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SAMMANFATTNING 

Titel: Konstruktionen av stress - en kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn 

Författare: Martin Blohm och Axel Konradsson 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till 

information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa 

förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt 

att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med 

arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många 

människor arbeta i banksektorn och i andra yrkesgrupper med liknande karaktärsdrag. Det 

behövs en djupare förståelse för stress i banksektorn och hur den kan upplevas i moderna, 

föränderliga yrken med stor informationsbearbetning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att förstå hur stress upplevs, med banksektorn som exempel, samt 

att utifrån detta belysa problematiken kring begreppet stress. 

Metod: Detta är en kvalitativ flerfallstudie med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det 

empiriska materialet har samlats in genom 10 semistrukturerade intervjuer från tre svenska 

banker. Studien har utgått från empirin och har således en induktiv ansats.  

Slutsats: Studien visar att ett arbete i banksektorn är intensivt och innebär höga krav i form av 

långa arbetsdagar, komplexa arbetsuppgifter, deadlines och ansvar. Dessa krav ger upphov till 

stress som upplevs både negativt och positivt. Negativ stress upplevs vid en förlorad 

kontrollkänsla och vid en konfliktkänsla mellan arbete och privatliv. Positiv stress upplevs 

genom en känsla av utmaning och, till viss del, adrenalinrus. Studien har visat att stress upplevs 

på olika sätt, både positivt och negativt. Till följd av detta kan begreppet stress behöva 

nyanseras och bli mindre förknippat med negativa värden. 

Nyckelord: Stress, Negativ stress, Positiv stress, Utmaning, Kontroll, Work-life balance, 

Banksektor  

  



 

 

ABSTRACT 

Title: The Construction of Stress – A Qualitative Study about how Stress is Perceived in the 

Banking Sector 

Authors: Martin Blohm och Axel Konradsson 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: Work is constantly changing due to digitalization and access to information is 

rapidly increasing. These changes affect the banking sector and studies have shown that work 

related stress increases as a result. One can easily associate stress in the banking sector with 

problems in the work environment since that is what studies and surveys are focusing on. At 

the same time, many people find the banking sector attractive, as a workplace. This study is 

necessary, because we need a better understanding about how stress can be perceived in modern 

professions, characterized by the processing of information.  

Aim: The aim of this study is to increase the understanding of how stress is perceived, using 

the banking sector as an example. Further, we aim to illustrate the problem concerning the 

concept stress. 

Methodology: This is a qualitative case study using the perspective of social constructivism. 

The empirical data has been collected through semi-structured interviews with three Swedish 

banks. The study has an inductive approach.  

Conclusion: This study shows that the banking sector is an intensive workplace and involves 

high demands as long working hours, complex tasks, deadlines and responsibility. These 

demands contribute to a lot of stress. Negative stress is perceived when the sense of control is 

lost and when a conflict between work and personal life arises. Positive stress is perceived when 

a sense of challenge appears and, to some extent, with a feeling of adrenaline. The results have 

proven that stress in the banking sector is perceived in various ways, both negative and positive. 

The concept stress might therefore need to be altered and be less associated with a negative 

value. 

Keywords: Stress, Negative stress, Positive stress, Challenge, Control, Work-life balance, 

Banking sector 
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1.  INLEDNING 

”Vad en person ser som en inspirerande utmaning kan en annan person uppleva som ett hot.” 

(Angelöw, 2002 s. 120) 

Redan 1908 beskrev Yerkes och Dodson hur den optimala stressnivån varierar från individ till 

individ. En viss grad av stress kan verka stimulerande och prestationshöjande i en viss situation 

genom att göra individen extra skärpt (Levi, 2001). Med andra ord kan en viss grad av stress 

vara positivt för människan. Generellt sett har dock positiva reaktioner till arbetsrelaterad stress 

och dess relaterade hälsofördelar fått lite uppmärksamhet i litteraturen (Simmons & Nelson, 

2001). Begreppet stress behandlas oftare som en negativ konstruktion förknippad med 

obehagliga påverkningar, en oförmåga att hantera situationen och negativa följder som 

exempelvis utbrändhet eller hjärt-och kärlsjukdomar (Hargrove m.fl., 2015). 

1.1. BAKGRUND 

Arbetslivet förändras ständigt med digitaliseringen och nya tekniska lösningar är idag utbrett i 

så gott som alla branscher (Florén m.fl.,2016). Tillgången till information ökar kraftigt. Fler 

böcker, fler tidnings- och vetenskapliga artiklar, fler medier i olika former, för att inte tala om 

de gigantiska mängderna data som hela tiden genereras av olika system och instrument. 

”Hur vi än räknar så ökar informationsflödet exponentiellt.” (Florén m.fl., 2016 s. 38). 

Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av förändringarna. Under 2000-talet har 

bankerna världen över genomgått snabba och tydliga förändringar till följd av globalisering och 

privatisering. Ökad konkurrens och introducering av ny teknik har lett till mer effektiva 

verksamheter (Garg & Yajurvedi, 2017). Studier har visat att stress och utmattning ökar inom 

banksektorn till följd av nämnda förändringar (Chen & Lien, 2008; Bajpai & Srivastava, 2004). 

Flertalet svenska, fackliga undersökningar har de senaste åren framställt finansbranschen, som 

till stor del utgörs av banksektorn, som särskilt stressfylld och de beskriver hur stressen ökat 

det senaste decenniet (Finansförbundet, 2016; Facket för försäkring och finans, 2013). I 

finansförbundets undersökning anger 66 procent att de har det för stressigt på jobbet. De 

faktorer som leder till stress i banksektorn är främst långa arbetsdagar, arbetsrelaterade krav, 

viktiga beslut och deadlines (Garg & Yajurvedi, 2017). 

Sannolikt påverkas människor av dessa faktorer även inom andra informationsreducerande 

yrkesgrupper. Journalister, läkare och jurister är exempel på yrken med liknande karaktärsdrag 
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och dessa tillhör, likt yrken i banksektorn, de mest populära yrkesgrupperna. Läkarlinjen och 

juristprogrammet är de mest populära utbildningsprogrammen 2017 (Mark, 2017). 

Arbetsförmedlingen (2017) meddelade samtidigt att bankyrken såsom finansanalytiker och 

investeringsrådgivare, tillsammans med journalister, tillhör den grupp av yrken där det idag är 

störst konkurrens och störst överskott på arbetskraft. Precis som för banksektorn, hittar vi 

liknande, stressrelaterad information om de andra eftertraktade och informationsreducerande 

yrkesgrupperna: 

· Stress bland journalister beror på bland annat dagliga deadlines och hög 

arbetsbelastning. Journalistförbundet visar att mer än var åttonde medlem varit 

sjukskrivna på grund av stress de senaste fem åren (Journalisten, 2012). 

· Stressforskningsinstitutet (2013) och Läkartidningen (2009) beskriver att de främsta 

stressfaktorerna bland läkare är långa arbetsdagar, hög arbetsbelastning och tungt 

ansvar. Mer än var sjätte specialistläkare i primärvården har varit sjukskriven på grund 

av stress (Sydsvenskan, 2017). 

· Att arbeta som jurist innebär hög arbetsbelastning, tidspress, stort engagemang och 

klienter med höga krav (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Jusek (2016) beskriver i en 

undersökning hur 38 procent av de unga kvinnor som tillfrågats upplever negativ stress 

i sitt arbete. 

Det finns tydliga indikationer på att även journalister, läkare och jurister är yrkesgrupper som, 

likt yrken i banksektorn, är förknippade med stress. Det verkar vara de mest populära 

yrkesgrupperna som också är de där människor i hög grad upplever stress. Vad beror då denna 

konkurrens om arbeten och utbildningsplatser på? Uppenbarligen finns en stor lockelse i att 

söka sig till dessa områden trots att yrkesgrupperna i stor omfattning förknippas med stressande 

situationer. Vad får människor att söka sig hit? Är de inte medvetna om stressen som finns, eller 

kan det rent av vara så att de söker sig till den här typen av stressande och krävande arbeten? 

Ryan (2003) ser en likhet i affärsmannen som tar en risk för en eventuell vinst på en investering 

och äventyraren som tar en risk i sin valda utmaning för att få tillbaka en mer psykologisk vinst, 

som kan liknas vid välbefinnande eller adrenalinrus. Gällande äventyrsforskning har forskare i 

huvudsak fokuserat på den psykologiska aspekten, varför människor söker sig till utmanade 

aktiviteter och kommit fram till att utövarna av aktiviteter inom äventyrsturism söker spänning 

i sina utmaningar (Buckley, 2012). Kan det vara ett liknande spännings- och utmaningssökande 

beteende som gör att många söker sig till yrken som journalist, jurist, läkare eller investerare? 
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Kan situationer som tidspress inför deadlines, avgörande beslut, ansvar eller höga 

arbetsrelaterade krav liknas vid äventyrliga utmaningar som kan innebära ett adrenalinpåslag 

och i slutändan leda till ett välbefinnande? Det kan vara sådana typer av situationer som är 

anledningen till att människor söker sig till dessa yrkesgrupper.  

 1.2. TIDIGARE FORSKNING 

Den biologiska innebörden av stress syftar på en process i en organism och mer specifikt på 

organismens anpassningar till olika påverkningar och påfrestningar (Levi, 2001). De faktorer 

och påverkningar som individer reagerar på kallas för stressorer (Simmons & Nelson, 2001) 

och så kommer även denna uppsats att benämna dessa påverkningar fortsättningsvis. 

Stressorerna leder till naturliga psykologiska och fysiologiska reaktioner som historiskt varit 

viktiga för vår överlevnad (Jonsdottir & Folkow 2013). Forskare har kunnat konstatera att stress 

kan leda till cirka 1400 olika fysiologiska och biokemiska reaktioner i kroppen. Reaktionerna 

till följd av den upplevda stressen kan yttra sig på många sätt. De kan vara fysiologiska, 

känslomässiga, sociala, eller organisatoriska men dessa reaktioner kan ej isoleras från varandra 

eftersom alla är aspekter av samma biologiska process hos individen (Angelöw, 2002). 

Det finns dock ingen enhetlig och allmänt accepterad definition som kan användas för att 

objektivt beskriva vad man menar med stress (McEwen, 2013; Währborg, 2009). Det är ett brett 

och tvetydigt koncept snarare än en noggrant definierad vetenskaplig term (Währborg, 2009). 

Angelöw (2002) lyfter fram att det är viktigt att förstå att stress uppkommer i en individ och 

beror på dennes upplevelse av stressorer. Just så väljer vi i denna studie att behandla stress, som 

en individs upplevelse av stressorer. Som nämnt i inledningen kan stressorer uppfattas både 

negativt och positivt. 

I litteraturen beskriver flertalet forskare olika, både positiva och negativa, upplevelser av stress 

och de använder olika benämningar för att beskriva dessa. Selye (1976) skiljde tidigt på två 

typer av stress: eustress och distress. Eustress förknippas med positiva händelser medan distress 

bidrar till ohälsosamma reaktioner som senare kan leda till sjukdom (Währborg, 2009). 

McEwan (2013, 88) benämner i sin tur tre olika typer: hanterbar stress, tolerabel stress och 

negativ stress. Hanterbar stress beskriver, likt eustress, positiva känslor. De karaktäriseras av 

bemästring där god självkänsla och impulskontroll är i fokus. Tolerabel stress syftar på negativa 

upplevelser men där individen kan hantera situationen, ofta med hjälp av relationer. Socialt stöd 

kan fungera som en direkt skyddsfaktor mot negativ stress (Währborg 2009). Negativ stress 

handlar, enligt McEwan (2013), om obehagskänslor till mer omfattande stressorer och 
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individens bristande förmåga att hantera situationen. Om stressoren leder till ohälsa beror på 

dess storlek, långvarighet, hur förenlig den är med de krav som situationen ställer och om 

tillfälle ges till återhämtning (Eriksen & Ursin, 2013; Levi, 2013). 

Moderna forskare har allt oftare tagit hänsyn till individers unika svarsmönster på stressorer 

och menar att samma situation upplevs olika av olika individer (Währborg 2009). Det går alltså 

inte att se på stress rent objektivt utan att ta individens egenskaper och tolkningar i beaktande. 

Erfarenhet och personlighet gör att vi bemästrar situationer olika (Jonsdottir & Folkow 2013) 

vilket också medför att vår toleransnivå för stressfyllda situationer skiljer sig åt (Hargrove m.fl., 

2015). Stress beror i slutändan på vår tankemässiga tolkning av situationen och vilka 

möjligheter vi har att hantera den (Angelöw 2002). 

Stress är ett viktigt ämne att tala om, inte minst ur individens hälsosynpunkt. Men en 

organisation kan likväl påverkas positivt eller negativt av stressade individer. Stressen i 

arbetslivet påverkar anställdas arbetsprestation, vilket i sin tur påverkar organisationen. 

Anställda som är tillfreds med arbetssituationen håller en högre kvalitet-och produktivitetsnivå 

jämfört med missnöjda och stressade personer (George & Zakkariya, 2015). Uppskattningsvis 

kostar arbetsrelaterad stress organisationer i världen mer än 200 miljarder dollar i form av 

minskad produktivitet, frånvaro, sjukskrivning, vårdkostnader etc. (Simmons & Nelson 2001). 

En stressad arbetsplats kan innebära problem i form av ökad frånvaro, bristande engagemang, 

minskad produktivitet och en benägenhet att lämna organisationen (George & Zakkariya, 

2015). En liten mängd stress inom en organisation kan istället vara positivt då det ofta leder till 

ökad effektivitet och således förbättrar ekonomin (Garg & Yajurvedi, 2017). Kopplingar har 

hittats mellan positiv stress och arbetsprestation, fysisk hälsa och psykologiskt välbefinnande 

(Simmons & Nelson, 2007). Quick m.fl. (2003) tar i ännu mer och menar att positiv stress är 

avgörande för faktorer som tillväxt och utveckling. De definierade positiv stress som ”det 

friska, positiva, konstruktiva resultatet av stressfyllda händelser och stressreaktionen” (Ibid). 

Sammanfattningsvis så uppkommer stress genom en individs positiva eller negativa tolkning 

av en stressor. Samma stressor kan upplevas olika av olika individer och vi har alla olika 

toleransnivå för stressfyllda situationer. Stress är något subjektivt där orsak, upplevelse och 

reaktion kan skilja sig från person till person. Likväl som att stress kan upplevas obehagligt och 

leda till hälsobesvär kan det vara utvecklande i form av en lustbetonad ansträngning som verkar 

stimulerande och prestationshöjande (Levi, 2001). Vi kan, efter genomgång av tidigare 
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forskning, fastställa att stress har stor påverkan, både positiv och negativ, på individer och 

organisationer. 

1.3.   PROBLEMATISERING 

Banksektorn är ett område som de senaste åren förknippats med stress av diverse media och 

fackliga undersökningar (Finansförbundet 2016; Facket för försäkring och finans, 2013).  Dess 

arbetsmiljö är förknippad med stressande situationer som hög arbetsbelastning, krav, viktiga 

beslut och deadlines (Garg & Yajurvedi, 2017). Studier beskriver också hur stressen har ökat 

inom banksektorn de senaste två decennierna (Chen & Lien, 2008; Bajpai & Srivastava, 2004; 

George & Zakkariya 2015; Garg & Yajurvedi, 2017). Det är lätt att, utifrån dessa studier och 

undersökningar som benämner stress i sammanhang med ohälsa och sjukskrivning, enbart 

förknippa stressen i banksektorn med arbetsmiljöproblem och andra negativa utfall. Men många 

människor vill onekligen ändå jobba i banksektorn. Som beskrivet i bakgrunden söker sig 

många hit och till andra yrkesgrupper som innebär stressande situationer som exempelvis hög 

arbetsbelastning, stora arbetsrelaterade krav, stort ansvar och deadlines. För dessa människor 

kan situationerna rent av handla om ett utmanings- eller spänningssökande för att uppnå ett 

välbefinnande eller adrenalinrus. I ett sådant scenario är det ju faktiskt den positiva upplevelsen 

av stress de söker sig till. 

Men hur är det egentligen med begreppet stress? Vad associerar vi begreppet stress med? 

