subjektiva 

upplevelser och förståelse av deras arbetsmiljö beskrivits och analyserats (Bryman, 
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2011:341). Som datainsamlingsmetod har intervjuer valts då studien syftar till att undersöka 

självupplevd stress, och med hänsyn till att studien i huvudsak är deduktiv, utan uppställande 

av hypoteser, är intervjuerna semistrukturerade. Intervjufrågorna är tematiserade efter krav, 

kontroll, stöd och stress. Slutligen analyseras materialet i relation till det teoretiska ramverket.  

Urval 

Urvalet i denna undersökning består av totalt åtta personer som är yrkesverksamma vid ett 

och samma lågtröskelboende som jag genom mitt eget kontaktnät fått tillgång till. 

Intervjupersonerna består av fyra boendestödjare och fyra chefer. Samtliga intervjupersoner är 

tillsvidareanställda och har arbetat minst tre månader vid den aktuella verksamheten. 

Ytterligare specifikationer vad gäller urvalet har inte kunnat göra då jag tilldelades 

intervjupersoner av arbetsplatsen. 

Etiska aspekter 

Med anledning av att uppsatsen bygger på empiriska data i form av intervjuer är det särskilt 

viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002:6) uppställer ett 

antal riktlinjer som syftar till att vara normerande vad gäller relationen mellan forskare och 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Dessa riktlinjer består av fyra övergripande krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att möta 

ovanstående krav fick samtliga deltagare i uppsatsen fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 

1). Hänsyn till informationskravet har tagits genom att det i samtyckesblanketten ges en 

kortfattad beskrivning av uppsatsens syfte och tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Vidare framgår det i blanketten att deltagandet i studien är frivilligt och enbart sker med 

intervjupersonens samtyckte, samt att intervjupersonen när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:10). Hänsyn till konfidentialitetskravet har tagits genom 

att hantera det insamlade materialet och personuppgifterna på ett sådant sätt att obehöriga ej 

kan ta del av materialet. Att låta samtliga intervjupersoners namn fingeras i uppsatsen är en 

åtgärd som syftar till att försvåra utomståendes identifiering av studiedeltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002:12-13). Vidare har studiedeltagarna informerats om att allt insamlat 

material enbart kommer nyttjas i studiesyfte och således inte för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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Praktiskt genomförande 

Intervjuer genomfördes på lågtröskelboendet under två dagar i mars månad 2018.  

En förutsättning för en lyckad intervju är att man väljer intervjuplastser som är lugna och som 

inte störs av ljud (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:43). Jag gavs tillåtelse av en enhetschef 

att utföra samtliga intervjuer på arbetsplatsen under arbetstid, vilket underlättade deltagandet i 

studien. Vidare fick jag tillgång till flertalet rum där intervjuerna kunde genomföras ostört. En 

annan viktig förutsättning för en lyckad intervju rör tidsaspekten. Normaltiden för en intervju 

varierar mellan 45 minuter till 1 timme, eftersom att det kan ta tid för intervjupersonen att 

”värma upp” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:43). Intervjuerna varierade mellan 40 

minuter till 1 timme. Innan intervjuerna påbörjades delades en samtyckesblankett ut där 

intervjupersonen fick information om syftet med studien. Utöver samtyckesblanketten har 

intervjupersonerna fått en mer detaljerad beskrivning av uppsatsen muntligen. 

 

Som tidigare nämnts är intervjufrågorna semistrukturerade. Semistrukturerade intervjufrågor 

innebär att det i intervjuguiden uppställs tydligt angivna frågor, men att det samtidigt lämnas 

utrymme för uppföljningsfrågor där intervjupersonen ombeds att exemplifiera och utveckla 

sina svar (Aspers, 2011:143). Således möjliggör semistrukturerade intervjuer för viss 

flexibilitet eftersom att man har möjlighet att ställa följdfrågor i anslutning till något som 

intervjupersonen har sagt, men som nödvändigtvis inte tas upp i intervjuguiden. Denna 

intervjumetod lämnar även relativt stort utrymme för intervjupersonen att själv utforma sina 

svar på eget sätt (Bryman, 2011:415). Denna intervjumetod är mer deduktiv än induktiv 

eftersom det på förhand skapas ett frågebatteri som intervjupersonen på det stora hela måste 

förhålla sig till (Aspers, 2011:143). Intervjuguiden är indelad i fyra områden; krav, kontroll, 

socialt stöd och stress (se bilaga 2), där indelningen avser att fånga upp nyckeldimensioner i 

krav-kontroll-stödmodellen. I fråga om utformandet av intervjuguiden genomfördes en 

testintervju med en anställd inom den aktuella verksamheten för att vederbörande skulle 

kunna ge förslag på omformuleringar och förtydliganden. Testintervjun är undantagen från 

studien. 

Analysprocessen 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberades alla inspelningar. Analysarbetet 

påbörjades i viss mån under transkriberingsprocessen men det huvudsakliga analysarbetet 
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skedde efter att alla transkriberingar färdigställts. För att få ett helhetsgrepp och skapa 

förtrogenhet med materialet har transkriberingarna skrivits ut och lästs igenom ett flertal 

gånger. Efter läsningen av materialet sorterades och reducerades det transkriberade materialet. 

 

Att använda sig av empiriskt material, såsom de transkriberade intervjuerna, leder ofta till 

olika slags problem. Några av dessa problem är till exempel kaos- och 

representationsproblemet. Det förstnämnda problemet innebär att materialet är oordnat och 

ostrukturerat. Det senare problemet ligger i det faktum att man ofta inte kan presentera det 

fullständiga materialet på grund av dess omfattning. Ett sätt att komma till bukt med båda 

dessa problem är att sortera och reducera materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015:12). Detta 

kan utföras genom en tematisk sortering där materialet delas upp efter innehåll (vad som sägs) 

och form (hur det sägs) (Rennstam & Wästerfors, 2015:69). På grund av den snäva tidsramen 

har materialet i denna studie enbart sorterats efter innehåll. Efter sorteringen reducerades 

materialet. Detta gjordes på grund av att det inte fanns utrymme för att presentera allt material 

i uppsatsen. Vidare undantogs delar i materialet som inte hade relevans för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Sorteringen har skapat initiala kategorier, men för att materialet 

ska bli hanterbart kan en selektion göras inom och mellan de olika kategorierna (Rennstam & 

Wästerfors, 2015:103). En första reduktion gjordes genom att reducera sådant som var 

irrelevant för studiens syfte, vilket till exempel kunde handla om sådant som rör privata 

förhållanden som vare sig relaterar till arbete eller stress. Vid en andra reduktion valdes en del 

av materialet bort som visserligen hade relevans för att besvara studiens syfte, men som på 

grund av uppsatsen begränsade omfång inte fick plats. För att få en så representativ 

presentation av materialet som möjligt och samtidigt lämna utrymme för sådant som avviker, 

har en noga övervägning gjorts. 