Forskning beskriver tydligt olika upplevelser av stress. Upplevelserna uppfattas både positivt 

och negativt och benämningarna varierar för att beskriva dessa. Exempelvis använder Selye 

(1976) benämningarna eustress och distress för att skilja på den positiva respektive negativa 

upplevelsen av stress. Begreppet stress blir med denna metodik ett samlingsbegrepp som 

innefattar både en positiv och negativ värdering. Om forskare som exempelvis Selye (1976) 

och McEwen (2013) beskriver stress använder de sig av ett prefix, exempelvis “eu” eller “di” 

eller ett beskrivande ord, exempelvis “positiv” eller “negativ”, för att urskilja betydelsen. Utan 

ett beskrivande ord har begreppet stress i sig inget värde. Värderar verkligen samhället i övrigt 

begreppet på samma sätt som forskningen? I vardagligt språkbruk, exempelvis i de fackliga 

undersökningarna vi nämnt tidigare, framstår det som om begreppet stress används för att 

beskriva negativ stress. Med största sannolikhet associerade även du som läsare “stress” i 

uppsatsens titel med något negativt. Begreppet kan alltså ha ett negativt värde i vardagligt 

språkbruk, men inte i forskningen. Här upplever vi en konflikt i användningen av begreppet.  
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Som nämnt i inledningen behandlas begreppet stress i huvudsak som en negativ konstruktion 

förknippad med obehagliga stressorer, en oförmåga att hantera situationen och negativa följder 

som exempelvis utbrändhet eller hjärt-och kärlsjukdomar (Hargrove m.fl., 2015). Men vad 

menas då med ett begrepps negativa konstruktion? Ehn och Arvidsson (1993) menar att 

konstruktivism innebär att något skapas och omskapas beroende på sammanhanget. Enligt 

social konstruktivism konstrueras innebörden av begrepp av människorna som använder 

begreppen, i den tid de används (Berger & Luckmann, 1966). Detta gör att innebörden av 

begrepp också kan förändras. Om begreppet stress i huvudsak benämns som ohälsa och i 

samband med exempelvis sjukskrivning kommer människor, enligt socialkonstruktivismen, 

också förknippa begreppet med dessa saker. Även stressforskningen har de tre senaste 

decennierna fokuserat på stressens negativa sidor och dess negativa, skadliga utfall (Hargrove 

m.fl., 2015). Richard Lazarus, som kanske är den forskare som starkast förknippas med det 

kognitiva synsättet på arbetsrelaterad stress där kärnan är att förstå att människor kan reagera 

olika på stressorer, fokuserade nästan uteslutande på negativa reaktioner. Han bekräftade att det 

fanns positiva reaktioner och gensvar men han, liksom de flesta stressforskare, har inte lagt sitt 

fokus på detta område (Ibid). Kan denna fokusering på stressens negativa reaktioner vara 

anledningen till att vi idag associerar begreppet stress med negativa följder som obehag och 

ohälsa? Har behandlingen av begreppet som främst associerat med negativa värden, bidragit till 

att samhället också förknippar det så? Kanske har begreppet bäddats in i negativa sammanhang 

och med tiden institutionaliserats med en negativ innebörd. Det finns ju uppenbarligen positiva 

upplevelser av stress. Just konstruktionen av begreppet stress ser vi som ett problem och detta 

är något vi vill belysa med denna studie. 

Stress är, enligt oss, ett aktuellt och relevant ämne i banksektorn men vi saknar kvalitativa 

undersökningar som visar hur människor i banksektorn upplever stress. En kvalitativ studie 

behövs inom detta område för att skapa en bättre förståelse för hur stressen kan upplevas i 

moderna, föränderliga yrken med stor informationsbearbetning. Det leder oss fram till studiens 

syfte. 
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1.4. SYFTE 

Syftet med studien är  

· Att förstå hur stress upplevs, med banksektorn som exempel. 

· Att utifrån ovanstående belysa problematiken kring begreppet stress. 

 

1.5. KUNSKAPSBIDRAG 

Banksektorn ligger i framkant gällande digitalisering och tekniska lösningar (Garg & 

Yajurvedi, 2017) och tillgången till information är enorm. Denna studies fördjupade kunskap 

om upplevd stress beskriver inte bara stressen inom banksektorn. Kunskapen kan vara lika 

givande för andra, liknande, kunskapsintensiva branscher med stor informationsbearbetning. 

Mycket tyder dessutom på att fler arbeten inom andra sektorer kommer att ha sådana 

karaktärsdrag i framtiden (Florén m.fl. 2016) och därför är den här studien extra viktig. I takt 

med att vi träder in i det moderna informationssamhället är det just kvalificerade yrken som är 

förknippade med stressande situationer som kan förväntas öka (Ibid). 

Vi behandlar även konstruktionen av begreppet stress. Tidigare forskning är begränsad vad 

gäller positiva reaktioner på stress (Simmons & Nelson, 2001) och vår studie borde således 

kunna bidra med fördjupad kunskap om stressens olika värden. Kanske kan studien, med 

banksektorn som hjälp, öppna upp för att i mindre omfattning betrakta stress som ett begrepp 

förknippat med negativa värden. 

Studien kan även säga oss hur det är att arbeta i banksektorn och vilka människor som söker sig 

till den här typen av intensiva yrken. 
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1.6 DISPOSITION 

KAPITEL 1 - INLEDNING 

Kapitlet inleds med en kort introduktion om stress och som presenterar begreppsproblematiken 

för läsaren. En bakgrund som beskriver stressfyllda och populära yrken, där banksektorn utgör 

ett exempel, leder in i tidigare forskning som redogör för olika upplevelser av stress. 

Problematiseringen som behandlar användningen av begreppet stress följs av studiens syfte och 

kunskapsbidrag.  

KAPITEL 2 - METOD 

Här presenteras genomförandet av denna studie. Kapitlet tar upp det vetenskapliga synsätt, 

metod, ansats och design som präglat studien. Därefter följer datainsamling, validitet och 

överförbarhet, källkritiska reflektioner, en etisk diskussion samt analysmetod. 

KAPITEL 3 - EMPIRI 

I detta kapitel presenteras resultatet av våra intervjuer som presenteras i form av sex 

personporträtt. Vi presenterar tre teman som vi identifierat utifrån mönster i våra respondenters 

berättelser.  Kapitlet innehåller även ett avsnitt med de citat från övriga fyra respondenter som 

vi funnit användbara. 

KAPITEL 4 - TEORETISK REFERENSRAM 

Vi har valt att lägga den teoretiska referensramen efter empirin för att vi anser att detta upplägg 

är mer i linje med en induktiv ansats. Det blir enklare för läsaren helt enkelt. I detta kapitel har 

vi sammanställts de teorier som vi anser vara relevanta för att kunna analysera det empiriska 

materialet.  

KAPITEL 5 - ANALYS 

Kapitlet inleds med en repetition av empirin i form av en tabell. Detta för att läsaren bättre ska 

kunna följa resonemangen i vår analys. Analysen är uppbyggt efter de tre teman som 

identifierats och under respektive rubrik jämförs empirin med tidigare forskning på samma 

område. Forskning som läsaren precis fått redogjord för sig i föregående kapitel. Analysen 

avslutas med en sammanställning av temana innan ett resonemang förs om konstruktionen av 

stress. Det sistnämnda avsnittet behandlar begreppsproblematiken. 
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KAPITEL 6 - SLUTSATS 

Studien avslutas med att vi besvarar vårt syfte, både i form av hur stress upplevs och 

problematiken kring begreppet stress. Slutsatsen följs av diskussion och bidrag, samt förslag på 

vidare forskning.   

KAPITEL 7 - REFERENSER 

KAPITEL 8 - BILAGOR 

Detta kapitel innehåller intervjuguiden som vi använt som bas under intervjuerna.  
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2. METOD 

2.1 VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

Det finns flera synsätt som beskriver hur forskare väljer att förhålla sig till verkligheten och 

människan. De mest grundläggande handlar om att se verkligheten som antingen objektiv eller 

subjektiv. Den objektiva verklighetssynen handlar om att verkligheten kan ses som en absolut 

sanning, alltså något som ter sig lika för alla människor (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Eftersom vi hade ett kunskapsanspråk gällande upplevelsen av stress behövde vi, till skillnad 

från det objektiva synsättet, en subjektiv syn. Det konstruktivistiska perspektivet menar att 

verkligheten är kollektivt konstruerad. Även om alla inriktningar inom konstruktivismen är 

överens om att verkligheten är konstruerad finns det oenigheter om vem som konstruerar den 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi har i denna studie valt att förhålla oss till social 

konstruktivism där individuella aktörers erfarenheter är centrala och verkligheten konstrueras i 

samspel mellan aktörerna och världen de lever i (Berger & Luckmann, 1966). För denna studie 

är detta av vikt eftersom vi inte kan förstå hur stress upplevs i banksektorn utan aktörernas 

subjektivitet. Individer har olika erfarenheter som medför att de kan uppleva saker på olika sätt. 

De sociala värderingar som skapats hos en individ till följd av detta kollektiva 

verklighetsskapande kan vara så djupt rotade att de inte bara påverkar en individs psykiska, 

utan också dennes fysiska, reaktioner (Berger & Luckmann, 1966). Vi anser att dessa argument 

stödjer det faktum att fenomenet stress omöjligt kan ha en enda betydelse eller tolkning. 

Som vi nämnde ovan tar vi avstånd från en objektiv verklighetssyn. Vi gör detta på grund av 

att forskning inom det objektiva synsättet ser på vetenskap som bestående av objektiva data 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). För denna studie är detta inte applicerbart då det är individernas 

egna subjektiva tolkningar av verkligheten som är essentiella. Vi har låtit oss influeras av 

hermeneutiken där just tolkningen är kärnan och likt konstruktivismen spelar upplevelsen här 

en stor roll (ibid). För att lyckas uppnå ny kunskap om upplevd stress som helhet har vi 

samtidigt behövt uppnå kunskap om dess delar, vilket enligt Ödman (2007) kan liknas vid 

förståelseprocessen inom hermeneutiken. 

Förförståelsen vi hade om upplevd stress var utgångspunkten vid de tidiga tolkningar som 

gjordes i denna studie och kunskapen om ämnet har sedan fördjupats genom pendlingen mellan 

del och helhet. Fokuset i denna studie ligger på hur individerna själva tolkar sin verklighet och 

vi författare har sedan gjort vår tolkning av detta. Våra tidigare erfarenheter har därmed haft en 

inverkan på studien och det är vår egna subjektiva tolkning som färgat hela processen. Enligt 
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Kvale (1997) är denna tolkningsprocess teoretiskt sett oändlig men vi har avslutat den när vi 

ansåg oss ha uppnått en tillräcklig kunskap för att besvara studiens syfte. 

2.2 KVALITATIV METOD 

Inför en undersökning måste det fastställas om studien ska vara av kvantitativ eller kvalitativ 

natur, även om det i vissa fall är fördelaktigt med en kombination av de två (Bryman & Bell, 

2013). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att kvantitativa undersökningar används för att 

statistiskt beskriva hur någonting ser ut eller för att förklara samband mellan vissa förhållanden. 

Det är något vi inte ämnar göra. Vidare beskriver Justesen och Mik-Meyer att kvalitativa studier 

är lämpliga vid beskrivningen av ett fenomen i dess kontext och att man med hjälp av 

sammanhanget kan få en ökad förståelse för det specifika fenomenet. För att förstå fenomenet 

stress behöver denna studie alltså vara av kvalitativ karaktär. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att den främsta skillnaden mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ metod ligger i synen på kunskap och verkligheten. Den kvantitativa metoden har en 

stark koppling till positivismen och dess objektiva syn på sanning, medan den kvalitativa 

metoden handlar om att tolka och försöka bilda sig en förståelse av ett fenomen. Den senare 

försöker inte bevisa en generell sanning. Eftersom vi ser verkligheten som konstruerad av 

aktörer samtidigt som deras subjektivitet är i fokus blir det självklart för oss att välja en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod tillåter dessutom en syn på kunskap där tolkning ses som 

giltig (Kvale, 1997). Det passar denna studie då vår förståelseprocess, inspirerad av 

hermeneutiken, bidrar till ny kunskap genom tolkning. 

2.3 INDUKTIV FORSKNINGSANSATS 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två primära utgångspunkter som forskare använder sig 

av när de ska ta sig an ett forskningsområde. Dessa är deduktion och induktion. En deduktiv 

ansats innebär att forskare utgår från teorin för att bygga hypoteser som sedan testas i empirin. 

Denna studie har istället haft sin utgångspunkt i empirin för att låta resultatet av insamlingen 

styra vilken teori som blir aktuell för analysen. Saunders m.fl. (2012) benämner det 

tillvägagångssättet som en induktiv ansats och menar att insamlingen av data i slutändan kan 

leda fram till ny teori inom området. 

Eftersom vi ville förstå respondenternas upplevelser skulle en deduktiv ansats, enligt oss, ha 

hämmat studien då hypoteser utvecklade från existerande och på förhand vald teori, hade gjort 

den alltför enkelspårig. Att vi har utgått från det empiriska materialet har alltså varit av stor 
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betydelse. Med det sagt vill vi ändå framföra att intervjufrågorna i datainsamlingen delvis 

influerades av tidigare stressforskning. Studien har därför fått en viss deduktiv karaktär även 

om den till övervägande del kan ses som induktiv. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) finns 

det ingen anledning till att den ena ansatsen måste utesluta den andra. 

Den stressteori vi startade med har fungerat som en kunskapsbas och under studiens 

framskridande har denna kunskap fördjupats genom pendlingen mellan empiri och teori, samt 

mellan del och helhet. 

2.4 FLERFALLSTUDIE 

Designen för denna studie klassificeras som fallstudie som, enligt Gummesson (Gustavsson, 

2004), är passande att använda vid studier som behandlar komplexa ämnen, vilket vi vill påstå 

att denna studie gör. Han tar även upp att forskare inom fallstudiebaserade undersökningar 

använder sig av ett eller flera olika fall för att undersöka ett särskilt fenomen. Fallstudierna är 

ett verktyg för att uppnå en djupare förståelse för fenomenet stress och dess konstruktion. Att 

vi använder oss av fallstudier motiveras av att stress upplevs och ter sig olika hos individer 

(Angelöw, 2002).  

Fallstudier är den forskningsdesign som bör användas vid undersökningar då forskare har 

intentionen att besvara frågor som hur och varför (Yin, 2007). Denna beskrivning sammanfaller 

väl med vårt syfte ”att förstå hur stress upplevs”. Att valet landar på flera fall är på grund av att 

en ensam individ inte kan hjälpa oss att förstå hur stress upplevs i banksektorn. 

2.5 DATAINSAMLING 

2.5.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Vi har valt att använda oss av intervjuer vid insamlingen av empiriska data. Som vi beskrivit är 

upplevelsen av stress väldigt personlig och kan skilja sig från individ till individ (Angelöw, 

2002). Detta gör kvalitativa intervjuer mest lämpade eftersom denna metod används när 

forskaren vill lyfta fram intervjupersonernas egna upplevelser och synsätt (Bryman & Bell, 

2013). 

Vid användning av intervjuer kan det vara fördelaktigt att låta intervjuerna ta olika banor för att 

få en bättre insikt i vad intervjuobjekten själva upplever som viktigt (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Att ställa öppna frågor och låta individerna besvara frågorna utifrån deras egna 

tolkningar tillåter intervjuaren att avvika från intervjuguider genom att ställa följdfrågor utifrån 

intervjuobjektens svar. För vår studie var det viktigt att låta individerna besvara frågorna fritt 
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för att få dem att berätta om vad de själva ansåg relevant när det kommer till upplevd stress i 

banksektorn. 

En semistrukturerad intervju utgår från en intervjumall med en uppsättning huvudfrågor som 

varje intervjuobjekt ska reflektera över och besvara (Bryman & Bell, 2013; Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Även om vi använt intervjuguiden som riktlinje har vi som intervjuare ändå haft 

friheten att ställa följdfrågor på oväntade och intressanta svar som uppkommit. Vi använde oss 

av en intervjuguide med ett antal huvudfrågor men en viss anpassning till varje individ gjordes 

under intervjuernas gång utefter deras svar och erfarenheter, precis som Kvale (1997) föreslår. 

Det innebar att frågorna till viss del kunde variera beroende på hur varje intervju fortgick. Det 

empiriska material vi sökte berörde individernas erfarenheter och upplevelser som aktörer i 

banksektorn. Vår ambition var att ställa öppna frågor som respondenterna med stor frihet kunde 

besvara på sitt eget sätt. Vi ville att intervjun skulle fokusera på det respondenterna tyckte var 

viktigt. Det innebar att vi ställde många “vad”, “hur” och “varför”- frågor. Intervjuguiden som 

använts går att hitta som bilaga. 

Totalt genomfördes tio intervjuer som alla ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Varje 

intervju pågick i cirka en timme och båda forskarna hade en aktiv roll. En av oss agerade 

huvudintervjuare och den andre antecknade samt ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att säkerställa att vi inte missade viktig information 

(Kvale, 1997). Detta gav oss även möjligheten att använda citat från intervjupersonerna vid 

framställningen av empirin. 

2.5.2. URVAL 

Ett mindre urval är att föredra för att få ett djup i intervjuerna och därmed en ökad förståelse 

(Patton, 1990). Det var en bra metod för oss eftersom vi ämnade öka förståelsen för upplevd 

stress. Men det ställde också ett ökat krav på urvalet för att hitta respondenter som var värdefulla 

för studien. De skulle väl spegla fenomenet vi ville undersöka. Av den anledningen valde vi ett 

målinriktat urval. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär det att leta upp respondenter som kan 

mycket om området och kan beskriva det för forskarna. I vårt fall innebar det att vi letat upp 

personer som med stor sannolikhet upplever stress. Vi sökte oss till banksektorn som visar 

tendenser på en högre grad av stress än andra delar av finansbranschen (Bunn m.fl., 2013). Garg 

och Yajurvedi (2017) menar att stress i banksektorn främst beror på hög arbetsbelastning och 

långa arbetsdagar. En pilotstudie har genomförts för att hjälpa oss i valet av yrken och 

arbetsplatser. 
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Pilotstudien utfördes på tre olika svenska banker genom telefonintervjuer med tre chefer med 

lång erfarenhet inom banksektorn. Senare blev även en av dem intervjurespondent. Med deras 

hjälp kunde vi säkerställa ett antal yrken som innebär långa arbetsdagar och hög 

arbetsbelastning och som senare blev föremål för vår undersökning. De berättade också att det 

i branschen finns en tydlig hierarki där de lite yngre och mindre erfarna arbetar fler timmar 

medan de mer seniora personerna har mer ansvar. Denna skillnad borde, enligt oss, ge upphov 

till olika upplevelser av stress. Av den anledningen kom vi fram till vikten av att välja personer 

som är så olika varandra till ålder, erfarenhet, yrkesroll och organisation som möjligt. Cheferna 

hjälpte oss även att komma i kontakt med personer inom samma organisation som skiljde sig åt 

i dessa faktorer. Något som kan liknas vid ett snöbollsurval, som innebär att en respondent 

hjälper forskarna att komma i kontakt med andra respondenter som kan vara relevanta för 

studiens syfte (Patton, 1990). 

Urvalet föll på tio olika personer, på tre olika avdelningar, på tre svenska banker av olika 

storlek. Valet av avdelningar föll på diskretionär förvaltning, corporate finance och debt capital 

markets. Avdelningarna som undersökts återfinns alla i storstadsområden.  

Urvalet har manipulerats för att skydda respondenternas identitet. 

2.6 VALIDITET OCH ÖVERFÖRBARHET 

För att säkerställa denna studies kvalitet har vi behövt ta hänsyn till dess validitet. Vi har låtit 

intervjupersonerna som deltagit i studien läsa igenom och godkänna empirin med syftet att på 

ett tillförlitligt sätt kunna giltighetsförklara materialet. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

beskriver validitet som ett mått på att forskarna har studerat vad de faktiskt ämnat att studera. 

Om vi ska kunna mäta denna studies validitet behöver därför resultatet spegla studiens syfte 

väl. Vi anser att det i högsta grad framgår hur stress upplevs i empirin. 

Bryman och Bell (2013) delar upp begreppet validitet i intern och extern validitet. Intern 

validitet handlar om överensstämmelsen mellan syftet och resultatet som vi nämnde ovan. Även 

studiens slutsatser ska vara väl motiverade och möjliga att koppla ihop med resten av studien 

(Bryman & Bell, 2013). Den interna validiteten har säkerställts genom att vi under hela studiens 

gång förhållit oss kritiska till tillvägagångssättet genom att diskutera flera valmöjligheter 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Extern validitet handlar istället om överförbarhet, alltså om studien kan generaliseras till andra 

områden (Bryman & Bell, 2013). Det kan vara svårt att se denna studie som generaliserbar för 
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en hel population, vilken kvalitativ forskning sällan heller ämnar vara (ibid). Vi ämnar dock 

finna en förståelse för hur stress kan upplevas inom moderna, kunskapsintensiva branscher med 

stor informationsbearbetning och har använt banksektorn som ett bra exempel på en sådan. 

Överförbarheten blir således möjlig till andra branscher med liknande karaktärsdrag där vår 

studie kan fungera som vägledning (Kvale & Brinkmann, 2014). Som tidigare nämnts, tyder 

även mycket på att fler yrkesgrupper kommer att ha sådana karaktärsdrag i framtiden (Floren 

m.fl. 2016). 

2.7 KÄLLKRITISKA REFLEKTIONER 

De primära källor som använts i denna studie är tio intervjuer samt tre telefonintervjuer. De 

senare ingick i pilotstudien. Det går att ställa sig kritisk till om vår insamlade empiri är hela 

sanningen när det gäller respondenternas upplevelser av stress. En brittisk studie som 

undersöker finansorganisationers attityd mot arbetsrelaterad stress beskriver hur kulturen på 

arbetsplatserna är en bidragande orsak till att individerna inte söker hjälp för stressproblem 

(Gyllensten m. fl., 2005). I en artikel i Dagens Nyheter (2017) framgår det även att det i Sverige 

är skambelagt med stressrelaterade problem i finansbranschen. Om det finns en brist på 

acceptans för negativ stress i banksektorn kan det vara ett känsligt ämne att beröra. Risken finns 

då att respondenterna inte delar med sig av de mest personliga bitarna. Detta behandlar vi 

ytterligare i studiens analys. 

Utöver det empiriska material som använts i studien har vi också samlat in teoretisk litteratur. 

Denna har inhämtats från elektroniska databaser och bibliotek som gjorts tillgängliga för oss av 

Linköpings universitet. Det faktum att universitet tillhandahållit denna access säkerställer, 

enligt oss, källornas kvalitet. 

2.8 ETISK DISKUSSION 

Stress handlar om en individs subjektiva upplevelse, vilket kan göra ämnet känsligt. Det är 

viktigt vid studier att ta hänsyn till respondenterna och att beakta individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att göra detta har vi i denna studie valt att förhålla oss till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att varje respondent ska bli informerad om vad studiens syfte är 

samt vilken roll de har i studien. Enligt samtyckeskravet ska de även bli informerade om att 

deltagande i studien är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när helst de vill 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa två krav har vi följt genom att redogöra för varje respondent 

om studiens syfte samt på vilka villkor deras deltagande sker. Respondenternas fick även 

godkänna att intervjuerna spelades in innan de påbörjades. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om respondenter ska hållas konfidentiella. 

Forskarna har ansvaret för att säkerställa att dessa uppgifter inte kommer i kontakt med någon 

obehörig (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa anonymiteten benämns respondenterna 

med en bokstav istället för deras egentliga namn. Eftersom snöbollsurvalet medförde att vissa 

av respondenterna var medvetna om varandras medverkan valde vi att endast göra 

personporträtt av sex av de tio respondenterna. Detta för att ytterligare säkerställa anonymiteten. 

De inspelade och transkriberade intervjuerna har förvarats säkert på lösenordskyddade datorer 

och nätverk. 

Nyttjandekravet behandlar problemet med att det insamlade materialet inte får användas till 

någonting annat än just studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har blivit 

informerade om att det insamlade materialet uteslutande kommer att användas i studiens syfte. 

Vi kommer även att radera det direkt efter studiens publicering för att säkerställa att 

nyttjandekravet uppfylls. 

2.9 ANALYSMETOD 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) påbörjas studiens analys i ett tidigt skede och processen 

pågår sedan parallellt med studiens fortskridande. För oss påbörjades analysen redan vid 

insamlingen av empirin. Efter varje genomförd intervju diskuterade vi vad innehållet kunde 

innebära för studiens syfte. Varje intervju transkriberades ordagrant från inspelningen för att ge 

oss en överblick av det empiriska materialet. Det har underlättat tolkningen av det. Eftersom 

studiens syfte handlar om att skapa förståelse för individernas upplevelser är det deras 

tolkningar som är viktiga, samtidigt som vår egna subjektiva tolkning spelat en stor roll vid 

analysen av materialet. Analysen har med andra ord påverkats av vårt sätt att se på verkligheten 

och vetenskapen. 

Datareducering är en analysmetod som konstant pågår då en kvalitativ studie genomförs och 

fortsätter till dess att studien är helt avslutad (Miles & Huberman, 1994). Vi började reducera 

det empiriska materialet efter transkriberingen för att förkasta sådant som inte skulle bidra till 

utarbetandet av slutsatsen. Efter detta ledde tydligt återkommande mönster hos individerna till 

kategorier som gav oss en bättre överblick av hur de upplever stress. Ur denna kategorisering 
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uppstod för oss tre teman som behandlas i studiens analyskapitel. Kvale och Brinkmann (2014) 

tar upp denna indelning av empirin och benämner den som tematisering. 

Nästa steg i analysprocessen är datapresentation och handlar enligt Miles och Huberman (1994) 

om att materialet ska presenteras på ett sätt som är strukturerat och tydligt. Vår presentation av 

empiri har därför gjorts i form av sex stycken personporträtt som alla följer samma struktur, 

vilket gör det enkelt för läsaren att följa. Porträtten innehåller individernas berättelser om hur 

det är att arbeta i banksektorn och här har vi fokuserat på det material som kunnat bidra till 

studiens syfte. Att endast sex personporträtt presenteras beror på att dessa personer tydligast 

beskriver de mönster vi lyckats urskilja från respondenterna. Ytterligare en anledning till 

exkluderingen av fyra personporträtt är för att säkerställa respondenternas anonymitet, vilket 

beskrivits mer ingående under Etisk diskussion. Vi har dock valt att inkludera citat från de fyra 

exkluderade respondenterna som berör de tre teman vi kunnat urskilja. I analysen, som är 

uppbyggd efter temana, jämförs empirin med tidigare forskning på dessa områden. Denna 

forskning är i huvudsak presenterad i den teoretiska referensramen. En sammanställning av 

temana leder in analyskapitlet i en diskussion som fokuserar på konstruktionen av stress. Utifrån 

detta har vi sedan dragit slutsatser, som är det sista steget i en analys (Miles & Huberman, 

1994). 
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3. EMPIRI 

I följande kapitel presenteras den empiri som samlats in från tio intervjuer i form av 

personporträtt. Vid utformningen av personporträtten har vi fokuserat på återkommande 

mönster hos individerna. Varje personporträtt inleds med en kort presentation av varje 

intervjuperson för att läsaren ska få en inblick i vilka som har deltagit i studien. Därefter 

presenteras deras berättelser, var för sig, om hur de upplever att det är att arbeta inom 

banksektorn. 

3.1 INTERVJUPERSON A 

Intervjupersonen, härefter benämnd som A, är en man mellan 45 och 50 år med fru och barn. 

Han är utbildad civilekonom i grunden och har arbetat i banksektorn i 25 år. 

Förväntningarna A hade gällande att arbeta i banksektorn handlade framförallt om mycket jobb 

och långa arbetsdagar, vilket han också upplever att det är. Han berättar att en vanlig vecka för 

honom innebär runt 60 arbetstimmar och då är inte kundaktiviteter eller hanteringen av 

arbetsrelaterade mail, som sköts hemifrån, medräknade. Arbetsmängden verkar aldrig ha haft 

en negativ påverkan på A, inte heller under åren då han arbetade som mest. 

”Vad var alternativet liksom, sitta hemma och glo?” (Intervjuperson A, 2017). 

Arbetet är, enligt A, alltid närvarande, oavsett om han är på semester eller barnens 

fotbollsträning. Han berättar att han arbetar även om han har hög feber eller influensa. Under 

sina 25 år i branschen har han endast haft två sjukskrivningsdagar och även valt att utnyttja 

semesterdagar istället för att sjukskriva sig. Han beskriver att detta är ett beteende som med 

åren etablerats och att det är ett sätt för honom att ha kontroll och strukturera upp arbetet. 

”Jag känner mig inte stressad av det på något sätt och jag är inte oumbärlig på något sätt men 

om jag städar undan det vet jag att det blir lugnare. Jag har liksom koll på läget då.” 

(Intervjuperson A, 2017). 

Att ha frihet i arbetet och kunna vara med och påverka är för A otroligt viktigt och enligt honom 

själv bidragande faktorer till att han stannat kvar i branschen i över 20 år. Han har utvecklat en 

förmåga att filtrera ut det som är väsentligt och det är aldrig någonting i arbetet som känns 

oöverkomligt. A berättar att han inte tycker om att bli tillsagd vad han ska göra utan trivs med 

att själv ta avgörande beslut, exempelvis rörande aktiemarknaden och förvaltningen som han 

har det yttersta ansvaret för. A kopplar själv ihop det med sin idrottsbakgrund och 
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tävlingsinstinkt, då han bland annat spelade fotboll på en relativt hög nivå. Tidigare såg han allt 

som en tävling och det var viktigt att alltid ha rätt och, som han uttrycker det, ”skriva det på 

näsan på folk”. Tävlingsinstinkten anser han vara en bra egenskap och någonting han har haft 

nytta av i alla sammanhang. Att arbeta inom en verksamhet där prestation lätt kan mätas är 

någonting han stimuleras av. Han har alltid haft höga krav på sig själv och sätter upp mål som 

han arbetar mot oavsett om det gäller arbete eller fritid. 

”Alltså det är skönt att ha ett mål, jag tycker livet blir ganska meningslöst om man bara är 

liksom.” (Intervjuperson A, 2017). 

A har ett stort intresse för arbetet och berättar att han går upp halv fem på morgonen för att läsa 

börsrelaterade nyheter, vilket han ser som egenintresse snarare än arbetstid. Kundaktiviteter 

utanför kontorstid är också det någonting han betraktar som nöje. Han har träffat många 

intressanta människor med otroligt intressanta arbeten under åren, bland annat kända profiler i 

svenskt näringsliv som han haft daglig kontakt med. Han tycker det känns meningsfullt att vara 

en del av deras situation och uppskattar den sociala delen som arbetet medför. Utöver detta 

beskriver han att löneutvecklingen var den främsta anledningen till att han sökte sig till 

banksektorn från början. 

”Så det ekonomiska syftet var nog det främsta syftet, att tjäna bra med pengar.” (Intervjuperson 

A, 2017). 

Arbetet är en väldigt stor del av A:s liv, och har alltid varit, men han trycker på vikten av livet 

vid sidan av arbetet. Även om det funnits stunder då familjen tyckt att hans arbete tagit för 

mycket tid känner han att de har haft förståelse för det. Vid tillfällen då han upplever att arbetet 

innebär en hög press lyfter han fram hur viktigt det är att vara tillfreds med privatlivet. Han 

berättar att han har mycket kvalitetstid med familjen när han inte är på arbetet då de åker på 

semestrar och idrottar tillsammans. 

”Det handlar ju lite om hur man har det privat liksom, om man lever i en lycklig relation och 

om barnen mår bra och sådana saker. Så det är ju en helhet kan man säga.” (Intervjuperson 

A, 2017). 

En annan faktor som hjälper A att hantera press är fysisk träning som han gör flera gånger i 

veckan. Det får honom att må bra och hjälper honom att göra sig av med negativa känslor. Han 

beskriver det som avkopplande då han får någonting annat att tänka på. 
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När A beskriver sin syn på stress i branschen tar han upp att människor på hans arbetsplats har 

mått dåligt och till och med ”gått in i väggen” med sjukskrivning som följd. Stressen har gått 

så långt att den även yttrat sig rent fysiskt. Han tror att krympande organisationer inom denna 

sektor är en faktor som bidrar till ökad stress för många. Anställda slutar på arbetsplatser men 

de ersätts inte, vilket leder till mer arbete för de som stannar kvar. 

3.2 INTERVJUPERSON B 

Intervjupersonen, härefter benämnd som B, är en kvinna mellan 25 och 30 år. Hon har sambo 

men inga barn. Hon har en master inom ekonomi och har arbetat inom banksektorn i två år. 

Det som drev B mot ett arbete i banksektorn var intresset som uppstod för de finansrelaterade 

delarna under studietiden. B var förberedd på att arbetet skulle kräva väldigt mycket tid och att 

hon skulle behöva prioritera arbetet framför livet vid sidan av många gånger. Enligt henne själv 

är de långa arbetsdagarna någonting som kännetecknar arbetet och det är inte ovanligt att det 

kan bli uppåt 100 arbetstimmar i veckan på kontoret. B tycker dock inte att de långa 

arbetsdagarna har en negativ påverkan på henne och återkommer till att hon var inställd på det. 

”Jag satt på intervjun för det här jobbet och då funderade jag och tänkte att det är värt det 

liksom.” (Intervjuperson B, 2017). 

Arbetsbelastningen varierar väldigt, och hon berättar att det stundtals är extremt mycket och 

ibland är det mer hanterbart. Det finns ändå stunder då det går överstyr och dessa upplever hon 

som jobbiga på grund av helgjobb och sena nätter som kan leda till sömnbrist. 

Tillgänglighet är typiskt för arbetet och även om B är på semester kan det betyda att hon får 

arbeta på distans. Hon berättar att ”det finns inget heligt privat”, för kunden ska de alltid vara 

tillgängliga, men att det inte är någonting som bekommer henne. Även vid sjukdom prioriteras 

arbetet och det tror B är ett problem som karaktäriserar banksektorn. Hon har själv aldrig varit 

sjuk under sin anställningstid, men berättar att kollegor arbetat trots att de varit sjuka. 

B beskriver att det finns en sida av arbetet som medför negativ press och att den uppstår i de 

situationer då känslan av kontroll försvinner. Exempel på detta är när direktiven är otydliga 

eller när tiden inte räcker till för att producera ett slutresultat hon är nöjd med. Hon berättar att 

hon inte känner någon stress över vetskapen om att ett projekt kommer att kräva mycket tid, 

men däremot när det finns en ovisshet kring tidsplan eller struktur. 
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”Det är just kontrollkänslan, när den försvinner så kan det bli jobbigt.” (Intervjuperson B, 

2017). 

Att kunna vara med och påverka och besluta inom projekten är någonting B föredrar, men den 

möjligheten är fortfarande begränsad på grund av hennes korta erfarenhet inom branschen. B 

trivs bäst med utmanande uppgifter och i roller då hon får ta mer ansvar och chansen att visa 

framfötterna. Standardiserade uppgifter undviker hon gärna då hon vill att arbetet ska vara 

utvecklande och meningsfullt för framtiden. 

”Det är väldigt varierande i hur utmanande jobbet är. Det finns uppgifter som ställer stora 

krav och så finns det uppgifter som är totalt hjärndöda.” (Intervjuperson B, 2017). 

B trivs mycket bra med sitt nuvarande arbete och talar om att kombinationen av att få utföra 

roliga uppgifter och att få bra betalt väger upp den negativa sidan som består av de långa 

arbetstiderna. Hon tror att arbetet är bra ur ett karriärperspektiv. 