 

Efter sorteringen och reduceringen av materialet påbörjades kodningsarbetet. Det empiriska 

materialet sorterades in i olika kategorier som i sin tur motsvarar olika koder. Koderna 

relaterar till det teoretiska ramverket och dess centrala begrepp. En kod är således ett resultat 

av den förkunskap man har om fältet, forskningsfrågan, teorin och slutligen den kunskap som 

är hämtad från livsvärlden (Aspers, 2011:169). I denna undersökning är merparten av koderna 

deduktiva, vilket innebär att de är grundade i det teoretiska ramverket. Detta innebär att jag 

har skapat koder för när intervjupersonerna talar om olika stressorer, krav i arbetet, aspekter 

av kontroll, inflytande och den sociala sammanhållningen i arbetet. Deduktiva koder innebär 

att teoretiska begrepp överförs till en specifik kod inom det faktiska fältet. Jag har dock 
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lämnat utrymme för induktivt skapade koder som uppstår genom att man identifierar dem i 

empirin (Aspers, 2011:169). 

 

Kodningen genomfördes genom marginalmetoden, vilket innebär att man skapar ett 

kodschema där varje kod representerar en färg. Praktiskt sett går kodningen till så att man på 

intervjuutskrifterna markerar ord, meningar eller hela stycken med en färg som representerar 

en kod. Till att börja med görs en grundkodning där man markerar koder som är 

genomgående för hela intervjun, för att sedan markeras i sidhuvudet (Aspers, 2011:185). Ett 

exempel på en grundkod är befattning, det vill säga boendestödjare eller enhetschef. Efter 

grundkodningen fortlöpte kodningsarbetet genom kodning av det substantiella i empirin. 

Detta går till genom att man antingen ord-för-ord eller rad-för-rad jämför innehållet i empirin 

med det på förhand skapade kodschemat. Stämmer empirin överens med en kod så markeras 

ordet, raden eller stycket med den färg som koden representerar. Om ett utdrag i empirin inte 

stämmer överens med en kod, men som ändå har relevans för studien, skapas en ny kod som 

läggs in i kodschemat (Aspers, 2011:185). Kodschemat delades initialt in efter koderna krav, 

kontroll, stöd, stress och befattning. I bearbetningen av empirin hittades nya koder som till en 

början inte fanns med i kodschemat, men som ändå var väsentliga för att besvara studiens 

frågeställningar. Ett sådant exempel är ”antal år i arbetet” vilket syftar på hur länge 

intervjupersonen har arbetat vid lågtröskelboendet. 

Metodkritik 

I denna studie har materialet i huvudsak analyserats i förhållande till det teoretiska ramverket 

där semistrukturerade intervjuer använts genom en kvalitativ ansats. Nedan kommer ett antal 

aspekter av detta metodavtal att kritiseras. 

 

I motsats till ovannämnda metodval tenderar kvalitativa forskare att använda sig av ett strikt 

induktivt förhållningssätt, vilket innebär att man låter empirin styra valet av teori (Bryman, 

2011:347). Det går därför konstatera att denna studie inte tar ett lika renodlat grepp med 

anledning av ovannämnda skäl. Genom kritiska ögon kan därför metodvalet innebära en viss 

spretighet när det gäller analysen och resultatet, som i sin tur kan göra det svårt för 

utomstående att replikera studien. 
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Det går även kritisera detaljnivån i studien. Varje dimension av krav, kontroll och stöd kan 

delas upp i flera olika varianter (Karasek & Theorell, 1990). Med tanke på studiens 

begränsade omfång och den snäva tidsramen har det dock inte varit möjligt att ställa 

intervjufrågor som kontrollerar för alla olika varianter. Istället har frågorna ställts i generella 

ordalag, vilket kan komma att påverka resultatet då det kan försvåra identifieringen av 

stressorer i förhållande till det teoretiska ramverket. 

 

Vidare kan valet av semistrukturerade intervjuer med intervjuguide kritiseras då guiden kan 

hindra intervjupersonens livsvärld och uppfattningar av ett visst fenomen eller social miljö att 

komma fram. En intervjuguide kan därför ge en slags styrning på bekostnad av 

intervjupersonens egna uppfattningar. Om man däremot använder sig av intervjuformer som 

är mindre strukturerade, såsom öppna intervjuer, ökar sannolikheten för att intervjupersonens 

egen livsvärld tränger fram i intervjusituationen (Bryman, 2011:415-416). Resultatet i denna 

studie skulle därför kunnat ha blivit annorlunda vid val av en mer öppen- eller strukturerad 

intervjumetod. För att försöka få till en balans har följdfrågor till respektive fråga i 

intervjuguiden ställts. 

 

Ett ytterligare problem rör urvalet. I denna studie används ett målstyrt urval där endast 

intervjupersoner som är relevanta för att besvara forskningsfrågan tillfrågas (Bryman, 

2011:434). Det problematiska ligger i att urvalsstorleken är relativt begränsad där det blir 

svårt att presentera ett resultat med hög generaliserbarhet. Om man hade haft tillgång till ett 

större antal boendestödjare och chefer hade generaliserbarheten troligtvis ökat. Det hade även 

varit önskvärt att specificera urvalet efter bland annat ålder, dags-, kvälls- eller 

nattpassarbetare då det kan tänkas föreligga skillnader i självupplevd stress med avseende på 

ovannämnda aspekter. Ett ytterligare urvalsproblem ligger i det faktum att samtliga 

intervjupersoner i denna studie arbetar inom samma verksamhet men i olika hus. Samtliga 

boendestödjare och en chef arbetar på samma hus medan resterande tre chefer arbetar vid tre 

andra hus. Det hade varit fördelaktig med en jämnare spridning av intervjupersoner mellan 

husen, eftersom att det kan tänkas föreligga skillnader i arbetsmiljön mellan husen även om 

samtliga hus ingår i samma verksamhet. 

 

Slutligen kan den egna forskarrollen medföra vissa problem. I en empirisk kvalitativ studie 

ska personen som utför studien uppnå förståelse för varför människor tänker och gör saker på 

ett visst sätt. En förutsättning för att kunna göra detta är att interagera, antingen genom 
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observationer eller intervjuer, med det fält som studeras. Mellanmänskliga ansatser utgår i 

huvudsak från intervjupersonernas perspektiv, vilket ställer krav på intervjuaren att kunna 

identifiera meningsskapande hos intervjupersonerna. En svår balansgång kan vara att relatera 

enskilda aktörers meningsskapande till en mer generell nivå och samtidigt relatera 

meningsskapandet till det teoretiska ramverket (Aspers, 2011:44-46). Ett möjligt problem 

skulle således kunna vara att jag inte kan garantera att jag uppfattat intervjupersonernas 

meningsskapande på ett rättvist och korrekt sätt. Detta kan bero på att jag själv har en egen 

förförståelse om vissa fenomen som kan färga tolkningen av det empiriska materialet. 