”Att få lika utmanande uppgifter på en 45-timmarsvecka hade ju varit perfekt. Gärna med 

samma lön. Det blir ju en trade-off.” (Intervjuperson B, 2017). 

B berättar att arbetstiden inte utgör något problem i dagsläget eftersom hennes sambo har ett 

liknande arbete som kräver ungefär lika mycket tid. Hon tror att det skulle fungera mindre bra 

om de arbetade olika mycket. När hon kommer från arbetet känner hon ett starkt behov av att 

träffa mycket folk och därför läggs en stor del av fritiden på sociala aktiviteter med vänner och 

familj. 

3.3 INTERVJUPERSON C 

Intervjupersonen, härefter benämnd som C, är en man mellan 25 och 30 år. Han har sambo men 

inga barn. Han har en kandidatexamen inom ekonomi och har arbetat inom banksektorn i fyra 

och ett halvt år. 

C bestämde sig tidigt i utbildningen för att söka sig till banksektorn och såg av den anledningen 

till att få bra högskolebetyg. Det som lockade var till viss del en hög lön men framförallt var 

det utmaningen och bilden av att ett arbete i banksektorn innebar intensiva dagar. 

”Man såg framför sig ett liv där man ständigt är ute på äventyr, på resande fot, telefonsamtal 

och mycket möten.” (Intervjuperson C, 2017). 
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Även om den bilden enligt honom själv inte överensstämmer helt och hållet med hur det faktiskt 

är att arbeta i branschen så beskriver han att det som kännetecknar hans arbete är ett fartfyllt 

tempo med mycket att göra. Arbetstiden varierar väldigt och en vecka kan innebära allt från 45 

till 80 timmar. C trivs väldigt bra med sitt arbete och berättar att han tycker det är stimulerande 

i situationer då det är mycket att göra. Att arbetet skulle kräva mycket tid var han inställd på 

från första början. Trots att han alltid har datorn uppe någon gång under helgen har han lätt för 

att koppla bort tankarna från arbetet. 

”Arbetet finns alltid där någonstans men det stressar mig inte för fem öre.” (Intervjuperson C, 

2017). 

Han berättar att han är betydligt mindre påverkad av den negativa stressen nu jämfört med tiden 

då han jobbade som företagsrådgivare och att den största skillnaden är att han nu får arbeta mer 

ostört. Även om han lägger betydligt mycket mer tid på sitt nuvarande arbete upplever han att 

han kan styra över sitt arbete i en högre grad. För C är det otroligt viktigt med flexibilitet och 

att han kan påverka hur han strukturerar upp sin tid. Exempelvis är det sällan något problem att 

ta en lång lunch eller löprunda under arbetstid. Just löpning är någonting han försöker göra så 

ofta som möjligt. 

C upplever inte att arbetet går ut över hans privatliv och att han och hans sambo alltid har känt 

att det fungerar bra. Sambon lägger likt C ned mycket tid och energi på sitt arbete men de 

planerar och tar tillvara på den lediga tiden de har tillsammans. De är bra på att kommunicera 

gällande detta och det finns en ömsesidig förståelse. Fritiden präglas likt jobbet av att det oftast 

händer mycket och C ogillar helger där han och sambon inte har planerat in någon aktivitet. 

”Det händer sällan men jag tycker det är jäkligt trist när det är lite att göra.” (Intervjuperson 

C, 2017). 

C beskriver att han alltid vill att det ska hända saker och att han ständigt vill drivas framåt, både 

när vi diskuterar arbete och fritid. Han trivs med att ”gå runt och vara lite småstressad”. Att 

arbeta mot deadlines i olika projekt tycker C är både spännande och givande, och det passar 

honom utmärkt eftersom han är väldigt resultatorienterad. Han berättar att han älskar att ha höga 

krav och att lyckas nå upp till dem. Just tävlingsinstinkten anser han vara en viktig komponent 

för att lyckas i banksektorn som, enligt honom, karaktäriseras av att jobba mot ett slutmål. Han 

har ett tydligt karriärsfokus och dokumenterar alla projekt han är inblandad i för att kunna hålla 

sin chef underrättad. 
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”Det är för karriärens skull och för löneutvecklingens skull. Jag vill visa precis vad jag gör 

hela tiden. Jag vill inte sitta och jobba sena kvällar utan att det uppmärksammas.” 

(Intervjuperson C, 2017). 

Lönen är för honom en väldigt viktig del av arbetet i den mening att han inte på något sätt vill 

känna sig underbetald i förhållande till sin insats. Däremot är han tydligt med att pengar inte är 

det som driver honom utan det är utvecklingen och att anta nya utmaningar. 

När C beskriver sin syn på stress i branschen tar han upp ett exempel på en person som legat på 

sjukhus i flera dagar och blivit uppringd av sin chef som vill veta när denne kan återgå till 

arbetet. Han tar även upp ett exempel på en person som svimmat i taxin på vägen hem från 

arbetet. På sin egen arbetsplats märker han av den negativa stressen främst hos de människor 

som har yngre barn och försöker få livet där hemma att gå ihop. En deadline som innefattar en 

stor transaktion har en utsatt slutdag, oavsett om barnen är sjuka eller om någonting annat vid 

sidan av arbetet kräver närvaro. C tar upp att även om kollegor finns där för att stötta vid ett 

sådant tillfälle kan det ta lika lång tid att lägga över det på någon annan och informera den 

personen som att göra det själv. 

”Det där tror jag kan bli en trång sektor ibland.” (Intervjuperson C, 2017). 

3.4 INTERVJUPERSON D 

Intervjuperson, härefter benämnd som D, är en kvinna mellan 35 och 40 år med man och barn. 

Hon är utbildad civilekonom och har arbetat i banksektorn i nästan 15 år. 

Det som lockade D till banksektorn var chansen att få kombinera sin analytiska förmåga med 

intresset för siffror och framförallt aktiemarknaden. Hon var inställd på att ett arbete inom 

branschen skulle innebära långa arbetsdagar och tar upp hur mycket de vid rekrytering betonar 

detta. Juniora i branschen förväntas arbeta väldigt mycket och blir matade med nya uppgifter 

till följd av att det inte riktigt finns någon gräns. 

”För man ger ju upp sin frihet lite mer än vid kanske ett vanligt jobb då.” (Intervjuperson D, 

2017). 

Eftersom hon nu innehar en något mer senior roll arbetar hon betydligt mindre än i början av 

sin karriär. Arbetsdagarna sträcker sig nu oftast från klockan 9 till 18 på kontoret och först efter 

klockan 21 arbetar hon hemifrån om det behövs. Arbetstiden varierar mycket eftersom arbetet 

är projektbaserat och det kan vara svårt att planera hur mycket tid som kommer krävas i förväg. 
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Exempelvis kan en kund ringa och tidigarelägga ett möte som innebär att färre dagar finns till 

förfogande för att utföra samma arbete. 

Under de mer juniora dagarna när D arbetade i London la hon ned betydligt mer tid på arbetet 

och var ofta kvar på kontoret till midnatt. Hon berättar att även om det var otroligt mycket att 

göra så hade hon då varken man eller barn som väntade där hemma, vilket gjorde att hon alltid 

kände att hon kunde stanna kvar en timme till. Så länge det inte gick ut över sömnen var det 

hanterbart. D försökte under denna period ta sig till gymmet varje dag. Hon beskriver att det är 

viktigt för att orka med arbetet och tränar mycket även i dagsläget. 

”Om man är 25 och kanske inte har barn, vad gör man då en vanlig kväll, ska man träffa 

kompisarna på någon restaurang eller sitta hemma och kolla på tv? Eller vad gör man som 

egentligen är så himla värdefullt? Inte så jättemycket egentligen. Då tycker jag det är roligare 

att investera den tiden i karriären.” (Intervjuperson D, 2017). 

Hennes man har arbetat i samma bransch och D tycker att det är en viktig faktor och skulle 

tycka det var påfrestande med en partner som saknar förståelse för vad arbetet innebär. De 

stunder D upplever negativ stress är när hon bestämt något med familjen som hon inte hinner 

med. Hon tillägger att hon efter sina år inom banksektorn har lyckats skapa en bättre balans 

mellan arbete och privatliv och att det krävs för att få ihop det nu när hon har familj. Det är 

numera även lättare för henne att sköta arbetet på distans genom att ge input på sådant andra 

producerat. Att arbetet alltid finns där trivs hon med eftersom hon har koll på vad som händer i 

projekten och tycker den ovisshet som ibland uppstår känns jobbig. D lyfter även fram att 

ovissheten innan hon har strukturerat upp sina uppgifter och har en plan inför ett projekt kan 

vara påfrestande. 

”Innan man liksom hunnit sorterat sina tankar och gjort upp en plan, den osäkerheten är lite 

jobbig och ganska stressande, när man vet vad som på något sätt förväntas men man vet inte 

riktigt hur man ska nå dit än.” (Intervjuperson D, 2017). 

D uppskattar att arbetet är intensivt eftersom hon tycker om när det händer mycket. Att de 

kortvariga projekten är så pass viktiga för kunden gör att arbetet känns meningsfullt och viktigt 

för henne själv. Hon drivs också av exponeringen mot seniora personer hos bolagen de jobbar 

med som lyckats komma långt i karriären. Hon jämför det med ett tidigare arbete då denna 

exponering saknades. För henne är detta väldigt viktiga faktorer som motiverar henne att arbeta 
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hårdare. En annan faktor som driver D är känslan av att lönen faktiskt återspeglar hennes insats 

och att hon då har möjlighet att göra de saker hon vill på sin fritid. 

”För mig är det en kombination av det monetära och arbetsuppgifterna som gör att det är värt 

att jobba mycket och att man ändå alltid är uppkopplad och nåbar.” (Intervjuperson D, 2017). 

Hon beskriver sig själv som lite av en perfektionist och att hon stimuleras av känslan att leverera 

någonting som hon verkligen är nöjd med, vilket också gör att hon ibland lägger ned väldigt 

mycket tid. Hon tror att hennes tävlingsinstinkt och vilja att hela tiden visa sin bästa sida är 

något som gynnat henne karriärmässigt och att det är en viktig egenskap att ha i branschen. 

”Det är viktigt att känna att man vill göra saker bra och vill vara nummer ett. Att vilja tävla 

lite.” (Intervjuperson D, 2017). 

3.5 INTERVJUPERSON E 

Intervjupersonen, härefter benämnd E, är en man mellan och 45-50 år med fru och barn. Han 

har en examen i ekonomi och har arbetat i banksektorn i nästan 20 år. 

Det som attraherade E att välja ett yrkesliv i banksektorn hade framför allt med människorna i 

branschen att göra. Han nämner att det lockade att arbeta med kompetenta kollegor samt att få 

träffa och arbeta med höga chefer och styrelseordföranden i stora företag. Utöver detta var även 

kulturen en stor anledning till att han sökte sig till en karriär i banksektorn.  

”Sedan attraherades jag mycket av kulturen som fanns. Det är en ganska competitive miljö” 

(Intervjuperson E, 2017). 

Han beskriver att han, likt de som kommer in i banksektorn nu, var fokuserad och väldigt 

resultatorienterad. Just tävlingsinstinkt är en egenskap som han upplever kännetecknar 

människor i branschen, tillsammans med hög kompetensnivå samt förmågan att samarbeta. En 

vanlig arbetsdag består mestadels av möten och förhandlingar med kunder. Han träffar ofta 

styrelser och andra högt uppsatta människor i företag. Det som gjorde att han en gång i tiden 

valde en karriär i banksektorn tycker han fortfarande är spännande och väldigt stimulerande. 

Han återkommer igen till resultatfokuset och drivet och viljan att göra affärer. 

”Jag tycker fortfarande det är skitspännande att sitta och förhandla med någon köpare eller 

sitta och deala med folk. Du måste tycka det är spännande, coolt att sy ihop en affär och göra 

dealen.” (Intervjuperson E, 2017). 
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E beskriver att han trivs väldigt bra med sitt arbete. Han ställer höga krav på sig själv för att 

göra ett bra jobb, både för kunder och de personer han har personalansvar för. De få gånger 

arbetet är mindre roligt är när projekten inte går som han vill och han känner att han gör en 

kund besviken. Är det något som påverkar honom negativt och stressande är det just den biten 

eftersom han har det yttersta kundansvaret. Arbetsmängden varierar väldigt för E men 

vanligtvis är han på kontoret mellan klockan 9 och 18:30. Han anser inte att han jobbar mer än 

andra människor i hans ålder i andra kunskapsintensiva branscher utan tycker snarare att han 

kan vara väldigt flexibel. 

”Det finns inget att jag måste vara på kontoret. Jag kan ha telekonferens hemma lika gärna 

som här. I min ålder har jag alla möjligheter att vara med och påverka.” (Intervjuperson E, 

2017). 

Flexibiliteten tycker han är viktig för att få ihop livspusslet med familj och fritid. E beskriver 

att hans fru också har ett kvalificerat jobb och att de båda haft ett stort karriärfokus. Av den 

anledningen har det alltid funnits en förståelse och han har aldrig upplevt några påtryckningar 

hemifrån att det skulle ha varit för arbetsinriktat. Han tillägger dock att han träffade sin fru när 

han redan kommit en bit in i karriären och att det är något han tror underlättat relationen. 

Mycket av fritiden läggs på aktiviteter med familjen och han berättar att de reser väldigt mycket, 

framför allt till olika skidorter. Just skidåkning är hans främsta fritidsintresse men han lägger 

även tid på innebandy och styrketräning. När han var yngre var det hockey som gällde i en 

elitförening och det höll han på med till sena tonåren. E berättar att det nästan alltid är mycket 

aktivitet, både i arbete och på fritiden. Först efter klockan 22, kopplar han av genom att titta på 

film och serier. 

När vi diskuterar hur det är att arbeta inom banksektorn i allmänhet beskriver han att det 

periodvis är väldigt mycket arbete och att de mer juniora kan behöva jobba långt in på nätterna. 

Han tror dock inte att banksektorn är mer stressfylld än andra kvalificerade branscher. 

 

3.6 INTERVJUPERSON F 

Intervjupersonen, härefter benämnd som F, är en man mellan 25 och 30 år som har sambo men 

inga barn. Han har en kandidatexamen inom ekonomi och har arbetat inom banksektorn i nästan 

sex år. 
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Tidigt i karriären gjorde F ett internship i New York för att testa på rollen som börsmäklare. 

Det som lockade var bilden av ett fartfyllt arbete och F beskriver att han sökte sig dit eftersom 

han ”gillar att tävla och vinna och så”. Av samma anledning sökte han sig efter detta till 

banksektorn i Sverige. De enda förväntningar han hade, utöver detta, var att det skulle krävas 

hårt arbete. Under sin tid i banksektorn har det funnits perioder då han har arbetat så mycket 

som 100 timmar i veckan, men i dagsläget rör det sig vanligtvis om 50 – 60 timmar. Eftersom 

arbetet är projektbaserat finns det ändå tid för återhämtning. F ser de mest intensiva perioderna 

som tuffa men de kommer ändå med ett slutdatum. 

”Man jobbar väldigt hårt med en grej och sen när det är klart tar man det lite lugnt. Men så 

länge man ser ett slut på det så tycker jag det går bra.” (Intervjuperson F, 2017). 

F trivs väldigt bra med sitt arbete, men en nackdel är att han aldrig kan planera in något i 

veckorna utanför arbetet eftersom han då kan behöva ställa in. Han drar sig till och med för att 

planera in något på helgerna ifall arbetsrelaterade saker skulle dyka upp. Även om F fortfarande 

upplever detta som något negativt berättar han att det var värre under karriärens tidiga år. 

”Alltså när man var junior, då var det lite jobbigare för då kan du aldrig påverka någonting, 

eller mycket mindre.” (Intervjuperson F, 2017). 

F har svårt att släppa arbetet när han befinner sig utanför kontoret. Han kollar sin mail ”var 

tionde sekund” och går runt och funderar på vad han behöver göra nästa arbetsdag. Detta 

beteende tror han grundar sig i hans personlighet mer än arbetet i sig. Att alltid vara uppkopplad 

mot jobbet är inget som stör honom men han tror det är jobbigt för människor i hans närhet. 

Hans sambo, till exempel, tycker det är tråkigt att F arbetar så mycket men F känner ändå att 

sambon har förståelse för det. 

När F inte är på jobbet brukar han, utöver att umgås med sambon, lägga mycket tid på löpning 

och att träffa sina bröder som han har en nära relation till. Även om han skulle vilja lägga mer 

tid på dessa intressen tycker han att det fungerar bra som det är. F har en idrottsbakgrund som 

brottare och tävlade mycket inom sporten innan han klev in i arbetslivet. Han berättar om en 

tävling för gamla brottare som tog plats några veckor innan intervjun. När vi först frågar hur 

det gick på tävlingen är hans instinktiva svar att det gick dåligt, fast det snart framgår att han 

slutat på en andraplats. 

F har alltid haft höga krav på sig själv och beskriver sig själv som en människa som tävlar i det 

mesta och som gillar att arbeta hårt. Han beskriver att arbetet handlar mycket om att ”gå i mål” 
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och att arbeta hårt och arbetsgivarna är noga med att informera om att arbetet kommer att kräva 

mycket jobb under anställningsintervjuerna. Enligt honom är det en speciell typ av människor 

som arbetar i branschen. Känslan av tävling beskriver F som det bästa med arbetet och som en 

av hans drivkrafter utöver att få arbeta med stimulerande arbetsuppgifter och viljan att få nöjda 

kunder. 