Resultat och analys 

Krav 

Det framkom under intervjuerna att boendestödjarna upplevde höga krav i arbetet. För olika 

lägre kvalificerade yrken antas arbetsmiljön typiskt sett karaktäriseras av höga krav i 

förhållande till kontroll (Karasek & Theorell, 1990:43). Enligt krav-kontroll-stödmodellen 

leder höga arbetskrav i längden till ohälsa när råder låga nivåer av kontroll och/eller socialt 

stöd (Aronsson m.fl., 2012:186). Nedan följer ett representativt citat för samtliga 

boendestödjares upplevelser av krav i arbetet: 

 […] precis som för andra vårdinrättningar är det tidsaspekten som är jobbigast. Det känns som att 

man är kontaktperson till för många klienter. Det är självklart att man hade önskat att man hade 

kunnat lägga ner mer tid per individ som man tar hand om. Sen har ju boendestödjare massor av 

andra saker som vi ska göra per dag, till exempel städning av allmänna utrymmen, medicinhantering, 

delning av mat […] man hinner inte helt enkelt inte med hela tiden med dom arbetsuppgifter som 

åläggs, det blir en prioriteringsfråga typ […] det gör att man skjuter upp saker som man senare måste 

jobba ikapp med. 

Att boendestödjarna framförallt upplever höga psykologiska krav i arbetet, såsom att arbeta 

under tidspress, är typiskt för olika lägre kvalificerade serviceyrken (Karasek & Theorell, 

1990:43). Vidare framkom det att boendestödjarna upplevde deras klientgrupp som krävande. 

De flesta klienterna vid boendet är aktiva missbrukare och har av olika anledningar hamnat i 

samhällets utkant. Boendestödjarna menade att klientkontakten ofta innebar vissa konflikter 

och svårigheter. Ett antagande för krav-kontroll-stödmodellen är att klientnära arbete ofta 
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innebär höga sociala/emotionella krav (Aronsson m.fl., 2012:176). Höga emotionella 

arbetskrav återfinns framförallt inom olika kontaktyrken (van Vegchel m.fl., 2004). Däremot 

är det inte är typen av krav som är avgörande för arbetstagares hälsa, utan snarare kravens 

omfattning (Karasek & Theorell, 1990:63). Sammanfattningsvis kan det konstateras att det 

som upplevades som särskilt krävande för boendestödjarna var att arbeta under tidspress, 

svårigheter i klientkontakten samt den omfattande arbetsmängden. 

 

I likhet med boendestödjarnas arbetssituation framkom det att cheferna framförallt upplevde 

höga psykologiska krav. Däremot framkom det att chefernas arbetskrav tenderade att vara mer 

komplexa i jämförelse med boendestödjarnas. Följande citat är representativt för chefernas 

upplevelser av krav i arbetet: 

Kraven som ställs på mig är indelade i massor av olika fack. Men jag ska ju ha koll på att 

verksamheten bedrivs såsom vi lovar att den ska göras, att verksamheten driv så att klienterna mår 

bra och att personalen mår bra. Att jag följer upp arbetsmiljöfrågor som dyker upp så att inget blir 

liggandes. Jag har krav på att hålla budgeten, jag har krav på att se till att personalen levererar det 

vi lovar våra kunder. Jag måste leverera statistik, hålla koll på lagar och direktiv, upprätta 

verksamhetsplaner och hålla deadlines. Det är ganska mycket att hinna med. 

Att cheferna upplevde att det ställdes höga psykologiska arbetskrav går i linje med teorin. 

Enligt Karasek och Theorell (1990:35) antas chefsyrket delas in i kategorin ”aktivt arbete”. 

Aktiva arbeten utgörs ofta av olika högkvalificerade yrkesgrupper. Dessa arbeten 

karaktäriseras av höga psykologiska arbetskrav i kombination med hög kontroll och är förenat 

med positiva hälsoutfall. Som tidigare nämnts upplevde även boendestödjarna höga 

psykologiska arbetskrav, kraven upplevdes dock som mer komplexa hos cheferna. Vidare 

framkom det att cheferna ofta upplevde deras övergripande ansvar över verksamheten som 

krävande eftersom att de hade ett ansvar gentemot klientelet, boendestödjarna och stadsdelen. 

Ett annat krav var att cheferna fortlöpande måste tillskansa sig ny kunskap vad gäller lagar 

och direktiv, samtidigt som man ska möta personalens behov, hålla deadlines och budget. Ett 

återkommande tema hos cheferna var att de framförallt upplevde personalfrågor som särskilt 

krävande. Cheferna menade att de ofta prioriterade personalens behov på bekostnad av andra 

arbetsuppgifter, vilket ledde till tidspress eftersom man hamnade efter i arbetet. 
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Kontroll 

I intervjuerna framkom det att boendestödjarna upplevde hög kontroll i vissa avseenden men 

lägre kontroll i andra avseenden. Kontroll syftar på i vilken utsträckning arbetstagare kan 

påverka sin arbetssituation, samt i vilken uträckning man kan påverka organisatoriska faktorer 

(Karasek & Theorell, 1990:60). Ett grundläggande antagande utifrån krav-kontroll-

stödmodellen är att hög kontroll motverkar stress i arbetet (van der Doef & Maes, 1999:88). 

Följande citat illustrerar boendestödjarnas upplevelser av kontroll i arbetet: 

När det gäller rutiner för själva huset, typ när och hur man ska städa eller duscha nån, sånt kan man 

påverka väldigt mycket medan större organisatoriska frågor som till exempel bemanning eller vad 

man ska göra i genomförandeplaner, där har man inget att säga till om. 

Samtliga boendestödjare menade att de i hög uträckning kunde bestämma över hur det dagliga 

arbetet skulle organiseras, så länge man höll sig inom ramarna för deadlines. Däremot 

upplevde boendestödjarna ingen kontroll vad gäller inflytande över organisatoriska aspekter. 

Därav kan man konstatera att deras möjligheter till kontroll är begränsat. Ett grundläggande 

antagande utifrån krav-kontroll-stödmodellen är just att hög kontroll i arbetet kan dämpa de 

negativa hälsoeffekterna som höga krav medför (Aronsson m.fl., 2012:186). Däremot önskade 

inte boendestödjarna utökat organisatoriskt inflytande på grund av att de litade på att deras 

chefer var kompetenta nog att fatta goda beslut för verksamheten. Dessutom menade 

boendestödjarna att det skulle bli för rörigt om fler personer skulle inkluderades i större 

beslutssituationer. 

 

Samtliga chefer menade att de hade goda tillgångar till kontroll och inflytande i arbetet. Detta 

gällde både kontroll över det dagliga arbetet, men även inflytande över organisatoriska 

aspekter och större beslutandeprocesser. Att cheferna upplevde hög kontroll över den egna 

arbetssituationen exemplifieras med följande citat: 

Jag kan till exempel välja att jobba hemifrån […] men det kan vara så att jag bara har administrativa 

saker att göra en dag och om jag vill ha lugn och ro kan jag plocka ihop mitt pick och pack och sitta 

ostört hemma istället för att vara här. Det är ingen som ifrågasätter mig om hur och när jag väljer att 

jobba. 