”Det som absolut driver en är känslan av att stänga en affär. När du har jobbat stenhårt och 

sen när affären går i mål och alla är nöjda och det är den känslan som, alltså det är oslagbart. 

Det är som att träna stenhårt till en tävling och sen vinna.” (Intervjuperson F, 2017). 

Samtidigt som de höga kraven han har på sig själv känns motiverande kan de också kännas 

påfrestande då han vill prestera så bra som möjligt. Både för sin egen skull men också för sin 

arbetsgivare då han absolut inte vill höra att han utfört ett dåligt arbete. Utöver detta nämner 

han att en situation som han inte har full koll på känns påfrestande. Han tycker dock inte om 

när arbetet är detaljstyrt och trivs med uppgifter där han får ett stort ansvar eftersom det visar 

att de överordnade litar på hans kompetens. 

För F flyter fritid och arbete ihop vilket gör att han på ett sätt aldrig lämnar jobbet. Han är dock 

tydlig med att han inte skulle vilja byta arbete då han trivs väldigt bra med att arbeta nära andra 

företag och att få måluppfyllelsekänslan. 

”Nej jag trivs jättebra. Jag tycker det är jättekul att jobba med bolag och liksom fortfarande få 

den här transaktionskicken.” (Intervjuperson F, 2017). 

3.7 SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRI 

Utifrån det empiriska materialet har vi urskilt mönster som varit tydligt återkommande i 

samtliga personporträtt. Dessa mönster har delats in i tre teman: Work-life balance, Kontroll 

och Utmaning. 

Vi skulle utifrån empirin kunnat ta med ytterligare ett tema som har med meningsfullhet att 

göra. Det handlar mycket om hur givande respondenterna anser sitt arbete vara för dem själva 

som personer. Ett exempel är mönstret vi kan urskilja som innebär känslan av mening det ger 

att träffa profiler i svenskt näringsliv, högt uppsatta chefer och styrelsemedlemmar i kända 

företag. Att vara en del av deras situation. Denna meningsfullhet verkar bidra till en positiv 

känsla av status och välbefinnande och skulle således kunna vara en liten del i upplevelsen av 

stress. Vi anser dock att det handlar mer om hur de ser på sig själva och identitetsskapande, och 

har därför valt att utesluta detta tema från studien då det inte skulle bidra till studiens syfte.  
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3.8 EMPIRI FRÅN ÖVRIGA RESPONDENTER 

Under denna rubrik presenteras citat från respondenterna 7–10. Även om vi valt att inte göra 

personporträtt av dessa personer så har de bidragit med empiri som vi kan placera under våra 

teman och som vi använt i studiens analys. 

”Att vara tillgänglig hela tiden är ju självvalt också. Jag tycker bättre om att veta vad jag har att 

vänta mig snarare än att dyka upp på kontoret och det är kaos och jag inte vet var jag ska börja 

någonstans.” (Respondent G, 2017). 

”Första tiden i branschen jobbar du så många timmar att det blir att du lever genom jobbet, det 

enda du tänker på hela tiden. Man måste tycka det är kul för du kan liksom inte leva fullt ut för 

jobbet, motivera dig själv, snitta 90 timmars arbetsvecka, och tycka det är skittråkigt.” 

(Respondent H, 2017). 

”Det är en sjukt viktig grej. De som inte pallar trycket, det beror på att de missar träningen. De 

som klarar den första perioden ser till o träna.” (Respondent J, 2017). 

”Jag tror att många skulle må dåligt av att inte ha detta som yrke. Utan stressen skulle många 

inte jobba här.” (Respondent I, 2017). 

”Det är viktigt att vara metodisk och strukturerad i arbetet för att hantera komplexiteten och 

stressiga situationer. Jag blir mer komfortabel om jag har koll på läget” (Respondent H, 2017). 

”Det krävs en del av din familj och partner om du konstant ska vara available eller sätta dig på 

ett plan på en söndag liksom.” (Respondent I, 2017). 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi kommer att stödja vår analys på. Vi börjar med att 

gå igenom betydelsen av balansen mellan arbete och privatliv, hädanefter benämnt som work-

life balance. Därefter presenterar vi den, inom stressforskning, klassiska krav-kontroll- och 

stödmodellen. Sedan följer två avsnitt, Lazarus transaktionsmodell samt utmanande och 

hindrande stressorer, som ska hjälpa oss att analysera temat utmaning. Som vi kan se bygger 

den teoretiska referensramen på våra teman och är uppställd i samma ordning som 

analysavsnittet. 

4.1 WORK-LIFE BALANCE 

Empirin har visat att detta är ett viktigt område för våra respondenter och det har varit så 

återkommande att det blivit ett av våra teman. För att kunna analysera detta tema måste vi först 

gå igenom forskningen som beskriver balansen mellan arbete och privatliv. Forskningen 

beskriver även vilka upplevelser som kan bli följden av en bra respektive dålig balans.   

Att kombinera arbete och familj är en utmaning i ett modernt samhälle. Personer som tycker 

det är svårt att få tiden att räcka till och kraven att gå ihop mellan arbetet och privatlivet är 

oftare negativt stressade. (Hensing, 2013) En uppnådd balans mellan arbete och icke-arbete 

förväntas istället leda till tillfredsställelse och välbefinnande i livet (Rantanen m. fl., 2011). 

Tidig forskning på detta område använder benämningen work-family balance. Något som Clark 

(2000) beskriver som ett tillfredsställande och välfungerande arbets- och privatliv med 

minimala rollkonflikter. Denna forskning har länge inspirerats av rollstress-teorin som främst 

fokuserat på den negativa sidan av samspelet mellan arbete och familjeliv. Barnetts och Baruch 

(1985) visade att en bra kvalitet i respektive roll var relaterad till låga nivåer av rollkonflikter, 

rollöverbelastningar och ångest. 

Rollstress-teorin har baserats på två huvudhypoteser. Enligt konflikt-hypotesen kan flera roller 

med stora krav leda till påfrestningar och rollkonflikter eftersom individers resurser för att 

uppfylla dessa krav är otillräckliga. I förbättrings-hypotesen är kärnan istället att flera roller 

leder till fördelar i form av privilegier, status, personlig utveckling och energi vilket stärker en 

individs resurser och leder till ökad prestation (Rantanen m.fl., 2011). Tiedje m.fl. (1990) 

behandlade dessa hypoteser som självständiga enheter och menade att man kan uppleva båda 

dessa samtidigt. De kom fram till att, oavsett kombination av olika nivåer i dessa två enheter, 
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de som upplevde höga nivåer av rollkonflikt var de som också var minst nöjda med sin situation 

och mest deprimerade.  

På senare tid har forskningen bytt fokus mot det positiva samspelet och även behandlat roller 

utanför arbetet och familjelivet, och på så sätt blivit benämnt work-life balance (Jones m.fl., 

2006). Litteraturen är allmänt överens om att en balans mellan arbete och livet vid sidan av är 

viktigt för en individs psykiska hälsa. Självförtroende och en tillfredsställelse i livet kan vara 

indikatorer på en bra balans mellan arbete och andra roller i livet (Clarke, 2004; Marks & 

MacDermid, 1996). 

I en positiv rollbalans förhindras de rollkonflikter som kan rubba balansen innan de blir akuta 

genom att kraven i varje roll tas itu med i tid. Det handlar mycket om att vara effektiv och inte 

låta arbetstiden ta tid från privatlivet (Rantanen m. fl., 2011). En positiv balans kännetecknas 

av tendensen att engagera sig i varje roll med hängivenhet, uppmärksamhet och omsorg (Marks 

& MacDermid, 1996).  

En negativ rollbalans handlar istället om tillfälliga rollkonflikter som byggs upp på grund av 

individens likgiltighet gentemot rollrelaterade krav och uppgifter. Detta skapar ett ständigt 

tillstånd av ouppfyllda krav. Det kan exempelvis handla om att undvikandet av privatlivsansvar, 

som att ta hand om barnen eller utföra hushållssysslor, resulterar i dagliga 

meningsskiljaktigheter vilket i sin tur kan påverka arbetsprestationen på grund av ett försämrat 

humör (Rantanen m. fl., 2011). En negativ balans kännetecknas av tendensen att engagera sig i 

roller med cynism, apati och låg ansträngning. 

Nyare forskning kan klassificeras inom två olika synsätt. Det övergripande synsättet som 

innebär en persons allmänna uppfattning med avseende på hela dennes livssituation och 

komponent-synsättet som består av flera aspekter som ger balans och mening (Grzywacz & 

Carlson, 2007). Greenhause m.fl. (2003) menar i enighet med det senare synsättet att work-life 

balance består av tre balansdimensioner, tid, engagemang och tillfredsställelse. De undersökte 

om lika mängd tid, engagemang och tillfredsställelse är bättre för en individ än en obalans till 

förmån för antingen jobbet eller privatlivet. Resultatet visade att de som ansåg sig ha den högsta 

livskvaliteten var de som investerade mer i privatlivet än i arbetslivet. 
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4.1.1 TRÄNING 

Träning är ingen faktor som vi hittar i forskning om work-life balance. Vi har dock valt att 

lägga in betydelsen av träning under detta tema för att vi har märkt att våra respondenter lägger 

relativt mycket av sin fritid på detta. Forskningen antyder också att de som tränar regelbundet 

har en bättre förmåga att hantera negativ stress än andra. Individer som regelbundet motionerar 

rapporterar också ett större psykiskt välbefinnande jämfört med individer som inte motionerar. 

Regelbunden träning har också visat sig ha en positiv effekt på förväntningar och agerande i 

olika situationer (Jonsdottir & Börjesson, 2013) 

4.2 KRAV-KONTROLL-STÖDMODELLEN  

Denna modell används främst i analysen av kontroll-temat då vi bland annat diskuterar om 

modellens ideala arbetssituation är den ideala arbetssituationen i banksektorn.  

Karasek och Theorell utvecklade tillsammans krav-kontroll-stödmodellen som är en 

psykosocial arbetsmiljömodell. Dess syfte är främst att reda ut orsaker till arbetsmiljöproblem 

och stressrelaterade problem som exempelvis utmattning och depression. De menar att känslan 

av negativ stress förklaras utifrån de tre faktorerna krav, kontroll och stöd (Karasek & Theorell, 

1990).  

4.2.1 KRAV  

Krav består enligt Karasek & Theorell (1990) av den psykologiska påfrestning som anställda 

upplever vid utförande av arbetsuppgifter. Denna arbetsbörda kan vara i form av ett högt tempo 

eller svåra arbetsuppgifter. Exempel kan också vara olika tidskrav, som deadlines, hur många 

rapporter som måste lämnas in under veckan och liknande. Karasek (1979) själv medger dock 

att det kan vara svårt att definiera vad som innefattas i begreppet krav i modellen. 

Allvin m.fl. (2006) tar upp att negativ stress upplevs om kraven är högre än vad individen klarar 

av att hantera. Likväl kan negativ stress uppstå hos individen när denne känner att kraven som 

ställs är för låga. Den anställde känner sig då understimulerad och upplever att 

utvecklingsprocessen avstannar.    

4.2.2 KONTROLL  
Kontroll handlar om individens medinflytande över sina arbetsuppgifter och arbetsmetoder. När 

individen har kontroll över sin arbetssituation finns en känsla av beslutsutrymme. 

Beslutsutrymme kan sedan delas upp i två grundkomponenter, ”kontroll i arbetet” och ”kontroll 

över arbetet” (Karasek & Theorell, 1990). 
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Kontroll i arbetet innefattar individens möjligheter att påverka vad som ska göras i det egna 

arbetet samt hur det ska göras. Exempelvis att den anställde själv kan bestämma när den ska ta 

lunch eller om den vill sköta arbetet hemifrån. Kontroll över arbetet handlar istället om att den 

anställde har möjlighet att vara med vid beslutsfattande och att denne har ett medinflytande i 

organisationen (ibid).  

4.2.3 STÖD  

Med stöd menar Karasek & Theorell (1990) det sociala stödet en individ upplever på 

arbetsplatsen. Det sociala stödet beskriver de som goda relationer dels mellan anställda, dels 

mellan anställda och chefer. Socialt stöd delas sedan upp i två separata delar, emotionellt och 

instrumentellt stöd.  

Emotionellt stöd behandlar den känslomässiga delen där individers personliga sidor framhävs 

och är av betydelse. Här kan det handla om att det på arbetsplatsen upplevs vara en god 

stämning eller att det finns förståelse för att någon har en dålig dag. Instrumentellt stöd däremot 

handlar om att individerna hjälper varandra på arbetet genom att exempelvis avlasta eller 

vägleda varandra i arbetet. Upplever en individ ett lågt stöd på arbetsplatsen kan negativ stress 

öka (Karasek & Theorell, 1990). 

4.2.4 MODELLEN I KORTHET 

En viktig sak att ha i åtanke med denna modell är att höga krav i arbetet inte leder till negativ 

stress på egen hand. Det är när dessa krav existerar i kombination med en låg grad av kontroll 

som negativ stress riskerar att uppstå (Karasek, 1979). Från början ingick inte stöd i modellen 

utan lades till senare som en tredje dimension. Karasek & Theorell (1990) anser att krav och 

kontroll som faktorer är mer oberoende än stöd, som mer ses vara komplement till dessa två. 

Just brist på kontroll tycks enligt många inom stressforskning vara den centrala faktorn när det 

kommer till hälsoproblem på arbetsplatser (Widmark, 2005). 

För att förklara krav-kontroll-stöd-modellen används vanligtvis fyra olika kombinationer som 

beskriver individens arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990): 

· Den första situationen benämns som ”aktivt arbete” och innebär att individen upplever 

höga krav samtidigt som denne har en hög grad av kontroll. Denna situation kan leda 

till positiva psykologiska resultat som ett ökat självförtroende och arbetsglädje 

(Karasek, 1979). 
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· När en individ har en hög grad av kontroll samt upplever att låga krav ställs på denne 

benämns arbetssituationen som ”avspänd”. Arbetet i denna situation karaktäriseras av 

ett lugnt tempo där individen själv kan fatta beslut (Karasek, 1979). För en individ anses 

detta vara den ideala situationen om även ett högt socialt stöd ingår (Karasek & Theorell, 

1990).  

· Om en individ istället har en låg grad av kontroll i kombination med låga krav kallas 

arbetssituationen för ”passivt arbete”. Det kan leda till en känsla av uppgivenhet och 

tristess (ibid). 

· Den fjärde arbetssituationen benämns som ”spänt arbete” och innebär en situation där 

individen upplever en låg grad av kontroll samtidigt som höga krav ställs på denne. Har 

individen dessutom ett lågt socialt stöd i denna situation kallas den för ”iso-spänd”. 

Detta anses vara den mest påfrestade situationen samt den vanligaste orsaken till negativ 

stress då individen upplever en kombination av isolerat och spänt arbete (Karasek & 

Theorell, 1990). Även Levi (2001) menar att spänt arbete bidrar till negativ stress och 

förslitning. 

 

4.3 LAZARUS TRANSAKTIONSMODELL 

Denna modell sammanfaller väl med vårt sätt att se på stress, nämligen att det är en individs 

subjektiva upplevelse som avgör vilket värde stress får. Den används alltså för att analysera hur 

studiens respondenter upplever stress och används främst i analysens avsnitt ”utmaning”. I 

modellen ingår vad som kallas primära och sekundära tolkningar, men vi kommer i denna studie 

endast att fokusera på den primära tolkningen som behandlar individens bedömning av en 

situation (Lazarus & Folkman, 1984).  

Transaktionsmodellen tar utgångspunkt i att ingen komponent på egen hand definierar stress 

eftersom varje komponent måste ses rationellt som en del av en alltmer komplex process där 

stressen uppstår. Stress är enligt modellen ingenting som går att finna enbart hos individen och 

heller inte enbart i miljön, utan uppstår i interaktionen mellan de två elementen (Dewe m.fl., 

2012).  

Lazarus transaktionsmodell baseras på antagandet att stress kan definieras som fysiologiska och 

psykologiska reaktioner som uppstår i interaktionen mellan individen och omgivningen som 

leder till förändringar i beteendet (Dewe m.fl., 2012). En individs upplevda känsla av stress 

avgörs av dennes tolkning av situationen. Denna tolkning kan sedan delas in i tre olika 
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kategorier: om situationen är positiv, om den anses irrelevant, eller om den tolkas som 

stressande (Lazarus & Folkman, 1984).  

En situation som tolkas som positiv innebär att situationen bidrar till ett fortsatt välbefinnande 

hos individen eller till och med ökar det. Situationen kan upplevas som positiv även om 

situationen faktiskt inte är vad den verkar. Denna illusion försvinner dock med tiden men kan 

lämna individen med skuldkänslor och ångest över att ha misstolkat situationen (ibid). 

Om en situation bedöms som irrelevant innebär det att individens välbefinnande inte påverkas 

av den specifika situationen, varken positivt eller negativt. Enligt Lazarus är det viktigt för 

individens anpassningsförmåga att kunna särskilja relevanta signaler i sin omgivning från 

irrelevanta. Med denna självmedvetenhet kan individen identifiera när det är nödvändigt att 

förbereda sig och när det inte är det (ibid). 