Att cheferna upplevde att de kunde bestämma över när och hur en arbetsuppgift skulle utföras 

tyder på att de har hög kontroll över det dagliga arbetet. En chef berättade att det fanns krav 

på att man måste leverera statistik, men att vederbörande hade hittat på ett eget 

tillvägagångssätt att sammanställa statistiken. Cheferna hade således stor frihet över att 
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bestämma hur man ville utföra en arbetsuppgift så länge man höll sig inom ramarna för 

budget och deadlines. Samtliga chefer upplevde även att de hade stort inflytande över 

organisatoriska aspekter, till skillnad från boendestödjarna. Nedanstående citat illustrerar 

chefernas kontroll och inflytande över organisatoriska aspekter: 

Det här jobbet eller snarare det här företaget är ju möjligheternas jobb och möjligheternas företag. 

Om man typ tänker ’åh, det här vore kul i framtiden’, så kan det bli något av det. Som nu till exempel, 

nu ska vi öppna upp ett drogfritt boende […] det var våran idé, dom har lyssnat på oss och snart 

öppnar boendet upp. Det är jättekul och jättespännande. 

Att ha hög kontroll över ens egna arbetssituation, samt inflytande över organisatoriska 

aspekter har positiva effekter för arbetstagaren. Hög kontroll tenderar att öka arbetsförmågan 

och har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse hos arbetstagaren (Dollard m.fl., 

2000:506). Att cheferna upplevde att de hade hög kontroll och inflytande över arbetet går i 

linje med det som benämns som aktivt arbete. Aktiva arbeten utgörs av högkvalificerade 

yrken där kraven förvisso är höga, men där den höga egenkontrollen dämpar de negativa 

effekterna av kraven. Dessa arbeten leder typiskt sett inte till negativ stress (Karasek & 

Theorell, 1990:35). Samtliga chefer menade att så länge man höll sig inom ramarna för 

deadlines och budget så fanns det stora påverkningsmöjligheter till att kunna förändra 

verksamheten. Cheferna ansåg att det enbart fanns fördelar med att ha stor kontroll och 

inflytande i verksamheten. En chef menade att hen i framtiden kunde tänka sig att få utökat 

beslutsutrymme när vederbörande hade blivit varmare i kläderna.  

Stöd 

I intervjuerna med boendestödjarna framkom det att de upplevde ett starkt socialt stöd både 

från chefer och kollegor. Ett återkommande tema var att man upplevde arbetsgruppen som en 

familj, vilket tyder på att det socioemotionella stödet var starkt. Socialt stöd avser olika typer 

av interaktioner där arbetstagare stöttar och hjälper varandra i arbetet. En grov indelning kan 

göras mellan socioemotionellt- och instrumentellt stöd. Socioemotionellt stöd syftar främst på 

hur väl sammansvetsad en arbetsgrupp är och hur stor tillit det finns i gruppen. Instrumentellt 

stöd handlar snarare om i vilken utsträckning man får handgriplig hjälp av kollegor med en 

arbetsuppgift. Ett grundläggande antagande för krav-kontroll-stödmodellen är att ett starkt 

socialt stöd kan dämpa de negativa hälsoeffekterna som höga krav kan leda till över tid 

(Karasek & Theorell, 1990:69–71). Följande citat är exemplifierar boendestödjarnas 

upplevelser av socialt stöd i arbetet: 
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Jag är en person som verkligen tar initiativ att prata med mina kollegor om det är nåt. Visst kan vi bli 

irriterade på varandra ibland, men samtidigt så finns det en så stark kärlek mellan oss personal. Vi 

kan liksom gråta ihop, skratta ihop, vi kan liksom diskutera saker på ett sjyst sätt. Om det skulle vara 

nåt så vet jag att mina chefer och kollegor alltid finns där för mig oavsett vad det än gäller liksom. 

Cheferna har liksom en öppen-dörr-policy, dom finns alltid där oavsett vad. 

Att boendestödjarna upplevde att de kunde vända sig till både chefer kollegor för att prata av 

sig tyder på att det framförallt fanns tillgång till socioemotionellt stöd. Att ha tillgång till 

socialt stöd har visat sig ha stor betydelse, i synnerhet för arbetstagare inom olika 

kontaktyrken. Ett gott socialt stöd från chefer och ledning under en längre tidsperiod har visat 

sig minimera utbrändhet hos arbetstagare inom kontaktyrken (Dollard m.fl., 2000:107). 

Generellt sett menade boendestödjarna att de både ger och tar emot stöd från kollegor och 

chefer. Däremot menade de flesta boendestödjarna att man i första hand vände sig till en 

annan kollega när det gällde instrumentellt stöd. Men i fråga om socioemotionellt stöd sökte 

boendestödjarna stöttning hos både chefer och kollegor. 

 

I intervjuerna framkom det att chefernas tillgång till socialt stöd var relativt lågt. När det 

gäller socialt stöd menade samtliga chefer att de är oerhört måna om att stötta 

boendestödjarna i arbetet genom att vara så tillgängliga som möjligt. Vidare menade cheferna 

att de ofta prioriterade personalens behov på bekostnad av sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Däremot visade det sig att cheferna sällan själva sökte socialt stöd, vilket illustreras med 

följande citat: 

[…] för mig är det himla viktigt att varenda en av dom anställda ska känna sig sedda. Dom ska känna 

att jag finns här för dom, det är liksom min roll, det är därför jag är här. Däremot går jag inte och 

lägger mina problem på boendestödjarna. Om det skulle vara nåt så skulle jag snarare ursäkta mig 

och gå prata med en annan chef på verksamheten […] 

Att cheferna gav stöttning åt boendestödjarna visade sig bero på att man antog att 

arbetsgruppen skulle bli välmående och stabil om cheferna uppfattades som tillgängliga och 

lyhörda. Vidare antog cheferna att en välmående och lojal arbetsgrupp minimerar friktioner 

och stress i arbetet. Däremot hamnade cheferna många gånger efter i arbetet på grund av att 

man inte ville neka boendestödjare som kom förbi kontoret för att prata av sig. Att cheferna 

prioriterade boendestödjarnas behov på bekostnad av andra arbetsuppgifter gav upphov till 

stress hos cheferna. Men man var beredd på att gå igenom tillfällig stress för att i det långa 

loppet vinna en lojal och stabil arbetsgrupp, vilket i sig antogs vara stressreducerande. Att 

cheferna inte sökte stöd hos boendestödjarna var ett återkommande tema i intervjuerna. Man 
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menade att det vore oprofessionellt av en chef att söka stöd hos sina anställda. Vidare menade 

cheferna att man helst försökte reda ut situationen själv, och i sista hand vända sig till någon 

annan för att få hjälp. Således kan man konstatera att chefernas tillgångar till socialt stöd är 

begränsat, i jämförelse med boendestödjarna, eftersom de var mer måna om att ge stöd 

snarare än att ta emot. 

Stress 

När jag frågade var och en av boendestödjarna ifall de kände sig stressade i arbetet svarade 

samtliga att de inte upplevde någon långvarig stress, men att man kunde känna sig stressad 

periodvis. När jag bad dem att exemplifiera vilka typer av situationer som kunde ge upphov 

till stress svarade samtliga att det framförallt gällde helgpassen, vilket kan exemplifieras med 

följande citat:  

Det är hemskt att jobba helg. Det är brist på personal på helgerna. Det är långa pass, vi är mindre 

personal och plus på det har vi extra uppgifter som man inte gör när man jobbar vardag. Under 

helgerna springer man fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Man är liksom 

genomblöt av svett och andan är liksom i halsen. Det funkar inte att man är 2 personal på 45 

boenden. Man är stressad och det påverkar ens humör […] 

Flertalet boendestödjare menade att stressen under helgerna framförallt kunde förklaras av 

underbemanning. Under helgerna arbetar varken chefer, sjuksköterskor eller köksor. Detta 

innebar att boendestödjarna måste utföra arbetsuppgifter som man annars inte brukar göra, 

som till exempel matlagning, dessutom arbetar färre boendestödjare under helgerna samtidigt 

som helgpassen är längre än dagspassen. Därav kan man konstatera att arbetskraven är högre 

under helgerna eftersom att färre antalet boendestödjare förväntas utföra fler arbetsuppgifter 

än under veckorna. Under helgpassen ökar arbetskraven hos boendestödjarna samtidigt som 

kontroll och socialt stöd förblir på samma nivåer som tidigare. Att boendestödjarna 

framförallt upplever stress under helgpassen går således i linje med krav-kontroll-

stödmodellen. Ett antagande är att de mest ogynnsamma arbetssituationer karaktäriseras av 

höga krav i kombination med låg kontroll och lågt socialt stöd (Aronsson m.fl., 2012:186). 

Mot bakgrund av ovanstående skulle stressen kunna förklaras av det faktum att kraven ökar 

under helgerna samtidigt som nivåerna av kontroll och socialt stöd inte gör det. Däremot 

arbetar boendestödjarna helg i genomsnitt var tredje vecka vilket kan förklara varför de inte 

upplever långvarig och ihållande stress. Stressen är snarare periodvis och kortvarig. 
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När cheferna tillfrågades ifall de kände sig stressade i arbetet svarade majoriteten att det 

händer, men att stressen inte är konstant. När jag bad cheferna exemplifiera vilka situationer 

som kunde ge upphov till känslor av stress, visade det sig framförallt handla om deras 

stöttande roll i arbetet. Nedan följer ett representativt citat för chefers upplevelser av stress i 

arbetet: 

Jag känner mig stressad när jag inte har koll på hur personalen mår. Under vissa perioder så lägger 

jag all fokus på att försäkra mig om att personalen mår bra, man tänker liksom ’hur mår hon eller 

han egentligen?’, allt måste ju lira liksom och det tar bort tid från mina arbetsuppgifter. Man lägger 

stort engagemang på personalen och det blir stressigt att hinna med arbetsuppgifterna. Men sen blir 

jag också stressad om jag känner i maggropen att nån i personalen inte mår bra. Man känner sig 

liksom otillräcklig. 

Stressen hos cheferna berodde framförallt på att de ägnade så pass mycket tid och 

engagemang på att stötta boendestödjarna att de själva hamnade efter i sina ordinarie 

arbetsuppgifter, vilket ledde till tidspress och därigenom stress. Vidare framgick det att 

cheferna ofta ställde höga krav på sig själva. Man menade att det ingick i deras chefskap att 

arbetsleda arbetsgruppen på ett sådant sätt att boendestödjarnas behov vart mötta. Detta 

innebar att cheferna ofta pausade sina egna arbetsuppgifter för att ta sig tid till att prata med 

personalen, vilket i sin tur ledde till tidspress eftersom att chefernas arbete ofta bestod av 

korta deadlines. Således kan man konstatera att stressen hos cheferna framförallt berodde på 

att de prioriterade att ge så pass mycket stöttning i arbetet till boendestödjarna att de själva 

hamnade efter i arbetet. Däremot fick eller sökte cheferna sällan stöd i arbetet. Att cheferna 

kände sig stressade på grund av begränsat stöd går i linje med krav-kontroll-stödmodellen i 

och med att höga krav i kombination med svagt socialt stöd är förenat med negativa 

hälsoutfall (Karasek & Theorell, 1990:89). Vissa chefer menade att ett visst mått av stress är 

ofrånkomligt i en dynamisk organisation och därmed var det lönlöst att söka stöd hos andra. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både boendestödjarna och cheferna upplevde 

stundvis stress i arbetet. Däremot framgick det att upplevd stress hos cheferna var mer 

frekvent än hos boendestödjarna. Trots att båda yrkesgrupperna upplevde att ställdes höga 

krav i arbetet framkom det två atypiska fall i intervjuerna som inte kan förklaras genom krav-

kontroll-stödmodellen. En chef och en boendestödjare menade att de var immuna mot stress 

och att arbetsmiljö och arbetsbörda inte hade betydelse för deras hälsa. Nedan presenteras ett 

exempel: 
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Även om telefonen ringer, klienterna drar i en och man har tusen saker att göra, så blir jag aldrig 

stressad. Jag är liksom som en filbunke inne i hjärtat. Jag kan ha tusen bollar i luften och jag ba 

’släng mer bollar till mig’, jag kan hantera det utan att bli stressad. Jag tror det avspeglar mig som 

person genom livet. Mina barn kan säga ’men gud du är så stressad’, men jag är inte stressad och 

upplever mig inte som stressad. Jag är nog bara en snabb person som inte är lika känslig som andra 

[…] 

Att dessa arbetstagare aldrig upplevde stress i arbetet antogs bero på deras höga stresstolerans. 

Visserligen menade de att arbetsmiljön på lågtröskelboendet objektivt sett kan uppfattas som 

mycket krävande, men på grund av deras naturliga stresstålighet så påverkades de inte av de 

höga kraven. I dessa två fall har varken befattning eller olika sammansättningar av krav, 

kontroll och stöd i arbetet betydelse för självupplevd stress. Utan det handlade snarare om 

individuella förutsättningar för att hantera stress i arbetet. Krav-kontroll-stödmodellen tar 

dock inte hänsyn till det faktum att individuella förutsättningar kan ha betydelse för upplevd 

stress i arbetet. Teorins fokus ligger snarare på hur miljöorienterade faktorer påverkar 

arbetstagares hälsa (Karasek & Thorell, 1990:7). 