Situationer som tolkas som stressande uppstår när individen uppmärksammar att någonting står 

på spel. De stressade situationerna delas sedan in i ytterligare tre underkategorier: Skada/förlust, 

hot, eller utmaning (Lazarus, 2001).  

Uppfattas situationen som skada eller förlust innebär det enligt modellen att någonting redan 

har skett. Exempel på detta kan vara att individens mål eller självförtroende har tagit skada. Ett 

annat exempel kan vara att individens förmåga att prestera på samma nivå som vanligt gått 

förlorad. När det gäller situationer som uppfattas som hot för individen kan det likt tidigare 

situation röra sig om skada eller förlust, men med undantaget att det ännu ej inträffat. Detta på 

grund av att en skada eller förlust för med sig negativa konsekvenser i efterhand. (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

Sista situationen som bedöms som stressande handlar om utmaning och det är den situationen 

vi kommer att fokusera på i analysen. Även en utmaning kan liknas vid en hotfull situation i 

den mening att individens kapacitet att hantera den uppkomna situationen aktiveras. Dock 

skiljer sig utmaningen från hotet genom att utmaningen mynnar ut i positiva känslor, som 

upprymdhet och spänning, då individen fokuserar på nyttan som situationen kan resultera i. Den 

hotfulla tolkningen däremot leder till negativa känslor eftersom fokuset i denna situation 

hamnar på vilken skada som kan komma att ske (ibid). Lazarus (1984) tar även upp att en 

individ kan tolka en situation både som utmanande och hotfull när det finns någonting att vinna 

på situationen samtidigt som den kan medföra en negativ aspekt. Ett bra exempel på detta är en 

arbetsbefordran som kan medföra löneförhöjning men på samma gång ökade krav och en högre 
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arbetsbörda. Här får individens förmåga att hantera och se på situationen stor betydelse, 

eftersom en hög förmåga tillsammans med ett positivt synsätt kan förhindra att tolkningen blir 

någonting annat än utmanande (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

4.4 UTMANANDE OCH HINDRANDE STRESSORER 

Vi kan öka förståelsen för jobbrelaterade krav som, enligt Cavanaugh m.fl. (2000), antingen 

uppfattas som utmanande eller hindrande. Empirin har visat att många situationer upplevs 

utmanande i banksektorn. Av den anledningen behöver vi förstå vad en utmanande stressor 

innebär.  

I början av 2000-talet dök ett nytt synsätt upp för att värdera arbetsrelaterade stressorer. Detta 

synsätt karaktäriseras av att stressorer behandlas som arbetsrelaterade krav. Cavanaugh m.fl. 

(2000) klassificerade arbetsrelaterade stressorer som antingen utmanande eller hindrande. Med 

utmanande stressorer menar de krav som främjar en känsla av uppfyllelse och utmaning på 

arbetsplatsen. Dessa leder till positiva utfall och stress från utmanande krav är förknippade med 

måluppfyllelse och personlig utveckling. Hindrande stressorer leder till negativa utfall och 

beskrivs som krav som stör individens förmåga att uppnå mål relaterade till personlig 

utveckling. De visade med sin studie att stress från utmanande krav förknippades med 

arbetstillfredsställelse. Utifrån detta identifierade Podsakoff m.fl. (2007) fyra typer av 

utmanande krav. Dessa var arbetsmängd, tidspress, komplexitet och ansvar. Han tillägger att 

dessa utmanande krav kan, vid extrema nivåer, både enskilt och tillsammans, leda till negativa 

upplevelser i form av exempelvis vantrivsel. Anställda som är engagerade i sitt arbete och 

upplever höga nivåer av välbefinnande och engagemang är mer benägna att bedöma framtida 

krav som utmanande snarare än hindrande (Hargrove m.fl. 2015). 

 

 

  



37 

 

5.  ANALYS 

Empirin har, som tidigare nämnts, delats in i tre teman. I tabellen nedan ser vi dessa 

tillsammans med exempel på varje respondents upplevelse av respektive tema. Detta för att 

läsaren ska få en repetition samt en tydlig överblick över empirin och enklare kunna följa 

resonemangen vi för i studiens analys. Varje tema analyseras separat där vi sammankopplar 

det empiriska materialet med teori från vår referensram. En jämförelse görs för att visa på 

likheter och skillnader mellan teori och empiri. Därefter följer en sammanställning av temana 

för att skapa ett helhetsperspektiv. Kapitlet avslutas med en diskussion som fokuserar på 

konstruktionen av stress. När vi vet hur stress upplevs i banksektorn kan vi också diskutera 

innebörden av begreppet. 

 

Work-life balance Kontroll Utmaning

A

”Det handlar ju lite om hur man har 

det privat liksom, om man lever i en 

lycklig relation och om barnen mår 

bra och sådana saker. Så det är ju 

en helhet kan man säga.”

Han beskriver att detta (att alltid vara 

uppkoppla mot jobbet) är ett 

beteende som med åren har 

etablerats och att det är ett sätt för 

honom att ha kontroll och strukturera 

upp arbetet.

”Alltså det är skönt att ha ett mål, jag 

tycker livet blir ganska meningslöst 

om man bara är liksom."

B

Under anställningsintervjuerna har 

det informerats om hur mycket tid 

och kraft som jobbet kräver. ”Jag 

satt på intervjun för det här jobbet 

och då funderade jag och tänkte att 

det är värt det liksom.” Hon berättar 

att ”det finns inget heligt privat”, för 

kunden ska de alltid vara tillgängliga

Hon berättar att hon inte känner 

någon stress över vetskapen om att 

ett projekt kommer att kräva mycket 

tid, men däremot när det finns en 

ovisshet kring tidsplan eller struktur. 

”Det är just kontrollkänslan, när den 

försvinner så kan det bli jobbigt.”

B trivs bäst med utmanande 

uppgifter och i roller då hon får ta 

mer ansvar och chansen att visa 

framfötterna. ”Det är väldigt 

varierande i hur utmanande jobbet 

är. Det finns uppgifter som ställer 

stora krav och så finns det uppgifter 

som är totalt hjärndöda.” 

C

C upplever inte att arbetet går ut över 

hans privatliv och att han och hans 

sambo alltid har känt att det fungerar 

bra. Sambon lägger likt C ned 

mycket tid och energi på sitt arbete 

men de planerar och tar tillvara på 

den lediga tiden de har tillsammans.

Även om han lägger betydligt mycket 

mer tid på sitt nuvarande arbete 

upplever han att han kan styra över 

sitt arbete i en högre grad. För C är 

det otroligt viktigt med flexibilitet och 

att han kan påverka hur han 

strukturerar upp sin tid

Det som lockade var till viss del en 

hög lön men framförallt var det 

utmaningen och bilden av att ett 

arbete i finanssektorn innebar 

intensiva dagar. ”Man såg framför 

sig ett liv där man ständigt är ute på 

äventyr, på resande fot, 

telefonsamtal och mycket möten.”

D

Juniora i branschen förväntas arbeta 

väldigt mycket och blir matade med 

nya uppgifter till följd av att det inte 

riktigt finns någon gräns. ”För man 

ger ju upp sin frihet lite mer än vid 

kanske ett vanligt jobb då.”

”Innan man liksom hunnit sorterat 

sina tankar och gjort upp en plan, 

den osäkerheten är lite jobbig och 

ganska stressande, när man vet 

vad som på något sätt förväntas 

men man vet inte riktigt hur man 

ska nå dit än.”

”Det är viktigt att känna att man 

vill göra saker bra och vill vara 

nummer ett. Att vilja tävla.”

E

Flexibiliteten är viktig för att få ihop 

livspusslet med familj och fritid. 

Hans fru har också ett kvalificerat 

jobb och båda har ett stort 

karriärsfokus. Av den anledningen 

har det alltid funnits en förståelse 

och han har aldrig upplevt några 

påtryckningar hemifrån att det skulle 

ha varit för arbetsinriktat.

”Det finns inget att jag måste vara 

på kontoret. Jag kan ha 

telekonferens hemma lika gärna 

som här. I min ålder har jag alla 

möjligheter att vara med och 

påverka.”

”Sedan attraherades jag mycket av 

kulturen som fanns. Det är en 

ganska competitive miljö”. Han 

beskriver att han, likt de som 

kommer in i banksektorn nu, var 

fokuserad och väldigt 

resultatorienterad.

F

F trivs väldigt bra med sitt arbete 

men en nackdel är att han aldrig kan 

planera in något i veckorna utanför 

arbetet eftersom han då kan behöva 

ställa in. Han drar sig till och med för 

att planera in något på helgerna ifall 

arbetsrelaterade saker skulle dyka 

upp.

Han nämner att en situation som 

han inte har full koll på känns 

påfrestande.                                                         

"Alltså när man var junior, då var det 

lite jobbigare för då kan du aldrig 

påverka någonting, eller mycket 

mindre.”

”Det som absolut driver en är 

känslan av att stänga en affär. När 

du har jobbat stenhårt och sen när 

affären går i mål och alla är nöjda 

och det är den känslan som, alltså 

det är oslagbart. Det är som att 

träna stenhårt till en tävling och sen 

vinna.”

Tema
Respondent
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5.1 WORK-LIFE BALANCE 

Det är lätt att utifrån den insamlade empirin urskilja detta tema. Ett tydligt mönster i empirin är 

det stora antalet timmar jobbet kräver av respondenterna. Att kombinera arbete och privatliv 

kan därför vara en utmaning i banksektorn. 

Litteraturen är allmänt överens om att en balans mellan arbete och livet vid sidan av är viktigt 

för en individs psykiska hälsa. Vad innebär då en bra respektive en dålig balans? Hensing 

(2013) menar att personer som tycker det är svårt att få tiden att räcka till och kraven att gå ihop 

mellan arbetet och privatlivet ofta är negativt stressade. Rantanen m.fl. (2011) fokuserar endast 

på tiden och menar att en bra rollbalans handlar mycket om att inte låta arbetstiden ta tid från 

privatlivet, alltså att hålla isär arbete och fritid. Våra respondenter låter dock arbetet ta väldigt 

mycket tid. Inte bara i form av arbetstid på kontoret, som kan innebära allt från 50–100 

timmar/vecka, utan också på kvällar, helger och semestrar låter de arbetet flyta ihop med 

fritiden. Detta ger respondenterna tydliga exempel på när de berättar att de alltid är tillgängliga 

via telefon, mail eller till och med för att åka in till kontoret. Detta borde, enligt Rantanen m.fl. 

(2011), inte känneteckna en bra rollbalans. Det viktiga är dock hur balansen upplevs för våra 

respondenter och det återkommer vi till. 

Barnets och Baruch (1985) visade att en bra kvalitet i respektive roll var relaterad till låga nivåer 

av rollkonflikter och rollöverbelastningar. Det är lätt att utifrån respondenternas arbetstid och 

tillgänglighet argumentera för en rollöverbelastning till förmån för arbetet. Det verkar, trots 

detta, sällan finnas någon konflikt mellan arbetet och privatlivet. Samtliga respondenter 

beskriver hur de har en förstående partner som ofta har ett liknande arbete. Rollkonflikter verkar 

undvikas genom stöd hemifrån som gör att de känner att de kan lägga mycket tid på arbetet. 

Hade empirin sett annorlunda ut om vi fått tala med personer som haft en annorlunda situation 

med mindre stöd hemifrån? Troligen. Här ska vi vara noga med att ta hänsyn till vilka 

respondenter som deltagit i denna studie. De säger också själva att de tror att det skulle fungera 

mindre bra om inte förståelsen fanns eller om det fanns en tydlig skillnad i arbetsmängd mellan 

dem och partnern. 

Stöd är en viktig faktor för att undvika negativ stress (Karasek &Theorell, 1990). Av den 

anledningen finns stöd som en variabel i krav-kontroll-stödmodellen. I modellen begränsas 

dock stöd till stödet en individ upplever på arbetsplatsen mellan anställda och chefer. Våra 

respondenter trycker snarare på vikten av stöd hemifrån. Vikten av att ha en förstående partner 

och ett fungerande liv vid sidan av. Vi anser det vara väl simpelt att begränsa stödet till 
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arbetsplatsen i form av kollegor och chefer. Vi vill snarare lyfta fram vikten av en fungerande 

helhet i livet, likt det övergripande synsättet inom work-life balance- forskning som innebär en 

persons allmänna uppfattning med avseende på hela livssituationen.  

”Det handlar ju lite om hur man har det privat liksom, om man lever i en lycklig relation och 

om barnen mår bra och sådana saker. Så det är ju en helhet kan man säga.” (Intervjuperson 

A, 2017). 

Forskningen på detta område har, som nämnt i referensramen, länge inspirerats av 

rollstressteorin som främst fokuserat på det negativa samspelet och konflikten mellan arbete 

och icke-arbete som kan leda till påfrestningar (Rantanen m. fl., 2011). Visst kan vi utifrån 

empirin hitta sådana konflikter. F, till exempel, drar sig för att planera in någon i veckorna, och 

ibland även helgerna, av rädsla för att jobbet ska komma emellan och han ska tvingas ställa in. 

Dessa konfliktupplevelser är dock inte speciellt återkommande bland respondenterna vilket 

beror delvis på partnern som arbetar på ett liknande sätt, delvis på att de tillsammans planerar 

och tar tillvara på den lediga tid som finns. En annan anledning till att konfliktupplevelserna 

blir få kan bero på att de är väldigt medvetna från början om vad som förväntas av dem i jobbet. 

Under anställningsintervjuerna har det informerats om hur mycket tid och kraft som jobbet 

kräver och därför har respondenterna på sätt och vis själva valt situationen. Kanske är de så 

medvetna om att de behöver åsidosätta saker privat för att arbeta här att det inte verkar störa 

dem så mycket. 

”Jag satt på intervjun för det här jobbet och då funderade jag och tänkte att det är värt det 

liksom.” (Intervjuperson B, 2017). 

Vi kan även urskilja strukturen gällande upplägg av arbetstid kontra privatliv under karriärens 

gång. Som junior medarbetare arbetas det betydligt fler timmar och att denna tid är ganska 

jobbig är de genomgående överens om. Samtidigt är de tydliga med att de valt att lägga tiden 

på jobbet under denna period. Eftersom de så tydligt är införstådda med vad som krävs innan 

de tar jobbet, anser vi att man ska akta sig för att betrakta människorna i banksektorn som offer 

för en dålig arbetsmiljö. De som jobbar här är medvetna om hur jobbet fungerar och vad som 

krävs, och de väljer att ge sig in i yrket. Ett stressat yrke är ju då något de sökt sig till. 

”Första tiden i branschen jobbar du så många timmar att det blir att du lever genom jobbet, 

det enda du tänker på hela tiden. Man måste tycka det är kul för du kan liksom inte leva fullt ut 
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för jobbet, motivera dig själv, snitta 90 h arbetsvecka, och tycka det är skittråkigt.” (Respondent 

H, 2017). 

”Om man är 25 och kanske inte har barn, vad gör man då en vanlig kväll, ska man träffa 

kompisarna på någon restaurang eller sitta hemma och kolla på tv? Eller vad gör man som 

egentligen är så himla värdefullt? Inte så jättemycket egentligen. Då tycker jag det är roligare 

att investera den tiden i karriären.” (Respondent D, 2017). 

Som senior medarbetare arbetas inte lika långa dagar och de har även möjlighet att vara mer 

flexibla för att få livet vid sidan av att fungera. Förmodligen har man då även mer att förhålla 

sig till privat, med familj och barn. 

Detta upplägg kan bidra till att respondenterna generellt upplever en bra rollbalans som enligt 

Marks och MacDermids (1996) kännetecknas av att man tar sig an sina olika roller i livet med 

hängivenhet och omsorg. Det finns inga tveksamheter gällande att de är hängivna sin yrkesroll. 

De är väldigt engagerade i arbetet och berättar hur roliga och spännande vissa moment är. A 

går till och med så långt som att säga att han ser jobbet som ett intresse. 

5.1.1 TRÄNING 

Samtliga respondenter har meddelat att de lägger relativt mycket av sin fritid på träning. 

Forskningen visar på att de som tränar regelbundet har en bättre förmåga att hantera negativ 

stress än andra (Jonsdottir och Börjesson, 2013 i gen,individ, samhälle s. 175-180). Utan att gå 

in för mycket på detta vill vi ändå betona träningens betydelse för respondenternas hantering 

av arbetets negativa sidor. A, till exempel, beskriver att träningen hjälper honom att göra sig av 

med negativa känslor. Flera respondenter beskriver att träningen är viktig för att orka med 

arbetet, speciellt under den juniora perioden. 

”Det är en sjukt viktig grej. De som inte pallar trycket, det beror på att de missar träningen. 

De som klarar den första perioden ser till o träna.” (Respondent J, 2017). 

Individer som regelbundet motionerar upplever också ett större psykiskt välbefinnande jämfört 

med individer som inte motionerar (Jonsdottir och Börjesson, 2013 i gen,individ, samhälle s. 

175-180). 
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5.2 KONTROLL 

Vi väljer att ha kontroll som ett av våra analysteman av den anledningen att det tydligt märks 

bland respondenterna hur viktigt det är för dem att ha kontroll i arbetet. Precis som Widmark 

(2005) tar upp är faktorn kontroll otroligt betydande på arbetet för att undvika negativ stress. 