Antal år i arbetet 

I intervjuerna med boendestödjarna och cheferna framkom det att arbetslivserfarenhet hade 

betydelse för upplevd stress i arbetet. Det visade sig att de med längst arbetslivserfarenhet 

inom verksamheten upplevde de lägsta nivåerna av stress, vilket var oberoende av 

befattningsnivå. Det motsatta gällde för de som hade arbetat kortast tid på boendet. Nedan 

följer ett representativt citat för boendestödjare och chefer med flest antal år i arbetet: 

 […] jag har ju jobbat här så länge, det är väldigt få situationer som jag upplever som helt nya. Det 

mesta som kan hända har redan hänt. Jag blir liksom inte uppstressad vid ett typ ett dödsfall till 

skillnad från dom som är nya här […] jag kan ta distans från sånt som normalt sett stressar folk. Jag 

tror det har med erfarenhet att göra. Åren gör att man blir rustad och att man blir professionell på 

nåt sätt […] 

Att arbetstagare med lång arbetslivserfarenhet upplevde relativt låg stress i arbetet antogs bero 

på att man lärt sig att distansera sig från situationer som normalt sett kunde uppfattas som 

traumatiska eller stressande. Dessa intervjupersoner menade även att de genom lång 

arbetslivserfarenhet hade utvecklat rutiner som effektiviserar arbetet. Detta antogs vara 

stressreducerande eftersom att man sällan hamnade efter i arbetet. En annan förklaring var att 

man genom lång arbetslivserfarenhet hade lärt sig att prioritera mellan akuta- och mindre 

akuta arbetsuppgifter, vilket antogs reducera stress i arbetet. Det faktum att några 
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boendestödjare och chefer menade att deras arbetslivserfarenhet hade betydelse för deras 

självupplevda stress är däremot något som faller utanför de ursprungliga antagenda för krav-

kontroll-stödmodellen. 

 

De intervjupersoner som upplevde högst stress i arbetet, oberoende befattningsnivå, visade sig 

också ha arbetat kortast tid, vilket exemplifieras med följande citat: 

[…] att inte veta hur man ska göra en arbetsuppgift är jättestressande. Jag blir framförallt stressad 

över att ställas inför saker som jag inte kan. Ibland känns det som att jag borde kunna vissa saker vid 

det här laget men å andra sidan är jag en av dom nyaste här. Man skulle behöva gå ett par varv i den 

här funktionen innan stressen lägger sig. 

I dessa fall berodde stressen på att de inte ansåg sig ha tillräckligt goda kunskapar för att 

utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Att man inte hade tillräckliga kunskaper 

antogs bero på att man hade relativt kort arbetslivserfarenhet på boendet. Krav-kontroll-

stödmodellen tar inte explicit hänsyn till arbetslivserfarenhetens betydelse för upplevd stress. 

Däremot menade samtliga intervjupersoner som hade arbetat kortast tid på boendet att 

stressen delvis skulle kunna förklaras av att man på grund av kort arbetslivserfarenhet inte 

hunnit etablera goda sociala relationer med sina kollegor. Intervjupersonerna menade att man 

inte ville uppfattas som en belastning för arbetsgruppen. Man antog att en förutsättning för att 

komma in i ”gänget” var att man hann med de arbetsuppgifter som ålades, annars riskerade 

man att uppfattas som lat eller inkompetent. Stressen hos de med kortats arbetslivsenhet 

skulle kunna förklaras av att man upplever att man inte får tillräcklig instrumentellt stöd utan 

att riskera att bli stämplad som lat eller inkompetent, vilket går i linje med antagandet om att 

lågt socialt på sikt leder till stressrelaterad ohälsa (Karasek & Theorell, 1990:135). 

Diskussion 

Forskning har visat att arbetstagare inom kontaktyrken oftare drabbas av stressrelaterad ohälsa 

i jämförelse med arbetstagare inom andra typer av yrken (van Vegchel, m.fl., 2004:22). Det 

saknas däremot studier som genom krav-kontroll-stödmodellen undersökt stress hos 

yrkesgruppen boendestödjare, samt studier som har ställt boendestödjares stress i relation till 

stress hos chefer. Syftet med denna studie har därför varit att genom krav-kontroll-
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stödmodellen kartlägga stress hos boendestödjare och chefer på ett lågtröskelboende. Följande 

frågeställningar har väglett uppsatsarbetet: 

 I vilken utsträckning upplever boendestödjare och chefer sig stressade i arbetet? 

 Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupperna boendestödjare och chefer med 

avseende på arbetsrelaterad stress? 

 

I vilken utsträckning upplever boendestödjare och chefer sig stressade i arbetet? 

De huvudsakliga resultaten för denna undersökning visar att samtliga boendestödjare och 

chefer upplevde höga krav i arbetet. Däremot visade det sig att den generella stressnivån vid 

lågtröskelboendet var relativt låg med undantag för vissa kortvariga perioder. Att den 

generella stressnivån visade sig vara relativt låg är att betraktas som atypiskt med tanke på att 

tidigare forskning snarare fastställt att kontaktyrken är högstressarbeten (Jamal & Baba, 

2000:454). I linje med tidigare forskning visade det sig dock att samtliga arbetstagare på 

lågtröskelboendet upplevde höga emotionella- och kvantitativa arbetskrav (van Vegchel m.fl., 

2004). 

 

Att den generella stressnivån visade sig vara relativt låg, trots höga arbetskrav, skulle delvis 

kunna förklaras av att det fanns relativt goda tillgångar till kontroll och socialt stöd i arbetet. 

Detta resonemang går även i linje med tidigare forskning som just visar att utökad kontroll i 

arbetet kan mildra de skadliga hälsoeffekterna som höga krav kan medföra på sikt (Aronsson 

m.fl., 2012:186). Liknande resultat gäller avseende socialt stöd där bland annat en amerikansk 

studie som undersökt stress hos sjuksköterskor visade att ett starkt socialt stöd kunde reducera 

utmattningsymtom (van Yperen & Hagedoorn, 2003). Höga arbetskrav bör därför ställas i 

relation till graden av kontroll och/eller socialt stöd när man ska predicera hälsoutfall hos 

arbetstagare (Karasek & Theorell, 1990). Under intervjuerna framkom det att det finns 

variationer sinsemellan arbetstagarnas när det gäller tillgång till kontroll eller socialt stöd. 

Generellt sett upplevde arbetstagarna att de antingen hade hög kontroll i arbetet eller socialt 

stöd, men sällan både hög kontroll och gott socialt stöd samtidigt. 

 

En annan aspekt som skulle kunna förklara den låga stressnivån hos arbetstagarna på 

lågtröskelboendet är arbetslivserfarenhet. Tidigare forskning som genom krav-kontroll-

stödmodellen kartlagt arbetsrelaterad stress inom den svenska socialtjänsten har visat att 

bakgrundsfaktorerna ålder och arbetslivserfarenhet har betydelse för upplevd stress. Resultatet 

visade att socialarbetare med kort arbetslivserfarenhet eller som hade ung ålder var värst 
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drabbade av stressrelaterad ohälsa i jämförelse med de som hade lång arbetslivserfarenhet 

eller var äldre (Welander m.fl., 2017:22). Den låga stressnivån på lågtröskelboendet skulle 

därför kunna förklaras av att majoriteten av intervjupersonerna hade arbetat på boendet under 

ett flertal år. Särskilt tydligt var det faktum att de som hade arbetat längst på boendet upplevde 

de lägsta nivåerna av stress, det motsatta gäller för de som arbetet kortast tid på boendet. Att 

ha arbetat många år på boendet visade sig vara förenat med en god förmåga att kunna 

prioritera arbetsuppgifter och utveckla rutiner som effektiviserar arbetet, vilket antogs 

reducera stress i arbetet. Trots att krav-kontroll-stödmodellen inte tar hänsyn till att lång 

arbetslivserfarenhet kan mildra negativa effekter av långvarigt höga arbetskrav kan man 

spekulera kring ett positivt samband mellan antal år i arbetet och ökad kontroll. Detta skulle 

kunna förklaras av att ju längre man har arbetat, desto mer förtrogen är man med arbetets 

innehåll som i sin tur leder till att man upplever sig ha större befogenheter för att fatta beslut 

och prioritera arbetsuppgifter. Därav kan man anta att ju fler år man har arbetat på en 

arbetsplats, desto högre kontroll kommer man att uppleva eftersom att kontroll syftar på i 

vilken uträckning man kan påverka ens arbete (Karasek & Theorell, 1990). Det finns även 

svensk forskning som undersökt stress hos arbetstagare inom försäkringskassan som visar att 

arbetstagare som genomgått en längre period av höga arbetskrav ofta upplevde att man fått 

större kompetens och självförtroende på grund av det faktum att man har klarat av en stressig 

arbetssituation (van Vegchel m.fl., 2004:34-35). Detta skulle kunna förklara varför antal år i 

arbetet har betydelse för självupplevd stress då man över tid antas bli tryggare i sin yrkesroll 

och på så sätt få större självförtroende vad gäller ens arbetskapacitet. 

 

En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att de som har arbetat länge på 

lågtröskelboendet har över tid kunnat etablera goda sociala relationer till sina kollegor i 

jämförelse med de som är nya på arbetsplatsen. Som tidigare nämnts antas ett gott socialt stöd 

vara stressreducerande. Men det går även fundera på om det verkligen är 

arbetslivserfarenheten i sig som gör arbetstagarna effektivare och mer stresståliga, eller om 

det istället är individens individuella förutsättningar som är det avgörande. En möjlig 

förklaring skulle därför kunna vara att individer som i grunden är stresståliga stannar kvar i 

arbetet, medan mindre stresståliga personer faller bort. Faktum kvarstår dock att den låga 

stressnivån vid lågtröskelboendet är att betraktas som atypiskt för kontaktyrken, men att goda 

tillgångar till kontroll, socialt stöd, lång arbetslivserfarenhet i yrket eller individuella 

förutsättningar att hantera stress möjligen kan förklara den relativt låga stressnivån. 
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Vilka skillnader finns det mellan yrkesgrupperna boendestödjare och chefer med avseende 

på arbetsrelaterad stress? 

Som tidigare nämnts är den generella stressnivån relativt låg vid lågtröskelboendet. Däremot 

framkom det att det fanns skillnader i självupplevd stress med avseende på befattning. Trots 

att stressen i huvudsak var periodvis upplevdes den mer frekvent hos cheferna än hos 

boendestödjarna. Det går alltså konstatera att det finns skillnader i självupplevd stress med 

avseende på befattning. 

 

Det som förenar cheferna och boendestödjarna är att båda grupperna upplevde höga krav i 

arbetet. I huvudsak utgjorde boendestödjarnas krav av höga kvantitativa-, emotionella- och 

psykologiska arbetskrav, medan chefernas krav bestod av höga kvantitativa-, komplexa- och 

psykologiska arbetskrav. Avseende kontroll upplevde boendestödjarna att de har en hög egen 

kontroll över det dagliga arbetet, men att de upplevde obefintlig kontroll när det gäller deras 

påverkningsmöjligheter över organisatoriska aspekter. Cheferna upplevde hög kontroll över 

både det dagliga arbetet och när det gällde organisatoriska aspekter. I fråga om socialt stöd 

upplevde boendestödjarna att de får högt socialt stöd både från kollegor och chefer. Cheferna 

upplevde dock att tillgång till socialt stöd är delvist begränsat. De stöttar istället varandra utan 

att söka stöd hos boendestödjare. Det visade sig däremot att cheferna lägger ett stort arbete på 

att stötta boendestödjarna. 

 

Karasek och Theorell (1990:41-43) har, som tidigare nämnts, gjort en indelning mellan olika 

yrkesgrupper utifrån olika sammansättningar av höga/låga krav i kombination med hög/låg 

kontroll. Aktiva arbeten kännetecknas av höga krav i kombination med hög kontroll och är 

förenat med positiva hälsoutfall. Chefsyrket är typiskt sett att betrakta som ett aktivt arbete. 

Lägre kvalificerade yrken, såsom undersköterskor och serveringspersonal, betraktas som 

högspända arbeten och karaktäriseras av höga arbetskrav i kombination med låg kontroll, 

vilket är förenat med negativa hälsoutfall. Utifrån ovanstående antaganden bör således stress 

hos chefer vara lägre än upplevd stress hos boendestödjare. Detta stämmer dock inte överens 

med resultatet för denna undersökning. Boendestödjarnas arbete karaktäriseras visserligen av 

höga krav och hög egenkontroll över det dagliga arbetet, men låg kontroll när det gäller 

inflytande över organisatoriska aspekter. Trots att boendestödjarnas kontroll var delvis 

begränsad så hade de högre kontroll än vad som är att betraktas som normalt för olika lägre 

kvalificerade yrken. Att boendestödjarna upplevde låg stress i arbetet, i synnerhet när man 

jämför med cheferna, skulle kunna förklaras av att de har tillgång till kontroll i sitt dagliga 
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arbete. Att uppleva hög egenkontroll över ens eget arbete verkar således vara förenat med ett 

mer positivt hälsoutfall än att ha kontroll över organisatoriska aspekter i arbetet. 