Vad vi identifierar som kontroll i respondenternas berättelser är bland annat möjligheten att 

styra över hur de lägger upp sin arbetstid, exempelvis att kunna ta en lång lunch eller att kunna 

arbeta hemifrån. Kontroll för dem är också att få vara med och påverka i arbetet i form av att ta 

beslut. Många nämner att det är jobbigt när känslan av att ha kontroll försvinner. Det finns ett 

behov hos respondenterna att bibehålla denna kontrollkänsla. 

Levi (2013 i Arnetz & Ekman) nämner just bristen på egenkontroll som en stor arbetsrelaterad 

orsak till negativ stress. Med egenkontroll menar han individens möjlighet till inflytande och 

påverkan över sin situation. I arbetslivet kan man oftast inte göra vad man vill, när man vill, 

utan här kan det istället handla om att kunna påverka genomförandet av arbetsuppgifterna eller 

ordningsföljden mellan dem (ibid). Att de trivs med att kunna vara med och påverka är något 

som är återkommande bland respondenterna. A och G uppskattar den frihet de har i arbetet, att 

få ta egna beslut och lösa uppgifter på ett självständigt sätt. C tycker istället att det är otroligt 

viktigt att kunna påverka hur han strukturerar upp sin arbetstid. Detta för att kunna vara flexibel 

och hinna med en lång lunch eller en löprunda. Flexibilitet kring arbetstider är även väldigt 

viktigt för respondent E för att få ihop livspusslet med familj och fritid. 

Även B föredrar att kunna vara med och påverka, men då i form av de beslut som tas i de olika 

projekten. Men på grund av den korta tid hon jobbat på arbetsplatsen framstår hon som den 

personen med minst möjlighet att påverka sin situation. Hon känner att det kan vara jobbigt när 

kontrollkänslan försvinner för att ovisshet finns kring tidsplan eller struktur. Denna brist på 

möjlighet att påverka kan liknas vid en låg ”kontroll över arbetet” (Karasek & Theorell, 1990) 

som även F lyfter fram. F tycker att han nu kan vara med och påverka i hög grad men att det 

var jobbigare de två första åren, alltså där B befinner sig idag. 

Det framgår tydligt i intervjuerna att personer i banksektorn arbetar fler timmar som ”junior” 

medarbetare. Arbetstid är en av de faktorer som enligt George och Zakkariya (2015) leder till 

negativ stress i just banksektorn. Våra respondenter arbetar långt över de 40 timmar som 

gemene man kallar en normal arbetsvecka men arbetstiden verkar inte vara en central faktor till 

negativ stress för dem. De väljer uppenbarligen att investera tiden i arbetet och trivs med det. 
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”Om man är 25 och kanske inte har barn, vad gör man då en vanlig kväll, ska man träffa 

kompisarna på någon restaurang eller sitta hemma och kolla på tv? Eller vad gör man som 

egentligen är så himla värdefullt? Inte så jättemycket egentligen. Då tycker jag det är roligare 

att investera den tiden i karriären.” (Intervjuperson D, 2017). 

”Vad var alternativet liksom, sitta hemma och glo?” (Intervjuperson A, 2017). 

Att arbetstiden inte är det centrala bekräftas ytterligare av C när han jämför sitt nuvarande arbete 

med sitt gamla jobb som företagsrådgivare. Han jobbar betydligt mer nu men han upplever att 

han kan styra arbetet i högre grad och därför känner han sig mindre påverkad av negativ stress. 

Inte heller för B är det tiden som krävs för en uppgift som påfrestar, utan ovissheten. Det är just 

en bristande kontrollkänsla som leder till negativ stress snarare än arbetstiden. 

”Stressen kan visa sig i en situation när man inte har riktig koll.” (Intervjuperson F, 2017). 

”Innan man liksom hunnit sorterat sina tankar och gjort upp en plan, den osäkerheten är lite 

jobbig och ganska stressande, när man vet vad som på något sätt förväntas men man vet inte 

riktigt hur man ska nå dit än.” (Intervjuperson D, 2017). 

Inflytande och beslutsfattande är centralt gällande ”kontroll över arbetet” enligt Karasek & 

Theorell (1990) och det råder ingen tvekan om att respondenterna upplever detta ju högre upp 

i organisationen de kommer. A och E är de äldsta respondenterna och även de som arbetat i 

branschen längst. De framstår också som de som har störst möjlighet att styra över sitt arbete, 

både tiden och uppgifterna, vilket kan liknas vid ”kontroll i arbetet” (ibid). 

”Det finns inget att jag måste vara på kontoret. Jag kan ha telekonferens hemma lika gärna 

som här. I min ålder har jag alla möjligheter att vara med och påverka.” (Intervjuperson E, 

2017). 

Vi kan anta att vi sett ytterligare tendenser till bristande kontroll om fler av respondenterna varit 

juniora medarbetare i början på sin karriär. Både i form av ”kontroll över arbetet” och ”kontroll 

i arbetet”. 

En anledning till att respondenterna upplever en låg grad av negativ stress beror enligt oss på 

att de har en hög grad av kontroll över och i arbetet såsom Karasek & Theorell (1990) beskriver 

kontroll. Deras sätt att beskriva kontroll har att göra med hur arbetet i sig är och vilka 

möjligheter som finns att påverka eller ta beslut. Vi skiljer dock på denna typ av kontroll och 

en annan typ vi identifierat, i form av respondenternas faktiska behov av att ha kontroll. Denna 
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typ av kontroll har att göra med en egenskap hos respondenterna snarare än arbetet. De är 

strukturerade och organiserade människor som ser till att ha kontroll över sin situation, i 

kombination med att arbetet i sig öppnar upp möjligheten för det. 

”Att vara tillgänglig hela tiden är ju självvalt också. Jag tycker bättre om att veta vad jag har 

att vänta mig snarare än att dyka upp på kontoret och det är kaos och jag inte vet var jag ska 

börja någonstans.” (Intervjuperson G, 2017). 

Genomgående tar respondenterna upp att de är uppkopplade mot jobbet i princip hela tiden, 

även på sin lediga tid, genom att svara på samtal eller mail. F tror att det grundar sig i just 

personligheten snarare än arbetet i sig och A berättar att han arbetar även om han är sjuk och 

att det är ett sätt för honom att ha kontroll och struktur i arbetet. Även D vill vara uppkopplad 

mot arbetet för att ha koll på vad som händer i projekten. 

5.2.1 KRAV-KONTROLL-STÖD-MODELLEN 

Som Wiberg (2005) nämner ses brist på kontroll inom stressforskning som den avgörande 

faktorn när arbetsrelaterade hälsoproblem diskuteras. Karasek (1979) menar att bristen på 

kontroll i kombination med höga krav är något som kan orsaka negativ stress. Så är inte fallet 

hos våra respondenter som har en hög kontroll. Vi anser dock att B har en lägre kontroll än de 

övriga då hon, till följd av sin i jämförelse ringa erfarenhet, inte kan vara med vid beslut kring 

arbetet och även framstår ha en lägre möjlighet att styra över sina arbetsuppgifter. När det 

kommer till krav ser vi att respondenternas arbeten präglas av deadlines, ett högt arbetstempo 

samt utmanande arbetsuppgifter. 

Detta är även vad Karasek och Theorell (1990) benämner som krav i Krav-Kontroll-Stöd-

modellen. Karasek (1979) medger att det kan vara svårt att definiera vilka krav som ska 

innefattas i modellen. Vi väljer även att inkludera de höga kraven respondenterna ställer på sig 

själva. Detta är något vi kan urskilja hos samtliga, vilket några av dem även nämner att de har. 

Exempelvis hos A som berättar att han alltid haft höga krav på sig själv och att han sätter upp 

mål oavsett om det gäller arbete eller fritid. D uppger att hon är perfektionist och att hon 

stimuleras av att leverera någonting som hon själv är väldigt nöjd med. Enligt Karasek och 

Theorell (1990) beskrivs krav som påfrestning och arbetsbörda, men kan det verkligen sägas 

om våra respondenter som snarare stimuleras av kraven i arbetet? Stimulansen de upplever ser 

vi som positiv stress medan krav som upplevs påfrestande snarare är ett exempel på negativ 

stress. 
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Vi kan slå fast att höga krav är någonting alla våra respondenter upplever i arbetet. Alla har 

dessutom en relativt hög grad av kontroll i arbetet, undantaget B. Enligt Krav-Kontroll-Stöd-

modellen beskrivs denna kombination av höga krav och hög kontroll som ”aktivt arbete”. 

Denna situation kan skapa arbetsglädje och andra positiva psykologiska resultat (Karasek, 

1979). Den beskrivs alltså som en positiv situation, men inte den ideala. 

B som även hon upplever höga krav men däremot har en lägre grad av kontroll kan placeras i 

arbetssituationen ”spänt arbete” enligt Karasek och Theorells (1990) modell. Om det även är så 

att individen (B) i kombination med detta skulle ha ett lågt socialt stöd benämns situationen 

som ”iso-spänd” och anses vara den mest påfrestande vilket leder till negativ stress (ibid). 

Eftersom vi under ”work-life balance” i analysen konstaterat att alla respondenter kan anses ha 

ett högt socialt stöd kategoriseras B som ”spänd” och inte ”iso-spänd”. 

Ingen av de två situationerna, ”aktivt arbete” och ”spänt arbete”, anses alltså som den ideala 

arbetssituationen. Den ideala arbetssituationen ”avspänt arbete” uppstår istället när individen 

har hög kontroll, låga krav, samt högt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Vad vi ställer 

oss frågande till är om denna beskrivna ideala situation skulle uppfattas som den ideala för våra 

respondenter. Vi har redan klargjort att de trivs med de höga kraven som ställs, både från arbetet 

i sig och från sig själva. Vi skulle vilja påstå att kraven är en drivkraft för dem som motiverar 

och inte påfrestar. Känns det i sådana fall rimligt att en arbetssituation utan dessa krav skulle 

upplevas som mer positiv för respondenterna än ”aktivt arbete”? De alla har högt socialt stöd, 

så det enda som skiljer den, enligt teorin, ideala arbetssituationen från deras nuvarande är just 

kravbilden. Borde inte den ideala arbetssituationen i banksektorn vara just den som våra 

respondenter befinner sig i, alltså ”aktivt arbete” med högt stöd? Vi anser det. 

 

5.3 UTMANING 

Utmaning som tema har inkluderats i analysen i och med att respondenterna själva beskriver 

utmaning och nämner ordet flertalet gånger i samband med stressfyllda situationer. Det är 

främst i situationer då de upplever arbetsrelaterade krav, får ta ansvar och när de arbetar mot en 

deadline, vilket är faktorer som leder till stress i banksektorn enligt Garg och Yajurvedi (2017).  

Som nämnt i den teoretiska referensramen kan arbetsrelaterade stressorer upplevas som 

antingen utmanande eller hindrande för en individ där de utmanande leder till positiva utfall 

(Cavanaugh m.fl., 2000). Det framgår att respondenterna upplever många arbetsrelaterade 
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stressorer som utmanande snarare än hindrande. För C var det just ett intensivt arbete och 

utmaningen i sig som lockade honom till branschen. Han berättar att det är stimulerande när det 

är mycket att göra och just arbetsmängd är ett av de krav Podsakoff m.fl. (2007) benämner som 

utmanande. Podsakoff m.fl. (2007) identifierar fyra typer av utmanande krav som alla kan leda 

till positiv stress så länge kraven inte upplevs extrema. Dessa är arbetsmängd, tidspress, 

komplexitet och ansvar.  

D uppskattar likt C arbetsmängden och det höga tempot i arbetet som följer av den tidspress 

som finns. Komplexiteten i uppgifterna upplevs som en positiv utmaning för B som tycker om 

när uppgifterna är utmanande framför “hjärndöda” eftersom det känns utvecklande. Det är en 

av anledningarna till att hon ser så positivt på arbetet. Ansvar som arbetsrelaterat krav är något 

som också ingår i deras arbete. A trivs med ansvaret som gör att han själv får ta viktiga beslut i 

arbetet och även F föredrar arbetssituationer då han har mer ansvar eftersom det visar att de 

överordnade litar på hans kompetens.  

När respondenterna påverkas av dessa arbetsrelaterade krav, exempelvis en komplex och 

tidskrävande uppgift, leder den många gånger alltså till positiva känslor och inte negativa som 

en hindrande gör (Cavanaugh m.fl., 2000). De här positiva upplevelserna, i form av stimulans 

och lustkänsla, följt av en utmaning är tydliga exempel på att våra respondenter upplever 

utmaningar i arbetet som positiv stress. Något som Lazarus och Folkman (1984) tar upp att en 

utmanande situation kan göra. 

Att respondenterna ser en stor del av arbetet som utmanande kan enligt oss bero på deras 

tävlingsinriktade beteende. Kopplingen mellan en utmanande situation och tävling är inte svår 

att göra och även Nationalencyklopedin gör denna koppling då de definierar utmaning som 

”handling varigenom ngn uppmanas till kamp eller tävling” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Tävlingsinstinkt är något vi identifierar mer eller mindre hos samtliga respondenter och de 

flesta beskriver även sig själva som just tävlingsinriktade. Det här är en egenskap som många 

av dem tror är viktig att ha om man arbetar i branschen eftersom den karaktäriseras av att jobba 

mot deadlines och där anställdas arbetsinsats är lätt att mäta. 

”Sedan attraherades jag mycket av kulturen som fanns. Det är en ganska competitive miljö” 

(Intervjuperson E, 2017). 

”Det är viktigt att känna att man vill göra saker bra och vill vara nummer ett. Att vilja tävla.” 

(Intervjuperson D, 2017). 
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Människor upplever inte samma situation på samma sätt, vilket kan bero på att de har skilda 

egenskaper och erfarenheter (Berger & Luckmann, 1966). Lazarus transaktionsmodell är 

uppbyggd efter detta synsätt och han menar att upplevelsen av stress avgörs av hur en individ 

tolkar en situation (Drewe m.fl., 2012). En av de egenskaper respondenterna besitter som kan 

bidra till att de upplever utmaningar som positiv stress är alltså tävlingsinstinkten. De kan även 

ha erfarenheter från tidigare utmaningar eller tävlingar som gjort dem mer benägna att faktiskt 

tolka många av situationerna i arbetet som positiva utmaningar. Lazarus och Folkman (1984) 

menar att en stressande situation kan tolkas som bland annat hotfull och utmanande. Vad som 

skiljer en hotfull situation från en utmanande är att en utmanande upplevs som positiv på grund 

av att individen fokuserar på nyttan som situationen kan leda till (ibid). Om respondenterna 

varit i stressande situationer tidigare där ett positivt utfall varit resultatet är det rimligt att anta 

att de tolkar framtida stressande situationer som utmanande snarare än hotande, då denna 

erfarenhet kan leda till att de fokuserar på nyttan den för med sig. 

Exempelvis har många av dem en idrottsbakgrund, vilket innebär att de har tidigare erfarenhet 

av tävlande och därmed även utmaningar. F anser att känslan av tävling är det bästa med arbetet 

och jämför det med just känslan efter en simtävling.  

”Det som absolut driver en är känslan av att stänga en affär. När du har jobbat stenhårt och 

sen när affären går i mål och alla är nöjda och det är den känslan som, alltså det är oslagbart. 

Det är som att träna stenhårt till en tävling och sen vinna.” (Intervjuperson F, 2017). 

Det råder ingen tvekan om att de trivs med och stimuleras av dessa utmaningar samt känslan 

som uppstår efteråt, men det verkar som om det är någonting mer. Under “Bakgrund” tog vi 

upp att äventyrare söker sig till utmaningar för att uppleva ett adrenalinrus (Ryan, 2003). Inom 

äventyrsturism vill människor åt själva spänningen (Buckley, 2012) och vi menar att det kan 

vara så att människor söker sig till banksektorn av samma anledning, eftersom vi ser detta 

spänningssökande även hos våra respondenter. 

”Man såg framför sig ett liv där man ständigt är ute på äventyr, på resande fot, telefonsamtal 

och mycket möten.” (Intervjuperson C, 2017). 

”Jag tycker fortfarande det är skitspännande att sitta och förhandla med någon köpare eller 

sitta och deala med folk. Du måste tycka det är spännande, coolt att sy ihop en affär och göra 

dealen.” (Intervjuperson E, 2017). 
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”Jag tycker det är jättekul att jobba med bolag och liksom fortfarande få den här 

transaktionskicken.” (Intervjuperson F, 2017). 

 

5.4 SAMMANSTÄLLNING AV TEMAN 

Det uppstår situationer i banksektorn som medför upplevelser av negativ stress. Det händer vid 

förlorad kontrollkänsla i kombination med någon form av krav eller vid en situation som 

innebär en konflikt mellan arbete och privatliv, exempelvis när de tvingas ställa in något de 

planerat med familj eller vänner. Dessa situationer inträffar dock inte speciellt ofta. Det beror 

till stor del på respondenternas förmåga att undvika sådana situationer. De ser till att inte tappa 

kontrollen genom att ständigt vara uppkopplade mot arbetet. De är väldigt medvetna om vad 

arbetet kräver av dem tidsmässigt och har därför redan tagit med i beräkningarna att möjligheten 

att göra saker privat är begränsad, i alla fall under den juniora perioden. De är även bra på att 

planera och ta tillvara den lediga tid som finns. Vi vågar därför säga att respondenternas 

upplevelser av negativ stress är väldigt begränsad och inte alls i den omfattning vi hade 

förväntat oss när vi gick in i denna studie. Dessutom vill vi ställa oss frågande till forskning 

som visat att negativ stress inom banksektorn främst beror på hög arbetsbelastning och långa 

arbetsdagar (Elizabeth George Zakkariya K.A, 2015). Långa arbetsdagar och hög 

arbetsbelastning spelar in, men inte utan att kombineras med en känsla av att tappa kontrollen 

eller en känsla av att tvingas åsidosätta saker privat. Mycket tyder på att långa arbetsdagar i sig 

inte är problemet.  