 

Att cheferna, trots högre grad av kontroll, upplevde högre stress i arbetet i jämförelse med 

boendestödjarna kan möjligen förklaras av det faktum att cheferna upplevde ett relativt lågt 

socialt stöd. Till skillnad från cheferna menade samtliga boendestödjare att de upplevde högt 

socialt stöd i arbetet både från kollegor och chefer, vilket även forskning har visat är särskilt 

viktigt för arbetstagare inom kontaktyrken. Att få stöttning av kollegor och ledning har visat 

sig ha större effekt för välmående än hög egenkontroll (Skagert, 2008; Dollard m.fl., 2000; 

van Yperen & Hagedoorn, 2003). Trots att krav-kontroll-stödmodellen inte rangordnar socialt 

stöd högre och viktigare än kontroll, kan man spekulera i om socialt stöd har större effekt för 

välmående eftersom den främsta skillnaden mellan boendestödjare och chefer ligger i tillgång 

till socialt stöd. Att boendestödjarna upplevde starkare socialt stöd än cheferna kan således 

förklara varför de upplevde lägre stress. Att stötta boendestödjarna var en medveten strategi 

från chefernas sida då man antog att en solid och välfungerade personalgrupp i sig skulle vara 

stressreducerande på sikt. Däremot avsatte cheferna mycket tid på att prioritera personalens 

behov, vilket i sin tur ledde till att cheferna många gånger hamnade efter i sina ordinarie 

arbetsuppgifter vilket skapade stress. Man kan därför konstatera att cheferna gav socialt stöd 

på bekostnad av sitt eget välbefinnande, då de till viss del prioriterade personalens behov före 

sina egna. Därav skulle man kunna spekulera i att socialt stöd snarare är att betraktas som ett 

arbetskrav hos cheferna då det inte alls hade dämpande effekter på höga krav, utan var istället 

stressinducerande eftersom att cheferna många gånger kände sig skyldiga till att stötta 

personalen även om det innebar stress för egen del. Man kan vidare spekulera ifall chefernas 

upplevda krav på att ge stöttning beror på det faktum att år 2016 trädde nya föreskrifter från 

arbetsmiljöverket i kraft. Föreskrifterna skärper arbetsgivaransvaret när det gäller deras 

skyldighet att förebygga risker för ohälsa på grund av brister i den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön (AFS 2015:4). Det hade därför varit intressant att se om det finns skillnader i 

socialt stöd före och efter ikraftträdandet av föreskrifterna på lågtröskelboendet.  

 

När det gäller sambandet mellan befattningsnivå och stress visar tidigare forskning att chefer 

tenderar att vara mindre stressade, i jämförelse med sina underställda. I en svensk studie om 

arbetstagare och chefer inom socialtjänsten visade resultaten att socialsekreterare och 

biståndsbedömare upplevde högre stress i arbetet, trots högre nivåer av socialt stöd, än sina 

chefer (Welander m.fl., 2017). Ovanstående studie visade att ett gott socialt stöd inte kunde 
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reducera stress hos socialsekreterarna och biståndsbedömarna. Däremot hade socialt stöd 

betydelse för chefernas upplevda stress i arbetet. Resultatet visade att de chefer som var minst 

stressade i arbetet hade bäst tillgångar till socialt stöd, medan de chefer som upplevde högst 

stress i arbetet också upplevde lägst tillgång till socialt stöd (Welander m.fl., 2017). Således 

kan man konstatera att socialt stöd inte hade lika mildrande effekter på stress hos 

socialsekreterarna och biståndsbedömarna, till skillnad från cheferna. Detta går inte i linje 

med de resultat som presenteras i denna studie – socialt stöd verkar vara en av de mest 

avgörande faktorerna för välmående eftersom att de som upplevde högst stress på 

lågtröskelboendet också upplevde den lägsta nivåerna av socialt stöd. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den generella självrapporterade stressnivån vid 

lågtröskelboendet var relativt lågt trots höga arbetskrav. Tillgång till socialt stöd och kontroll 

hade mildrande effekter när det gäller stress, samt att arbetslivserfarenhet hade ett positivt 

samband med välmående. Vidare visade resultatet att det finns skillnader i självupplevd stress 

och befattning där den huvudsakliga skillnaden mellan boendestödjarna och cheferna ligger i 

tillgång till socialt stöd. Att cheferna upplevde högre stress i arbetet än boendestödjarna kan 

möjligtvis förklaras av att de snarare ger stöd än att aktivt söka stöd. Ett förslag på vidare 

forskning skulle därför kunna vara att undersöka om socialt stöd kan leda till negativa 

hälsoutfall i de fall arbetstagare ensidigt ger- men inte får stöttning. 
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Bilaga 1  

Samtyckesblankett 

 

Mitt namn är Mikaela Haglund och jag studerar Sociologi III vid Stockholms universitet. Jag 

skriver C-uppsats inom området för sociologisk hälsoforskning. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka arbetsrelaterad stress för personal inom en specifik HVB-verksamhet.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av bandade intervjuer som kommer transkriberas 

och analyseras. Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Intervjumaterialet och studiedeltagares personuppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt. Detta innebär bl.a. att samtliga studiedeltagarnas namn kommer att fingeras, 

samt att ljudfiler kommer hanteras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. När 

transkriberingsprocessen är avslutad kommer alla ljudfiler att raderas. 

 

Insamlade uppgifter kommer enbart att nyttjas för studiesyften och således inte för 

kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga ändamål. När uppsatsen är slutförd och 

godkänd räknas den som offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan ta del av den.

 

Vid ytterligare frågor, kontakta: 

Mikaela Haglund 

Telefon: xxxxx 

Mail: xxxxx 

 

Jag intygar om att jag har förstått den information som presenteras ovan och ger härmed 

samtyckte till att delta i studien 

 

Underskrift 

__________________________________ 

Ort och datum 

________________________________

Namnförtydligande 

__________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Nedan presenteras de huvudfrågor som låg till grund för intervjuerna. Huvudfrågorna följdes 

upp med följdfrågor där intervjupersonerna ombads att utveckla sina svar. 

 

Krav 

1. Skulle du vilja berätta vilka krav som ställs på dig och din yrkesroll i det dagliga 

arbetet? 

2. Hur upplever du att din arbetsinsats svarar mot dessa krav? 

3. Händer det att du i det dagliga arbetet hamnar i känslomässigt krävande situationer? 

Kontroll 

4. Hur ser du på dina möjligheter till självbestämmande i arbetet? 

5. Hur stort inflytande upplever du dig ha över organisatoriska förändringar som har 

inverkan på din arbetssituation? 

6. I de fall det finns olika sätt att utföra en arbetsuppgift på, kan du själv styra över hur 

och när du skall utföra uppgiften? 

Stöd 

7. Hur upplever du möjligheten att vid behov söka stöd hos dina kollegor? 

8. Kan du beskriva hur du upplever den sociala sammanhållningen mellan dig och dina 

kollegor? 

9. Hur upplever du uppskattning från dina kollegor kopplat till din egen arbetsinsats? 

Stress 

10. Upplever du dig stressad i ditt arbete? 

11. Vad tror du ger upphov till den stress du upplever? 

12. Vad tror du skulle behöva förändras för att du skall kunna känna dig mindre stressad? 

13. Upplever du stress i största allmänhet som inte nödvändigtvis är arbetsrelaterad? 

Avslutningsvis, är det något jag inte har frågat om som är väsentligt att lyfta upp? 

Bakgrundsfrågor 

14. Befattning: 

15. Kön: 

16. Ålder: 