Finns det anledning att ifrågasätta resultatet i vår studie? Kanske. Flera respondenter kan enkelt 

beskriva hur kollegor, både på samma arbetsplats och på andra banker, svimmat på vägen hem 

från jobbet eller “gått in i väggen” och blivit sjukskrivna. Som vi tidigare beskrivit kan stress 

vara ett känsligt ämne att tala om. Stressad är kanske inte något man vill vara och framför allt 

inte utge sig för att vara i banksektorn. Vi har tidigare beskrivit att kulturen i finansbranschen 

kan medföra en brist på acceptans för stressrelaterade problem. Kanske har vi därför inte fått 

fram hela sanningen. Det kan diskuteras. Personerna vi har pratat med verkar dock som gjorda 

för yrket. De innehar egenskaper som gör att de kan undvika negativa stress. De är strukturerade 

människor och det hjälper dem att ha kontroll. De är medvetna om vad situationen kräver och 

har en förstående partner som bidrar till att konflikter mellan arbete och privatliv blir minimala. 

De tränar också regelbundet vilket hjälper dem att hantera negativ stress. De har en fungerande 

helhet. Detta får oss att tro att resultatet vi fått fram går att lita på. Diskussionen blir då istället 
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om resultatet blivit annorlunda om vi intervjuat andra människor. Människor som inte upplever 

samma nivå av kontroll eller inte har ett fungerande liv vid sidan av arbetet. Snöbollsurvalet 

kan ha påverkat vilka vi fått möjlighet att tala med på respektive avdelning. Troligen finns det 

människor som upplever en högre grad av negativ stress. Oavsett, kan vi med denna studie säga 

vilka egenskaper och vilka faktorer som är viktigt i banksektorn för undvika upplevelsen av 

negativ stress.  

Vi har med vår empiri kunnat fastställa att ett arbete i banksektorn innebär höga krav i form av 

långa arbetsdagar, komplexa arbetsuppgifter, deadlines och ansvar. Men framförallt från 

människorna och kraven de ställer på sig själva. Dessa krav skulle vissa människor kunna 

uppleva som extrema, vilket Podsakoff m. fl. (2007) menar, leder till negativa utfall. Troligen 

är det så kraven upplevs av de människor som “gått in i väggen” eller svimmat på vägen hem. 

Människor upplever samma situation olika beroende på erfarenheter och personlighet 

(Währborg 2009, 50). Att våra respondenter är tävlingsinriktade personer och har tidigare 

upplevelser av utmanande situationer bidrar nog till att de är benägna att se kraven som 

utmanande och stimulerande. Empirin visar tydligt hur respondenterna i huvudsak upplever 

kraven i arbetet som utmanande, och att de gillar känslan som uppstår när de gått i mål, 

exempelvis efter en affär, transaktion eller förhandling. Några respondenter upplever dessutom 

stress på ett sätt som snarare beskrivs inom äventyrsforskning än stressforskning. Spänningen 

och adrenalinruset som de vill åt är, enligt oss, stress och här kan stressforskningen utvecklas. 

Samtidigt som arbetet ställer stora krav på respondenterna, verkar respondenterna också ställa 

krav på att arbetet ska vara utmanande. Kan det vara så att arbetet ger dem den spänning och 

målluppfyllnadskänsla som de behöver?  

 ”Jag tror att många skulle må dåligt av att inte ha detta som yrke. Utan stressen skulle många 

inte jobba här.” (Respondent I, 2017).  
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5.5 KONSTRUKTIONEN AV STRESS 

Social konstruktivism syftar till att förklara hur människors sociala verklighet konstrueras 

mellan dem och världen de lever i. De både formar och uppfattar verkligheten på samma gång 

(Berger & Luckmann, 1966). Detta gäller även för våra respondenter och synsättet är viktigt i 

studien för att förstå att stress i banksektorn inte behöver vara detsamma som i en annan miljö. 

Nedan följer ett exempel på social konstruktivism applicerat på denna studie för att tydliggöra 

för läsaren. 

Vi själva anser det vara förvånansvärt hur arbetsveckor på upp emot 100 timmar inte kan 

bekomma respondenterna mer än det gör. Detta är enligt våra mått, som är vana vid en normal 

40-timmars arbetsvecka, extrema arbetstider. Skulle vi arbeta 100 timmar skulle vi förmodligen 

uppleva det betydligt mer påfrestande än vad respondenterna gör.  

Skillnaden är att respondenterna visste om förutsättningarna innan de började arbeta i 

banksektorn. Om även flera kollegor sitter kvar på kontoret sent på kvällen tillsammans med 

respondenterna blir det normala arbetstider i den omgivningen. Att 100 timmars arbete inte 

upplevs mer påfrestande kan förklaras av att respondenternas omgivning, och därmed 

respondenterna själva, inte värderar arbetstid på samma sätt som vi gör. Det är ett resultat av 

hur respondenterna i samspel med sin omgivning anammat detta som en normal arbetstid. 

Verkligheten ter sig alltså annorlunda för människor som är vana att jobba mycket än för de 

som inte är det. Det är inte bara vanan de har gällande arbetstiden utan också normerna som 

konstruerats i denna verklighet (banksektorn). Det här är ett exempel på en skillnad i 

konstruerad verklighet och vad som värderas i den. 

Människor har olika referensramar och därför får även olika stressorer olika värden. Vi har med 

denna studie visat att stress i banksektorn upplevs på flera olika sätt.  Eftersom stress inte 

upplevs lika är det heller inte samma sak för alla. Fenomenet stress kan därför omöjligt ha en 

enda tolkning eller betydelse. 

Likväl som att aktörer konstruerar och konstrueras av sin verklighet, menar vi också att de 

konstruerar begreppet stress. Om fenomenet stress upplevs olika, och inte bara negativt, borde 

väl begreppet vara mer mångfacetterat. Stress i banksektorn är både negativt och positivt. Borde 

inte då begreppet också ha dessa värden? Eller kanske inget värde alls? Som vi nämnde i 

inledningskapitlet används begreppet främst i negativa sammanhang och för att beskriva 
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obehag och ohälsa, exempelvis i Finansförbundets (2016) undersökning och i Läkartidningens 

(2009) artikel.  

Även under intervjuerna i denna studie användes begreppet på detta sätt. Vid de tillfällen 

respondenterna använde sig av begreppet stress har det i sitt sammanhang lätt kunnat tolkas 

med ett negativt värde. Situationer när de upplevde negativ stress beskrevs det ofta med 

begreppet “stress”. Positiv stress upplevs också. Skillnaden är att när positiv stress beskrevs 

använde respondenterna andra beskrivande fraser som exempelvis “jag trivs med”, jag gillar”, 

“det är utmanande” eller “det känns stimulerande”. Då valde respondenterna andra ord och 

nämnde inte begreppet stress.  

Varför används begreppet på det här sättet? Troligen för att det bäddats in i negativa 

sammanhang och med tiden institutionaliserats med en negativ innebörd. Det har enligt social 

konstruktivism (Berger & Luckmann, 1966) alltså fått sitt värde till följd av hur och när det 

använts. Aktörerna och omvärlden har konstruerat begreppet så att det associeras med 

negativitet.  

Vi menar självklart inte att det bara är i banksektorn som aktörerna har tillskrivit ett negativt 

värde till begreppet. Dock ställer vi oss frågan om det kanske är så att begreppet fått ett än mer 

negativt värde här än i många andra sammanhang. Detta på grund av den brist på acceptans som 

kan finnas gentemot att vara negativt stressad här (Gyllensten m.fl., 2005; Dagens Nyheter, 

2017). Utöver att begreppet associeras med negativa upplevelser kan det även vara så att det 

associeras med svaghet. Att begreppet stress kan ha ett än mer negativt värde i banksektorn är 

i vår mening paradoxalt då vi har funnit så pass mycket positiv stress. 

Det går förstås att generellt beskriva olika fenomen, men att tillskriva dessa rättvisa värden är 

högst subjektivt och därför omöjligt att genomföra. Begreppet stress kan dock behöva nyanseras 

och bli mindre förknippat med negativa värden. Kanske finns det till och med ett behov av ny 

begreppsbildning som kan ha allt från negativa, positiva och neutrala värden.  

Den här studien syftar dock inte till att lösa detta begreppsproblem, bara till att belysa 

problematiken. 
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6. SLUTSATS 

I denna studie har vi undersökt hur stress upplevs i banksektorn. Detta gjordes genom 

fallstudier på tre olika svenska banker under våren 2017. I detta kapitel presenterar vi vad vi 

kommit fram till i analysen av de teman och den begreppsproblematik som studien uppdagat. 

Slutsatserna är presenterade kortfattat varför läsaren hänvisas till analysen för en djupare 

inblick i resonemanget som tagit oss hit.  

Studiens första syfte var att förstå hur stress upplevs, med banksektorn som exempel på 

moderna, föränderliga yrken med stor informationsbearbetning. Ett arbete i banksektorn är 

intensivt och innebär höga krav i form av långa arbetsdagar, komplexa arbetsuppgifter, 

deadlines och ansvar. Dessa krav ger upphov till mycket stress som vi förklarar nedan. 

Respondenterna upplever negativ stress vid en förlorad kontrollkänsla i kombination med 

någon form av krav eller vid en situation som innebär en konfliktkänsla mellan arbete och 

privatliv. Dessa upplevelser av negativ stress inträffar dock sällan på grund av respondenternas 

aktiva agerande för att undvika situationer som kan medföra sådana känslor. Kraven upplevs 

oftast utmanande och känslan som uppstår i samband med ett färdigställande kan även beskrivas 

som ett adrenalinrus. Eftersom stress inkluderar en känsla av utmaning och adrenalinrus menar 

vi att stress i banksektorn upplevs mestadels positivt. Vi kan dock med säkerhet säga att stress 

i banksektorn upplevs olika, både positivt och negativt.  

Syftet var även att belysa problematiken kring begreppet stress utifrån upplevelsen av stress i 

banksektorn. Fenomenet stress upplevs olika, och har olika värden. Det är tydligt att fenomenet 

stress inte bara upplevs negativt i banksektorn. Begreppet kan därför behöva nyanseras och bli 

mindre förknippat med negativa värden. 

Vi har kunnat dra ytterligare en slutsats som handlar om människorna som arbetar här och vilka 

egenskaper både respondenterna, och vi, anser viktiga för att trivas i banksektorn. Vi anser det 

viktigt att man är tävlingsinriktad, resultatfokuserad, strukturerad och har viljan att lägga ned 

mycket tid på sitt arbete. Vi förknippar också våra respondenter i hög grad med dessa 

egenskaper.  
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6.1 DISKUSSION OCH BIDRAG  

Det har varit omöjligt att, utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt, beskriva respondenternas 

upplevelser av stress utan att i viss mån beskriva hur de är som personer och varför de uppfattar 

stressen som de gör. Det har gjort att studien även i viss mån beskrivit vilken typ av människa 

som jobbar i banksektorn och vilka som söker sig hit. Den har även beskrivit vilken typ av 

människa som kan trivs i banksektorn. Det kan i sin tur vara en viktig fråga för arbetsgivare i 

samband med rekrytering. Vilka människor ska man anställa och vilka egenskaper ska de 

besitta? Vår studie har visat att det i banksektorn är viktigt att vara tävlingsinriktad, 

resultatfokuserad, strukturerad och ha viljan att lägga en stor del av sin tid och kraft på jobbet. 

Ofta kan man läsa i jobbannons att man ska vara stresstålig. Vad innebär stresstålig? Det är 

ytterligare ett exempel på begreppsproblematiken vi tidigare behandlat. Kanske borde man 

istället skriva tävlingsinriktad, resultatfokuserad, strukturerad, och ha viljan att lägga ned 

mycket tid och kraft på jobbet.  

Vi har visat att stress är olika saker med olika värden i banksektorn. Stress är inte bara negativt. 

Kanske kan studien användas för att argumentera för att arbetsmiljöfrågor i större utsträckning 

borde fokusera på att främja den positiva stressen och dra nytta av de fördelar som kan komma 

med den, istället för att fokusera på att undvika negativ stress. 

Studien har bidragit med en ökad förståelse för vad stress är i banksektorn, och troligen i andra 

yrken och branscher med liknande karaktärsdrag. Ett arbete i banksektorn är intensivt och 

innebär höga krav. Sektorn är föränderlig och ligger i framkant gällande digitalisering och ny 

teknik (Garg & Yajurvedi, 2017). Vi kan med denna studie ha skapa en förståelse för hur 

yrkeslivet ser ut i många branscher och även hur det kan komma att se ut i framtiden. Vi har då 

skapat en större förståelse för vad dessa yrken kräver, vilka karaktärsdrag de har och vilken typ 

av människor som borde rekryteras. 

Vi har även belyst problematiken kring begreppet stress. Vi hoppas att vi har bidragit till att 

göra begreppet mer osäkert och kanske öppnat upp för en bättre begreppsbildning i framtiden. 

Den vedertagna klassiska negativa synen på stress kan behöva uppdateras för att bättre 

representera moderna yrken. I takt med att arbetslivet förändras kanske begreppet måste 

förändras. Det kan vara ett exempel på hur vedertagna begrepp i arbetslivet har fastcementerats.  
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6.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Studien har funnit stress i form av ett adrenalinrus som beskrivits mer ingående inom 

äventyrsforskning. Denna upplevelse kan behöva utforskas ytterligare även inom 

stressforskning för att skapa en bättre förståelse om denna typ av stress.  

Studien har visat att det kan behövas mer forskning om upplevd stress för att skapa en mer 

rättvis begreppsbildning av fenomenet stress. Vi har med denna studie visat att stress i 

banksektorn kan vara olika saker, med olika värden. I banksektorn används dock begreppet 

stress av våra respondenter för att förklara negativa upplevelser. Kanske borde begreppet spegla 

verkligheten på ett bättre sätt. 

Ytterligare ett förslag på forskning är att undersöka hur man ser på stress i banksektorn. Det 

finns, som vi tidigare diskuterat, tendenser till att stress inte är accepterad i finansbranschen 

(Gyllensten m. fl., 2005). En artikel i Dagens Nyheter (2017) beskriver även att stress är 

förknippat med skam i den svenska banksektorn. Om det finns en sådan kultur i banksektorn 

blir ju stress än mer förknippat med något negativt. Då kan det bli ännu svårare att “lösa upp” 

begreppet. Det kan behövas en bättre förståelse för stressens olika värden rent generellt för att 

kunna göra någonting åt denna problematik. 
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8. BILAGOR 

8.1 INTERVJUGUIDE 

• = huvudfråga 

o = eventuell följdfråga 

 

Introduktion 

• Introducera oss själva, ämnet och vad vi gör. 

• Beskriva hur intervjun går till, förklara att de har all rätt att avbryta intervjun och att de 

kan välja att inte besvara en fråga.  

• Beskriva att materialet endast kommer användas i studiens syfte. 

• Okey att spela in? 

 

Grundläggande frågor 

• Namn, ålder, utbildning? 

• Vilken befattning har du? 

• Hur länge har du varit arbetat inom banksektorn? 

• Karriär: vad gjorde du innan? 

 

Övergångsfrågor 

• Varför valde du denna bransch? 

o Varför detta yrke? 

• Vad såg du framför dig? (förväntningar) 

• Infriades dina förväntningar? 

o Varför? / Varför inte? Kan du berätta om något som var bättre eller sämre? 

• Hur trivs du med ditt arbete? 

• Hur är det att arbeta i banksektorn?  

• Vad kännetecknar ditt jobb? 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

o Hur mycket arbetar du? Hur ser du på det? 

 



61 

 

Djupare frågor 

• Vad får du ut av ditt arbete? (Vad tror du andra får ut av sitt arbete?) 

o Mer specifikt, är det någon speciell del av arbetet som får dig att känna så? 

o Tror du andra känner likadant? 

• Kan du berätta om vem du är som person? (Hur tror du andra skulle beskriva dig?) 

• Hur är det med familj och vänner?  

o Hur ser din familj (folk i din närhet) på ditt arbete?  

o Hur känner du kring det? 

• Berätta om vad du gör på fritiden? 

o Hur känner du gällande dessa saker? 

• hur är din syn på stress i banksektorn? 

o Upplever du dig själv eller andra tycka det är påfrestande? 

o På vilket sätt märks det?  

o Tror du andra upplever det likadant?  

 

Övergångsfrågor 

• Vad kan du påverka i jobbet? 

o På vilket sätt? 

• Hur ser det ut med krav i arbetet  

o Hur känner du för det?  

o Vad gör du när du blir sjuk?  

• Är arbetet självständigt? 

o På vilket sätt? 

 

Avslutande frågor 

• Hur ser du på framtiden? 

• Har du funderat på att byta jobb? 

o Varför? / Varför inte? 

• Har du något övrigt du vill tillägga? 

Vi har haft dessa frågor som grund men ytterligare frågor har förekommit beroende på hur 

respondenterna svarat. 


